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 املالية املرحلية املوجزة املوحدة املعلوماتتقريـر مراجعة 

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة

 شركة أمالك للتمويل ش.م.ع.

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة
 

 املقدمة

 30كما في )يشار إليها مًعا بـ "املجموعة"( والشركات التابعة لها "( الشركة)"للتمويل ش.م.ع املوحد املرفق لشركة أمالك  املوجز  لقد راجعنا بيان املركز املالي املرحلي

وبيان التدفقات  املرحلي املوجز املوحدالتغيـرات في حقوق امللكية  وبياناملرحلي املوجز املوحد  الدخل الشاملاملرحلي املوجز املوحد وبيان  وبيان الدخل، 2020 سبتمبر 

 املعلومات. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه لإليضاحات التفسيرية األخرى خ، وملخًصا املنتهية في ذلك التاري تسعة أشهر لفتـرة ال النقدية املرحلي املوجز املوحد

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم 
ً
املوحدة املالية املرحلية  املعلوماتاستنتاج حول هذه  إبداءن مسؤوليتنا هي . إاملرحليةإعداد التقاريـر املالية  34املالية املرحلية وفقا

 إلى 
ً
 .مراجعتنااستنادا

 

 املراجعة نطاق

 للمعيار الدولي رقم 
ً
 ات املنشأة املستقل.مراجعة املعلومات املالية املرحلية املنجزة من قبل مدقق حسابالذي ينطبق على مهام املراجعة،  2410لقد تمت مراجعتنا وفقا

راءات التحليلية وإجراءات تتألف مراجعة املعلومات املالية املرحلية من طلب االستفسارات بصورة رئيسية من املسؤولين عن األمور املالية واملحاسبية وتطبيق اإلج

 ملعاييـر التدقيق الدولي
ً
ة وبناًء عليه فإنها ال تمكننا من الحصول على التأكيدات املراجعة األخرى. إن مجال عملية املراجعة أقل بكثيـر من مجال التدقيق الذي يتم وفقا

 .رأي تدقيقالتي تطلعنا على جميع األمور الجوهرية التي يمكن تحديدها أثناء القيام بالتدقيق. بناًء على ذلك، فإننا ال نبدي 
 

 االستنتاج

 إلى مراجعتنـا، لم 
ً
 املوجزة املوحدة الية املرحلية امل املعلوماتبأن  االعتقادما يستوجب  يتبين لنااستنادا

ً
املرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا

 إعداد التقاريـر املالية املرحلية. 34للمعيار املحاسبي الدولي رقم 
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 املوحداملوجز  بيان الدخل املرحلي

 مدققة( يـر )غ 2020 سبتمبر  30ة املنتهية في تـر للف
 

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

  2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاحات 

  127,842   125,354 42,714 40,247  دخل من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

  3,061   3,295 1,339 1,160  دخل الرسوم

  6,095 1,589 1,445 454  دخل من الودائع

 43,571   35,447 14,266 10,408 8 إيـرادات إيجارية

 72,749 (327,830) (10,799) (109,533) 8 ستثمارات العقاريةالقيمة العادلة لال )خسائر( / أرباح 

 (10,048) (33,898) ( 3,803) (16,644)  استثمارات عقاريةبيع  الخسارة من

 - 72,824 - 72,824 10 إعداد شراء ديون الربح من معاملة 

  19,748   45,829 2,751 11,156  دخل آخر
      

  10,072 47,913 (77,390 ) 263,018  

      انخفاض في قيمة:

 ( 73,780) ( 158,662) (14,819) (86,873)  املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية -

 ( 413) (890) (73) (1,019)  موجودات أخرى  -
      

 (73,552) (80,206) (23,550) (37,027) 10 من الودائع االستثمارية األولية إطفاء أرباح القيمة العادلة
      

  - 213,125 - - 10 القيمة العادلة للودائع االستثمارية تعديل
      

 ( 88,188) (75,339) (29,626) (24,492)  مصاريف تشغيلية
      

  14,764 16,404 2,615 2,652 9 زميلةحصة من نتائج شركة 

      

قبل التوزيعات على )الخسائر( / األرباح 

 41,849 (162,958) (17,540) (136,687)  املمولين/املستثمرين

 (82,529) (75,970) (27,496) (24,410)  توزيعات على املمولين/املستثمرين

 (40,680) (  238,928) (45,036) (161,097)  الخسارة للفترة

      

      العائدة إلى:

 (45,213) (214,997) (46,865) (151,388)  مساهمي الشركة األم  

 4,533 (23,931)  1,829 (9,709)  مسيطرة يـر حصص غ  

  (161,097) (45,036( (238,928  ) (40,680) 

      

      مساهمي الشركة األمإلى  ةالسهم العائد الخسارة

 (0.031) (  0.145) (0.032) (0.102) 3 للسهم )درهم(الخسارة األساسية 

 (0.031) (0.145) (0.032) (0.102) 3 للسهم )درهم( الخسارة املخففة

 
  



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

 

 من هذه  15إلى  1تشكل اإليضاحات من 
ً
 .البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةاملرفقة جزءا
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 املوحداملوجز  املرحليبيان الدخل الشامل 

 مدققة( يـر )غ 2020 سبتمبر  30ة املنتهية في تـر للف
 

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

  2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
      

 (40,680) (238,928) (45,036) (161,097)  الخسارة للفترة

      

      الدخل الشامل األخرى 

      بنود سيتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة

  19,435 1,601 4,527 5,591  صرف من تحويل عمالت العمليات األجنبيةال أسعار  فروق

  19,435 1,601 4,527 5,591  الدخل الشامل األخر للفتـرة

      

 (  21,245) (237,327) (40,509) (155,506)  مجموع الخسارة الشاملة للفترة

      

      العائد إلى:

 ( 25,778)  (213,396) (42,338) (145,797)  مساهمي الشركة األم  

  4,533 (23,931) 1,829 (9,709)  املسيطرة يـر الحصص غ  

  (155,506) (40,509           ) (237,327) (21,245  ) 
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 املوحدة املوجزة بيان التدفقات النقدية املرحلية

 )غيـر مدققة( 2020 سبتمبر  30للفتـرة املنتهية في 
 

 سبتمبر 30املنتهية في  تسعة أشهر ال  

  2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة التشغيلية

 (40,680) (238,928)  الخسارة للفترة

    :تعديالت ـل

 5,255 4,141  اإلهالك

 (14,764) (16,404)  زميلةالحصة من نتائج شركة 

  73,780 158,662  االنخفاض في قيمة املوجودات التمويلية واالستثمارية

 413 890  األخرى االنخفاض في قيمة املوجودات 

 (72,749) 327,830  العقاريةالقيمة العادلة من االستثمارات )ربح(  / خسارة

 73,552 80,206  الودائع االستثمارية ربح القيمة العادلة علىإطفاء 

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

 - (72,824)  إعادة شراء ديون الربح من معاملة 

 82,529 75,970  توزيعات على املمولين / املستثمرين

 - (7,517)  استبعاد حصة في شركة زميلةالربح من 

 (6,095) (1,589)  دخل من الودائع

 10,048 33,898  من بيع االستثمارات العقارية الخسارة املحققة

 943 484  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
    

 112,232 131,694  الربح التشغيلي قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

 80,324 21,388  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 (88) (946)  موجودات أخرى 

 27,768 (52,236)  مطلوبات أخرى 

 220,236 99,900  العملياتالناتج من النقد 

 (1,160) (1,288)  مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين

  219,076 98,612  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 

   

    االستثمارية األنشطة

 16,557 -  توزيعات أرباح من شركة زميلة

 - 98,327  عائدات من بيع حصة في شركة زميلة

 35,827 141,569  عائدات من بيع استمارات عقارية

 (127,602) (33,379)  زيادة في االستثمارات العقارية

 29,286 13,758  حركة في النقد املقيدال

 2,030,000 1,591,000  عائدات من ودائع وكالة

 (1,995,000) (1,582,000)  إيداع ودائع وكالة

 (87) (1,377)  أثاث وتـركيبات ومعدات مكتبيةشراء 

 6,095 1,589  دخل من الودائع

 ( 4,924) 229,487  األنشطة االستثماريةالناتج من / )املستخدم في(  صافي النقد
    

    األنشطة التمويلية

 32,422 71,122  استالم تمويل إسالمي ألجل

 (  10,711) (18,348)  سداد تمويل إسالمي ألجل

 ( 6,295) (5,404)  غيـر املسيطرةمدفوعات لألطراف 

 (269,808) (300,674)  ودائع استثمارات وتمويالت إسالمية أخرى 

 - (10,025)  استرداد أداة مضاربة

 (1,159) -  أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعةأتعاب 

 - 2.742  عائدات بيع أسهم خزينة

 ( 255,551) (260,587)  صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية
    

 (41,399) 67,512  في النقد وما يعادلهالزيادة / )النقص( 

 10,470   3,770  احتياطي تحويل العمالت األجنبية

 87,086 58,111  يعادله في بداية الفتـرةالنقد وما 

  56,157 129,393  النقد وما يعادله في نهاية الفتـرة



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

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

 )غيـر مدققة( 2020 سبتمبر  30للفتـرة املنتهية في 

 
    العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 رأس املال 

أسهم 

 الخزينة

االحتياطي 

 القانوني

االحتياطي 

 العام

االحتياطي 

 مضاربة أداة الخاص

احتياطي أداة 

 املضاربة

االحتياطي العام 

 النخفاض القيمة

التغيـرات 

املتـراكمة في 

 القيمة العادلة

احتياطي تحويل 

 العمالت األجنبية

الخسائر 

 اإلجمالي املتـراكمة

الحصص غيـر 

 املسيطرة

إجمالي حقوق 

 امللكية

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

               

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

               

 (238,928) (23,931) (214,997) ( 214,997) - - - - - - - - - - للفتـرة الخسارة

 1.601 - 1.601 - 1.601 - - - - - - - - - للفترة الدخل الشامل اآلخر 

 (237,327) (23,931) (213,396) (  214,997) 1.601 - - - - - - - - - الخسارة الشاملة للفترةمجموع 

 - - - 4,316 - - (4,316) - - - - - - - املخاطر االئتمانية التنظيميةاحتياطي 

 (27,498) - (27,498) - - - - (21,721) (5,777) - - - - - (1-10)إيضاح  إعادة شراء ديون تسوية 

من خالل  إعادة شراء ديون الربح من 

 17,473 - 17,473 17,473 - - - - - - - - - - (1-10أسهم ملكية )إيضاح 

 31,264 - 31,264 - - - - - - - - -     31,264 - بيـع أسهم خزينة

 (28,516) - (28,516) (28,516) - - - - - - - - -  الخسارة من بيع أسهم خزينة

 (5,404) (5,404)   - - - - - - - - - - *أموال مدفوعة لصاحب املشروع

 558,709 72,404 486,305 (2,000,699) (299.498) 1,459 - 788,367 209,695 99,265 122,650 122,650 (57,584) 1,500,000 2020 سبتمبر  30في 

 
 

  



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

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

 )غيـر مدققة( 2020 سبتمبر  30للفتـرة املنتهية في 

 
    العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 رأس املال 

أسهم 

 الخزينة

االحتياطي 

 القانوني

االحتياطي 

 العام

االحتياطي 

 أداة مضاربة الخاص

احتياطي أداة 

 املضاربة

االحتياطي العام 

 النخفاض القيمة

التغيـرات املتـراكمة 

 في القيمة العادلة

احتياطي تحويل 

 العمالت األجنبية

الخسائر 

 اإلجمالي املتـراكمة

الحصص غيـر 

 املسيطرة

إجمالي حقوق 

 امللكية

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

               

 1,265,197 106,335 1,158,862 (1,299,719) (324,271) 1,459 4,316 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 (93,048) 1,500,000 2019ينايـر  1في 

               

 (40,680) 4,533 (45,213) (45,213) -      -      -      -      -      -      -      -      -      - للفتـرة الخسارة

 19,435    - 19,435    - 19.435    -      -      -      -      -      -      -      -      - الدخل الشامل األخر للفتـرة

 (21,245) 4,533 (25,778) (45,213) 19.435    -      -      -      -      -      -      -      -      - للفتـرة الخسارة الشاملةإجمالي 

 (5,266)    - (5,266) ( 5,266)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - الزكاة

 (6,295) (6,295)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - أموال مدفوعة لصاحب املشروع

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 (1,159)    - (1,159) (1,159)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - ب( 13)إيضاح  املدفوعة

 1,231,232 104,573 1,126,659 (1,351,357) ( 304,836) 1,459 4,316 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 (93,048) 1,500,000 2019 سبتمبر  30في 

 
 مقابل حصتهم في مشروع سكاي جاردنز.األموال املدفوعة لصاحب املشروع استرداد رأس املال تمثل * 
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 األنشطة -1

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

رر تحويل الشركة إلى ، تق2004 مارس 9وتعديالته في دولة اإلمارات العربية املتحدة. أثناء االجتماع العادي للمساهمين الذي عقد في  1984( لسنة 8رقم )

 من  2015( لســــــــــــنة 2شــــــــــــركة مســــــــــــاهمة عامة. دخل القانون االتحادي رقم )
ً
، ليحل محل 2016 يونيو  28في شــــــــــــأن الشــــــــــــركات التجارية حي  التنفيذ اعتبارا

 .1984( لسنة 8القانون االتحادي رقم )
 

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

م الربا وضـــــــمن نصـــــــوص عقد التأســـــــي  ألحكام الشـــــــريعة اإلســـــــالمية التي تحر 
ً
س والنظام واملرابحة واملضـــــــاربة والوكالة واملشـــــــاركة. تتم أنشـــــــطة الشـــــــركة وفقا

 األساس ي للشركة.
 

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

ـــطـة ة(. تتـألف املعلومـات املـاليـة املرحليـة املوجزة املوحـدة من املعلومـات املـاليـة لشــــــــــــــركـة أمالك للتمويـل )ش.م.ع.( وشــــــــــــــركـا هـا التـابعـة )"أملجموعـ إن األنشـــــــــــ

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

 املساهمة نسبة التأسيس بلد توحيد البيانات أسس الشركة

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30   

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

 %57.5 %57.5 اإلمارات العربية املتحدة شركة تابعة إي إف أس للخدمات املالية ذ.م.م

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

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

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

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

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

 %100 %100 اإلمارات العربية املتحدة شركة تابعة أمالك املحدودة

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

 السياسات املحاسبية -2

 مبدأ االستمراريةتقييم افتـراضات  2-1

إلعادة هيكلة اتفاقية  2019مفاوضــات مع مموليها التجاريين في ينايـــــــــــــــــر  عقد بســبب عدم اليقين في توقعات التدفقات النقدية املســتقبلية، بدأت املجموعة

خطـة أعمـال جـديـدة قـد ســــــــــــــمحـت  من خالل 2016والشــــــــــــــرو  املعـدلـة في  2014. إعـادة الهيكلـة في 2016واملعـدلـة في  2014في  املبرمـة الشــــــــــــــرو  العـامـة

سـنوات بموجب  4٪ من إجمالي ديون املجموعة على مدى 48 األنشـطة التجارية االعتيادية التي مكنت من مواصـلة عملية السـداد بنجاح لنسـبةباسـتنناف 

خطة األعمال  توعوامل االقتصـاد الكلي، أثبتمع مرور الوقت وبالنظر إلى التغيــــــــــــــــرات في ديناميكيات السـوق و سـنة.  12 التي تبلغ مد هاخطة إعادة الهيكلة 

إدارة املجموعة بمموليها التجاريين إلعادة التفاوض تواصـــــــلت ونتيجة لذلك، وغيــــــــــــــــــــــر نافعة للمجموعة على املدى الطويل. أقل قابلية للتطبيق  اأنه الجديدة

 املعدلة الشـــرو  العامةاتفاقية مع  أعمال معدلةم تطويـــــــــــــــــر خطة على شـــرو  التمويل للســـماح بمزيد من املرونة في التكيف مع ظروف الســـوق الحالية. ت

املعمول بها  املعـدلـة الشــــــــــــــرو  العـامـة٪. اســــــــــــــتنـاًدا إلى اتفـاقيـة  100 نـالـت موافقـة تـامـة بنســــــــــــــبـةجميع املمولين، والتي على  عرضــــــــــــــهـامن قبـل املجموعـة وتم 

 املي ات الرئيسية التالية: ، وتتضمنمليار درهم 4.2دائع استثمارية بقيمة إعادة التفاوض على و  فقد تم، 2020 يونيو  25اعتباًرا من  والسارية
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 )تتمة( السياسات املحاسبية -2

 )تتمة( تقييم افتـراضات مبدأ االستمرارية 2-1

  2020يوليو  25حتى  2019ينايـر  25تم تأجيل األقسا  الشهرية الرئيسية للممولين التجاريين من. 

  ا شهرًيا اعتباًرا من  74مليار درهم على  1.36يتم سداد
ً
 .2026في أكتوبر السداد ، واملبلغ املتبقي املستحق 2020أغسطس  25قسط

  العقارية املؤهلة في السداد املسبق للموجود في ترتيب عكس ي لالستحقاق. املوجودات٪ من عائدات بيع 75تقوم املجموعة بتطبيق 

  في السنة وفترة إعادة الهيكلة األصلية.2معدل الربح بنسبة ال يوجد تغييـر في ٪ 
 

للمجموعة املوجودة في  ســــــتثمارات العقاريةإن الودائع االســــــتثمارية املعاد تمويلها والتمويل اإلســــــالمي اآلخر مضــــــمونة مقابل التنازل والرهن العقاري على اال 

(، التنازل عن حقوق اســــــتالم املدفوعات فيما يتعلق 4 إيضــــــاحن، رهن على الحســــــابات املصــــــرفية )(، التنازل عن التأمي8اإلمارات العربية املتحدة )إيضــــــاح 

والضـمانات املؤسـسـية للشـركات التابعة للمجموعة. وسـيحتفل وكيل الضـمان نيابة عن املمولين  املوجوداتبالشـريعة اإلسـالمية. تمويل واسـتثمار محفظة 

 باألوراق املالية املعروضة.

 

 أسس اإلعداد  2-2

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

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

لتلك املسـتخدمة في ، إعداد التقاريــــــــــــــــر املالية املرحلية. إن السـياسـات املحاسـبية املتبعة في إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  مطابقة 34رقم 

 .2019ديسمبـر  31إعداد البيانات املالية للسنة املنتهية في 
 

على جميع املعلومات أو اإلفصــــــــــــــاحات املطلوبة في البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الســــــــــــــنوية،  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة ملال تشــــــــــــــت

 30املنتهية في  ســعة أشــهر تفتــــــــــــــــرة ال. باإلضــافة لذلك، فإن نتائج 2019ديســمبــــــــــــــــر  31ويجب أن تقرأ مع البيانات املالية املوحدة الســنوية للمجموعة كما في 

 للنتائج التي يمكن توقعها للسنة املالية املنتهية في  2020 سبتمبر 
ً
 .2020ديسمبـر  31ليست بالضرورة مؤشرا

 

 ذلك.، ما لم يشار إلى غيـر لف درهماألجميع املبالغ إلى  بالدرهم اإلماراتي، ويتم تقريبالبيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  تم عرض
 

وفًقا ملبدأ التكلفة التاريخية املعدلة لتشــــــــــــــمل قياس القيمة العادلة لالســــــــــــــتثمارات بالقيمة العادلة من املالية املرحلية املوجزة املوحدة  تم إعداد البيانات 

 الستثمارات العقارية.ا والسدادات مقدًما عن ستثمارات العقاريةخالل الدخل الشامل اآلخر واال 

 

 في السياسات والتقديـرات واألحكام املحاسبية التغييـرات 2-3

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

ينايـــــــــــــــر  1املفعول للفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد  لتقاريــــــــــــــــر املالية الجديدة واملعدلة التالية، والتي أصــبحت ســاريةعداد اتم تطبيق املعاييــــــــــــــــر الدولية إل 

 املدرجةعلى املبالغ  جوهري أي تأثيــــــر  املعدلة. لم يكن لتطبيق هذه املعاييــــــر الدولية للتقاريــــــر املالية الية املرحلية املوجزة املوحدةامل، في هذه البيانات 2020

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

 العمل التجاري األعمال املتعلق بتعريف عمليات دمج  3رقم  إلعداد التقاريـر املاليةعلى املعيار الدولي  تعديالت. 

 السياسات املحاسبية والتغيــــــــــرات في التقديــــــــــرات  8 رقم عرض البيانات املالية ومعيار املحاسبة الدولي 1 رقم على معيار املحاسبة الدولي تعديالت

 .األهمية الجوهريةاملتعلقة بتعريف  واألخطاء املحاسبية

  ألدوات املالية: االعتراف والقياس ا 39 رقم معيار املحاســــــــــــــبة الدوليو األدوات املالية،  9رقم  إلعداد التقاريــــــــــــــــــــــــــــر املاليةتعديالت على املعيار الدولي

 األدوات املالية اإلفصاحات املتعلقة باإلصالحات القياسية ملعدل الفائدة على الربح. 7 رقم لتقاريـر الدوليعداد اواملعيار الدولي إل 
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 )تتمة( السياسات املحاسبية -2

 واملعدلة قيد اإلصدار وغيـر السارية بعداملعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر املالية الجديدة  3-2-2
 

 املعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر املالية الجديدة واملعدلة

سارية لفتـرات سنوية 

 تبدأ في أو بعد
  

 عقود التأمين 17املعيار الدولي رقم 

وتوفر نهًجا أكثر  لقيمة االستيفاء املتداولةالتأمين وفًقا  مطلوباتقياس  17التقاريــــــــــــــر املالية رقم  إلعداديتطلب املعيار الدولي 

ا 
ً
عقود التأمين. تم تصـــــــــــــميم هذه املتطلبات لتحقيق هدف املحاســـــــــــــبة املتســـــــــــــقة والقائمة على املبادئ  لقياس وعرضاتســـــــــــــاق

عقود  4ة رقم املعيار الدولي إلعداد التقاريـــــــــــــــــــــــــر املاليمحل  17املالية رقم  املعيار الدولي إلعداد التقاريـــــــــــــــــــــــــر لعقود التأمين. يحل 

 .2021ينايـر  1اعتباًرا من التأمين

 2022ينايـر  1

 

األولى، للمجموعة لفتــــــرة التطبيق املالية املرحلية املوجزة املوحدة  هذه املعاييــــــر والتفسيــــــرات والتعديالت الجديدة في البيانات  اعتمادتتوقع اإلدارة أن يتم 

 في فتـرة التطبيق األولي. للمجموعةهذه املعاييـر الجديدة والتفسيـرات والتعديالت أي تأثيـر جوهري على البيانات املالية وتتوقع أال يكون ل
 

 

 إدارة املخاطر 2-4

 .2019ديسمبـر  31في عنها في البيانات املالية املوحدة كما في وللسنة املنتهية  املفصحأهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية للمجموعة مع تلك  تتفق
 

 الربح األساس ي واملخفف للسهم -3

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

 2020 2019 2020 2019 
     

 للفتـرة العائدة ملساهمي الشركة األم )ألف درهم( الخسارة

 (46,372) ( 214,997) (46,865) (151,388) )صافي من أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة(

املتوسط املرجح لعدد األسهم الحتساب الربح األساس ي للسهم 

     )باأللف(*
 

 1,475,000 1,480,488 1,475,000 1,483,035 تأثيـر التخفيف:  -

 1,511,857 1,471,320 1,511,857 1,471,320 أداة املضاربة  -
     

 2,986,857 2,951,808 2,986,857 2,954,355 األسهم العادية املعدلة لتأثيـر التخفيفاملتوسط املرجح لعدد 
     

     عائدة ملساهمي الشركة األم:

 (0.031) (0.145) (0.032) (0.102) )درهم(للسهم األساسية  الخسارة

 (0.031) (0.145) (0.032) (0.102) )درهم(للسهم املخففة  الخسارة
 

ســـــبتمبر  30. خالل الفترة املنتهية في 2008األســـــهم لعائد الســـــهم األســـــاســـــ ي عن طريق شـــــراء أســـــهم خاصـــــة خالل عام  لعدد* تم تخفيض املتوســـــط املرجح 

 (.2019ديسمبر  31السنة املنتهية في  خاللمليون سهم  4.2تم بيع مليون سهم ) 8.4تم بيع  ،2020
 

الخســــارة األســــاســــية للســــهم في هذه البيانات املالية املرحلية قيمة بنفس  2020ســــبتمبر  30تســــعة أشــــهر املنتهية في املخففة لفترة ال األســــهمخســــارة  قيدتم 

 حيث أن تأثير األسهم العادية املحتملة مضاد للتخفيف. ،املوجزة املوحدة

   



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( مدققة( يـر )غ 2020 سبتمبر  30في 
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 النقد واألرصدة لدى البنوك -4
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( مدققة( يـر )غ 
   

 60 60 نقد في الصندوق 

 63,297 129,478 أرصدة لدى البنوك

 119,758 111,101 ودائع لدى البنوك

 
 

 

 183,115    240,639 نقد وأرصدة لدى البنوك

: النقد املقيد والودائع
ً
   ناقصا

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

 (90,004) (76,246) (2-4 إيضاحنقد مقيد )

 58,111 129,393 النقد وما يعادله

 

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

 

حصة  ، حيث يمثلمليون درهم( من النقد املقيد 90: 2019ديسمبـر  31مليون درهم ) 76مبلغ  2020 سبتمبر  30في الربع املنتهي في  أدرجت املجموعة 4-2

 (.8سيطرة مشروع مشتـرك )إيضاح ل والذي يخضعاملجموعة من النقد املحتفل به 
 

 

 املوجودات التمويلية واالستمثارية اإلسالمية -5
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 درهمألف  ألف درهم 

 )مدققة( مدققة( يـر )غ 

   املوجودات التمويلية

 2,269,645 2,202,790 إجارة

 244,594 228,312 إجارة آجلة

 170,514 167,401 شركة امللك

 817 583 مرابحة عقارات

 65,039 99,509 أخرى 

 2,698,595 2,750,609 

 (490,751) (618,787) مخصص االنخفاض في القيمة

 2,259,858 2,079,808 املوجودات التمويليةمجموع 
   

   املوجودات االستثمارية:

 175,000 166.000 وكالة

 175,000 166.000 مجموع املوجودات االستثمارية

 2.245.808 2,434,858 

 
  



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( مدققة( يـر )غ 2020 سبتمبر  30في 
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 األوراق املالية االستثمارية -6
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( مدققة( يـر )غ 

 7.769 7.778 األسهم 
 

 مدققة( يـر )غ 2020 سبتمبر 30
 

 بالقيمة العادلة املدرجةاالستثمارات  

 الثالثاملستوى  الثانياملستوى  املستوى األول  إجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 7.778 - - 7.778 األسهم
 

 )مدققة( 2019ديسمبر  31
 

 بالقيمة العادلة املدرجةاالستثمارات  

 الثالثاملستوى  الثانياملستوى  املستوى األول  إجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 7.769 - - 7.769 األسهم
 

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

 

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

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( مدققة( يـر )غ 

 7,714  7,769 يـرينا 1الرصيد في 

 55 9 حركة تحويل العمالت األجنبية

 7,778  7,769 

 

 ستثمارات العقاريةعن اال املبالغ مقدًما  -7
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( مدققة( يـر )غ 

  322,818 - االفتتاحية

 ( 30,037) - مسددة خالل الفترة / السنة**

 (292,781) - مخصص للفترة / للسنة*

 - - الختامية
   

 292,781 292,781 ات مقدًما لالستثمارات العقاريةسداد

 (292,781) (292,781) مخصص

 - - الختامية

 

  



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( مدققة( يـر )غ 2020 سبتمبر  30في 
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 )تتمة( ستثمارات العقاريةعن اال املبالغ مقدًما  -7

 من قبل املجموعة بشـــــأن االســـــتحواذ على الوحدات في مشـــــروعين عقاريين قيد التطو ســـــدادهذه تمثل ال* 
ً
في دبي. تم تأجيل كال املشـــــروعين  يـــــــــــــــــــر ات مقدما

بمطور واحد لتســــــــهيل إرجاع املبالغ املدفوعة  2013اجراءات تحكيم في  محدد بعد. قامت املجموعة بالبدء في يــــــــــــــــــــــر لعدد من الســــــــنوات وإن تاريخ االنتهاء غ

 بمبلغ 
ً
وذلك التحكيم لصـــــــالح املجموعة صـــــــدر حكم ، ةالســـــــنخالل  درهم(. صـــــــفر : 2019ديســـــــمبر  31درهم )صـــــــفر مليون درهم وبقيمة مدرجة  780مقدما

من قبل املجموعة للمطور بالكامل وفًقا لتوصــــــــيات البنك  ات املقدمةســــــــدادال ســــــــدادإليها. يتم  األصــــــــلية واملالحق املضــــــــافة البيع والشــــــــراءإلغاء اتفاقيات ب

 املركزي واملصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة بناًء على التقييم.
 

اســـــتصـــــناع مع  بموجب معاملةمليون درهم  30بقيمة  ســـــتثمارات العقاريةاال ، تم تســـــوية الســـــلف على في صـــــالح املجموعة صـــــدر  محكمة كمبناًء على ح** 

 .2019ديسمبر  31السنة املنتهية في مليون درهم خالل  39مؤسسة مالية والت امات مرتبطة بمبلغ 
 

 ستثمارات العقاريةاال  -8
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( مدققة( يـر )غ 

 1,989,071 2,319,794 يـرينا 1في 
 192,271 33,379 الفتـرة / السنةاإلضافات خالل 

 (94,728) (186,850) الفتـرة / السنةاالستبعادات خالل 
 (18,241) (327,830) الفتـرة / السنةخالل  استثمارات عقاريةالقيمة العادلة عن خسارة 

 20,576 3,410 أسعار صرف العمالت األجنبية اتيـر تغ
    230,845 - تحويل من املمتلكات قيد التنفيذ

 1,841,903 2,319,794  

إلى  يـــــــــــــــر تحويلها من العقارات قيد التطو  بشأن أراض ي تممليون درهم  108بقيمة  2019ديسمبر  31تتضمن خسارة القيمة العادلة خالل السنة املنتهية في 

 . ستثمارات العقاريةاال 
 

 تقوم املجموعة بإدراجمن أراضـ ي وفيالت ووحدات في مباني محتفل بها لإليجار أو زيادة رأس املال. وفًقا لسـياسـتها املحاسـبية،  سـتثمارات العقاريةتتكون اال 
قابلة للقياس بشــكل موثوق ولكن  يـــــــــــــــــر اســتثمارات عقارية بالقيمة العادلة، باســت ناء العقارات قيد اإلنشــاء والتي يتم إدراجها بالتكلفة ألن قيمتها العادلة غ

 تتوقع أن يتم قياس القيمة العادلة بشكل موثوق بمجرد اكتمال البناء.

 

من قبل مقيمين مؤهلين مهنيا مســــتقلين يحملون املؤهالت املهنية ذات  تســــعة أشــــهر نهاية فتـــــــــــــــــــرة الت في تســــتند القيم العادلة للعقارات على تقييمات أجري
 ل. التي يتم تقييمها ستثمارات العقاريةرة ذات عالقة في املواقع وقطاعات اال ــــــالعالقة املعتــــــرف بها ولدبهم خب

ً
توصيات إن نموذج التقييم املستخدم هو وفقا

 .حين القانونييناملعهد امللكي للمسا
 

في مصـر مملوكة من قبل الشـركات التابعة  (وحدتين :2019ديسـمبر  31) ووحدتينعلى قطعة أرض  2020 سـبتمبر  30كما في  سـتثمارات العقاريةتشـتمل اال 
األخرى في دولة اإلمارات العربية املتحدة. كما  ســتثمارات العقاريةمليون درهم(. وتقع جميع اال  195: 2019ديســمبر  31) مليون درهم 194للمجموعة بمبلغ 

ستثمارات مليون درهم( أرباح تحويل العمالت األجنبية ناتجة عن تحويل عمالت اال  195 :2019ديسمبر  31مليون درهم ) 199تتضمن القيم املدرجة بمبلغ 
 في مصر والتي تم تضمينها في حقوق امللكية. العقارية

 

 

لقياس القيمة العادلة ألنها قد تم الحصــــول عليها  2في املســــتوى  ســــتثمارات العقاريةتصــــنف اال في املشــــروع املشــــترك، يتم  العقاريةســــتثمارات وباســــت ناء اال 
لســــــــــمات باســــــــــتخدام نهأل مقارنة األســــــــــعار على أســــــــــاس معامالت مماثلة لعقارات مشــــــــــابهة. يتم تعديل أســــــــــعار بيع العقارات املماثلة حســــــــــب االختالفات في ا

. لم تكن هناك أية تحويالت هو السعر املقدر للقدم املربع الواحد لكل موقع معين الرئيسية مثل حجم العقار وموقعه. إن املدخل الجوهري إلى نهأل التقييم
 خالل الفترة. 2من أو إلى املستوى 

 

 

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

لحوظة، وبالتالي يتم امل يــــــــــــــــــــر دخالت غبامل تي تســـــتعينالدخل ال منهجيةفي املشـــــروع املشـــــترك على  ســـــتثمارات العقاريةاملســـــتخدمة في اال  تعتمد تقنية التقييم
م نطاق سـعر البيع من 3سـتوى ضـمن املتصـنيفها   

قيم
ي
 كاسـتهالرة ــــــــــــــــدرهًما لكل قدم مربع مع فت 300.50درهًما إلى  150. تشـمل املدخالت التي يسـتخدمها امل

ومعدل الخصـــــم إلى قيمة  االســـــتهالكفي ســـــعر القدم املربع وفترة  الجوهرية( النقص/ ) ة٪ معدل القيمة العادلة. ســـــتؤدي الزياد 11ســـــنوات بنســـــبة  4تبلغ 
 عادلة أعلى / )أقل( من العقارات.

 

مليون درهم( تم رهنها /  1.509: 2019ديســــــــمبر  31مليون درهم ) 1.245التي لها قيمة عادلة بمبلغ  ســــــــتثمارات العقارية، فإن اال 2020 ســــــــبتمبر  30كما في 
 .التنازل عنها لصالح وكيل الضمان كجزء من إعادة الهيكلة

  



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( مدققة( يـر )غ 2020 سبتمبر  30في 
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 )تتمة( ستثمارات العقاريةاال  -8
 

 2019 سبتمبر  30 2020 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 مدققة( يـر )غ مدققة( يـر )غ 
   

 43,571 35,447 ستثمارات العقاريةدخل اإليجار املشتق من اال 

 (17,883) (13,655) مصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة والتصليحات( تنتج دخل إيجار

 25,688 21,792 املدرجة بالقيمة العادلة ستثمارات العقاريةاال  يـر األرباح الناتجة عن تأج
 

 .يـرفي استخدام العقارات قيد التطو  يـر بسبب التغي استثمارات عقاريةإلى  يـر العقارات قيد التطو  2019ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في  املجموعة حولت
 

قطعة أرض مملوكة بالشـــراكة في منطقة ند الحمر. اســـتحوذت  يــــــــــــــــــر ، دخلت املجموعة في اتفاقية مشـــروع مشـــتــــــــــــــــــرك مع طرف آخر لتطو 2014أكتوبر  1في 

قطعة أرض مملوكة  يــــــــــــــــــر ٪ في منطقة الورقاء جاردنز ذ.م.م، منشـــأة تحت الســـيطرة املشـــتــــــــــــــــــركة لتطو 50نســـبة شـــركة أمالك للتمويل )ش.م.ع( على حصـــة ب

ادات واملصاريف الخاصة باملشروع املشتـــــرك ووفقا لذلك يـــــر ٪ في املوجودات واملطلوبات واإل 50بالشراكة في منطقة ند الحمر. لدى املجموعة حصة بنسبة 

وبهدف استبعادها في  يــــــــــر تعتبر عملية تحت السيطرة املشتــــــــــركة. وبما أن األرض هي قيد التطو  11املالية الدولية رقم  يــــــــــر التقار  بموجب املعيار الدولي إلعداد

مليون  330بمبلغ  ســـــــتثمارات العقاريةمع تكلفة أولية تســـــــاوي قيمته العادلة عند التحويل من محفظة اال  يــــــــــــــــــــــر الســـــــوق، تم التعامل معها كعقار قيد التطو 

م  يــــــــــر م. إن املصاريف الالحقة لتطو دره   
 
األرض إلعادة بيعها يتم إدراجها في تكلفة العقار. إن النقد الذي يحتفل بها املشروع املشتــــــــــرك مقيد، نظرا ألنه ملت

مليون درهم  76مبلغ  2020 بر سبتم 30األراض ي في إطار اتفاقية املشروع املشتـــــــرك. إن حصة املجموعة من هذا الرصيد النقدي املقيد في  يـــــــر تعاقديا لتطو 

 مليون درهم(. 90 :2019ديسمبر  31)
 

 :الداخليةادات واملصاريف للعملية املشتـركة بعد حذف املعامالت يـر تمثل العناصر التالية حصة املجموعة في املوجودات واملطلوبات واإل 
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( مدققة( يـر )غ 

 419,625    392,897 استثمارات عقارية

 90,004   76,246 (4)إيضاح  النقد واألرصدة لدى البنوك

 5,137  9,381 ذمم مدينة –موجودات أخرى 

 (33,736) (20,621) مطلوبات أخرى 

 481,030 457,903 صافي املوجودات
   

 2019 سبتمبر  30 2020 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 مدققة( يـر )غ مدققة( يـر )غ 

   - 2,731 إيرادات بيع استثمارات عقارية *

   - (1,369) مبيعات عقارات قيد التطويرتكاليف 

 (33) (31) املصاريف التشغيلية

 4.715 1.106 الودائع الدخل من

 - 2.195 ادات أخرى يـر إ

 4.682 4.632 الربح للفتـرة

 

 قديمةاألرض املباعة متعلق باتفاقية بيع  * يتعلق بجزء من

  



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( مدققة( يـر )غ 2020 سبتمبر  30في 

15  15 

 

 )تتمة( ستثمارات العقاريةاال  -8
 ستثمارات العقاريةاال على  19-تأثيـر كوفيد -8-1

جائحة وصنفته ك ، 19-ما يطلق عليه كوفيد، أو فيـــــروس كورونا املستجد ساللة جديدة من ظهور  ، أعلنت منظمة الصحة العاملية عن2020مارس  11في 

على  في اإلضـرار باألنشـطة االقتصـادية 19-وبينما يتواصـل تأثيـــــــــــــــر جائحة كوفيدفي جميع أنحاء العالم.  الحتواءه ومنع تفشـيهتدابيـــــــــــــــر  باتخاذ وأوصـت ةعاملي

ور املتسـارع الذي لقد أسـفر التطللمجموعة.  سـتثمارات العقاريةعلى القيم العادلة لال  جوهرية وضـغطتقلبات إحداث في األمر الذي أسـهم  قطاع العقارات

 .اإليـرادات اإليجاريةوانخفاض  التحصيلاإليـرادات بسبب التغيـرات في احتمالية ب االعترافتأثيـر الفيـروس على قدرة املجموعة على أحدثه 
 

التأثيـــــــــــــــــــــر املحتمل )بناًء على أفضــــــل املعلومات املتاحة(  أخذت املجموعة بالحســــــبان، 2020 ســــــبتمبر  30 كما في ســــــتثمارات العقاريةعند تحديد تقييمات اال 

 إلى املستأجرين. تقديمهاالتي يتعين عليها  واإلعفاءاتالتدابيـر االقتصادية  كما درست 19-كوفيدأوجه عدم اليقين الناجمة عن وباء 
 

. تخضع أي تغييــرات املرحلية املوجزة املوحدةفي هذه البيانات املالية  ستثمارات العقاريةتمت معالجة التأثيــر الكلي كجزء من الخسارة غيــر املحققة على اال 

إلى مســتويات عالية جًدا من عدم اليقين، حيث ال تتوفر حالًيا ســوى القليل من املعلومات  19-لكوفيديتم إجراؤها على التقييمات لتقديــــــــــــــــر التأثيــــــــــــــــر العام 

 التغييـرات. املعقولة واملقبولة التي يمكن أن تستند إليها هذه
 

وبـالتـالي قـد تختلف املتضــــــــــــــمن لحـدوث درجـة عـاليـة من عـدم اليقين  ،أي توقعـات اقتصــــــــــــــاديـةجرى األمر عنـد حـدوث كمـا  ،تخضــــــــــــــع التوقعـات واالحتمـاالت

 املتوقعة.النتائج عن تلك  جوهري النتائج الفعلية بشكل 

 

 استثـمار في شركة زميلة -9
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30   

 ألف درهم ألف درهم نسبة امللكيـة  

 )مدققة( )غيـر مدققة( 2019 2020  

 288,946 214,540 %26.21 %18.35  اري، اململكة العربية السعوديةشركة أمالك العاملية للتمويل العق

 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30  

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدققة( )غيـر مدققة(  

 289,005 288,946  يناير 1في 

 16,958 16,404   الربح للفترة / للسنةحصة من 

 - (90,810)  سحب حصة في شركة زميلة

 (16,557) -  ربح مستلم

 (460) -  تعديالت أخرى 

  214.540 288,946 

 

االكتتاب العام الذي أطلقته شــــــــركة عن طريق ٪ من حصــــــــتها في الشــــــــركة الزميلة 30 باســــــــتبعاد 2020ســــــــبتمبر  30ترة املنتهية في خالل الفقامت املجموعة 

 مليون درهم من هذه الصفقة في اإليرادات األخرى. 7.5أمالك العاملية للتمويل العقاري وسجلت ربًحا قدره 

  



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( مدققة( يـر )غ 2020 سبتمبر  30في 

16  16 

 

 والتمويالت اإلسالمية األخرى ودائع استثمارية   -10

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30  

 ألف درهم ألف درهم نسبة الربح 

 )مدققة( )غيـر مدققة(  

 207,228 93,358 %2 املرابحة

  49,923 - %4 الوكالة

 114,430 - %4 أخرى 

 4,011,781   3,983,253 %2 السداد سعر الشراء املستحق

  
 

4,076,611 
 

4,383,362 

 (327,247) (460,166)    (1-10)إيضاح  غيـر املطفأة تعديل القيمة العادلة

  3,616,445 4,056,115 
 

للمجموعة التي تقع في دولة اإلمارات ـ ســـــــتثمارات العقاريةيتم تأمين الودائع االســـــــتثمارية املعاد هيكلتها والتمويل اإلســـــــالمي اآلخر مقابل التنازل عن ورهن اال 

الســـــــــــــتالم الســـــــــــــدادات املتعلقة بمحفظة  ( والتنازل عن الحقوق 4( والتنازل عن التأمين، ورهن على حســـــــــــــابات البنك )إيضـــــــــــــاح 8العربية املتحدة )إيضـــــــــــــاح 

فاظ بها من قبل املوجودات التمويلية واالســــتثمارية اإلســــالمية وضــــمانات الشــــركات من الشــــركات التابعة للمجموعة. إن األوراق املالية املقدمة ســــيتم االحت

 وكيل ضمان نيابة عن املمولين.

 

 غيـر املطفأة تعديل القيمة العادلة 10-1

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غيـر مدققة( 
   

 423,609    327,247 ينايـر 1في 

 (96,362) (80,206) إطفاء املبالغ املحملة للفتـرة/للسنة

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

 - 497,177 ربح القيمة العادلة عند إعادة الهيكلة

 
460.166 327,247 

 

 نتيجة إلعادة الهيكلة في سنة 
ً
. ، مما أدى إلى الت ام ثابت يسداد إلى املمولين التجاريين ومقدمي دعم السيولة2014تم تغييـــــــــــــــر طبيعة ودائع الشركة جوهريا

االستثمارية من خالل إعادة الهيكلة، تم إجراء تقييم القيمة وفقا للمعاييــــر الدولية إلعداد التقاريــــر املالية، وبسبب التغيــــرات الجوهرية في شرو  الودائع و 

، تم اعتــراف االلت امات املعاد 2014نوفمبــر  25العادلة لاللت امات املعاد هيكلتها على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتعاقد عليها. كما في 

 في بيان الدخل املوحد. وتم قيدهامليون درهم  911رباح بمبلغ أل القيمة العادلة  تحقيق املالي مما أدى إلىهيكلتها في البداية بالقيمة العادلة في بيان املركز 
 
 

الفترة ، قـامـت الشــــــــــــــركـة مرة أخرى بـإعـادة هيكلـة ودائع املمولين التجـاريين. بلغـت القيمـة االســــــــــــــميـة لاللت امـات الثـابتـة املعـاد هيكلتهـا في نهـايـة 2020 يونيو في 

الســـــــــداد بشـــــــــكل كبيــــــــــــــــــــــــر مما أدى إلى مدفوعات  طريقة، تغيــــــــــــــــــــــــر املعدلةمليون درهم(. عند إعادة الهيكلة  4.219: 2019ديســـــــــمبر  31ون درهم )ملي 4.219

 .1-2شرو  السداد في إيضاح  بياناألقسا  املجدولة وغيـر املجدولة. تم 
 

 ٪.4.89لبالغ يتم احتساب تعديل القيمة العادلة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي ا
 

مــا يؤدي لتحقيق مليون درهم(  584: 2019ديســــــــــــــمبر  31مليون درهم ) 627 2020 يونيو  30القيمــة العــادلــة املطفــأة حتى  ألربــاحبلغــت القيمــة التراكميــة 

مليون درهم( . ومع ذلـك، عنـد إعـادة الهيكلـة في  328: 2019ديســــــــــــــمبر  31) 2020 يونيو  30مليون درهم كمـا في  284 القيمـة العـادلـة املتبقيـة ألربـاح بقيمـة

مليون درهم والتي ســــــــــــــيتم عكســــــــــــــهـا بـالكـامـل خالل فترة الســــــــــــــداد حتى  497إلى  2020 يونيو  30القيمـة العـادلـة املتبقيـة كمـا في  ربح، تمـت زيـادة 2020عـام 

 ل عام.، مع تحميل الناتج على بيان الدخل املوحد ك2026أكتوبر 
 

 .الفعليقياس االلت امات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل التمويل الحًقا يتم 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( مدققة( يـر )غ 2020 سبتمبر  30في 

17  17 

 

 )تتمة( والتمويالت اإلسالمية األخرى ودائع استثمارية   -10

 )تتمة( غيـر املطفأة تعديل القيمة العادلة 10-1

 50. تم عرض مقابل نقدي قدره 2020ســــــبتمبر  24اختتمت املجموعة مزاًدا إلزامًيا إلعادة شــــــراء الديون في  ،املعدلة اتفاقية الشــــــرو  العامةاســــــتناًدا إلى 

 113مليون درهم والتي تشــــــمل ودائع اســــــتثمارية بقيمة  141مليون درهم للممولين مقابل تســــــوية تعرضــــــا هم وقام بعض املمولين بتســــــوية تعرضــــــهم البالغ 

مليون درهم في  60ســــجلت املجموعة ربًحا قدره  ،مليون درهم. نتيجة لهذه التســــوية 1 قدره مليون درهم وربح عيني 27قيمة أداة املضــــاربة ب ،مليون درهم

مليون درهم يتعلق بأداة املضــــــاربة  17وســــــجلت ربًحا قدره  درهممليون  13بيان الدخل بعد مقاصــــــة إطفاء تعديل القيمة العادلة من إعادة الهيكلة بمبلغ 

 .حقوق امللكيةلتغييرات في في بيان ا
 

 املعلومات القطاعية -11

مار العقاري ألغراض إدارية تم تنظيم املجموعة في ثالثة قطاعات لألعمال، التمويل العقاري )وتشـــــــــــــتمل على األنشـــــــــــــطة التمويلية واالســـــــــــــتثمارية(، واالســـــــــــــتث

 )يشتمل على املعامالت العقارية( واالستثمار في الشركات.
 

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

 القطاعات التشغيلية

 هي كالتالي: سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر إن إيـرادات ومصاريف املجموعة لكل قطاع لفتـرة ال

 )غيـر مدققة(:2020 سبتمبر  30

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية استثمارات تمويل عقاري  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 (77,390)  36,386 (236,646)  122,870 الدخل التشغيلي

 (159,552) (568) (148) (158,836) االنخفاض في القيمة مخصص

 (80,206) (5,490) (35,628) (39,088) على الودائعإطفاء أرباح القيمة العادلة 

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

 (75,339) (7,457) (18,786) (49,096) املخصصة( املصاريف تتضمناملصاريف )

 16,404  16,404   - - زميلةالحصة من نتائج شركة 

 (75,970) (14,017) (38,085) (23,868) توزيعات على املمولين / املستثمرين

 ( 238,928) 25,258 (329,293)  65,107 النتائج القطاعية

 23,931    الحصص غيـر املسيطرة

 ( 214,997)    حاملي ملكية الشركة األم
 

 )غيـر مدققة(:2019 سبتمبر  30

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية استثمارات تمويل عقاري  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

   263,018  15,876  157,445  89,697 الدخل التشغيلي

 (74,193) (754) (2,561) (70,878) االنخفاض في القيمة مخصص

 (73,552) (7,073) (38,551) (27,928) إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية

 ( 88,188) (6,666) (21,158) (60,364) املخصصة( املصاريفتتضمن املصاريف )

 14,764 14,764    -    - زميلةالحصة من نتائج شركة 

 (  82,529) (13,565) (35,200) (33,764) توزيعات على املمولين / املستثمرين

 ( 40,680) 2,582 59,975 (103,237) النتائج القطاعية

 (4,533)    الحصص غيـر املسيطرة

 (45,213)    حاملي ملكية الشركة األم
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 املعلومات القطاعية )تتمة( -11

 ملوجودات واملطلوبات القطاعيةا

 :2019ديسمبـر  31و 2020 سبتمبر  30لمجموعة كما في ليعرض الجدول التالي املوجودات واملطلوبات القطاعية 
 

 )غيـر مدققة(: 2020 سبتمبر  30

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية استثمارات تمويل عقاري  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 4,628,665  434,312  1,574,637 2,619,716 املوجودات القطاعية

 4,069,956  434,618  3,159,009  476,329 املطلوبات القطاعية

 

 )مدققة(: 2019ديسمبر  31

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية استثمارات تمويل عقاري  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 5,307,292  454,240 1,831,111  3,021,941 املوجودات القطاعية

 4,498,575 477,787 3,081,888  938,900 املطلوبات القطاعية

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة -12

واملســــــــاهمين الرئيســــــــيين وأعضــــــــاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشــــــــركات التي تحت  زميلةإن األطراف ذات العالقة تمثل الشــــــــركات ال

املتعلقة بهذه  ســـــدادالجوهري من قبل تلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارة املجموعة على األســـــعار وشـــــرو  ال يـــــــــــــــــــر الســـــيطرة أو الســـــيطرة املشـــــتـــــــــــــــــــركة أو التأث

جرى جميع املعامالت
ي
 املعامالت مع األطراف ذات العالقة وفق شرو  تجارية بحتة.. وت

 

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

 مدققة(: يـر )غ 2020 سبتمبر  30

 رئيسيين مساهمين 

 اإلدارة أعضاء مجلس

 املجموع أطراف ذات عالقة أخرى  واإلدارة العليا

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 8,964  8,964 -    - النقد واألرصدة لدى البنوك

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

 1,051,944 935,093 -  116,851 الودائع االستثمارية

 1,516  1,348 -  168 مطلوبات أخرى 
 

 

 )مدققة(: 2019ديسمبر  31

 رئيسيين مساهمين 

 اإلدارة أعضاء مجلس

 املجموع أطراف ذات عالقة أخرى  واإلدارة العليا

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 1,682  1,682 - - النقد واألرصدة لدى البنوك

 19,288  5,682 13.060 - املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية

 1,059,477  941,789 -  117,688 الودائع االستثمارية

 1,064  946 -  118 مطلوبات أخرى 
 

  



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( مدققة( يـر )غ 2020 سبتمبر  30في 

19  19 

 

 )تتمة( املعامالت مع األطراف ذات العالقة -12

 ادات هي كما يلي:يـر إن املعامالت مع األطراف ذات العالقة املدرجة في بيان اإل 

 مدققة(: يـر )غ 2020 سبتمبر  30

 
 مساهمين
 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس
 واإلدارة العليا

أطراف ذات عالقة 
 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 420 175 245  - واالستثمارية اإلسالميةالدخل من املوجودات التمويلية 

 16.652 14.802 - 1.850 / للمستثمرين توزيعات للمودعين
 

 مدققة(: يـر )غ 2019 سبتمبر  30

 
 مساهمين
 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس
 واإلدارة العليا

أطراف ذات عالقة 
 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 559 224 335      - واالستثمارية اإلسالميةالدخل من املوجودات التمويلية 

 16.417 14.593 - 1.824 / للمستثمرين توزيعات للمودعين
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 إن التعويضات املدفوعة ملوظفي اإلدارة العليا في املجموعة كما يلي:
 

 2019 سبتمبر  30 2020 سبتمبر  30 
 ألف درهم ألف درهم 
 مدققة( يـر )غ مدققة( يـر )غ 

 9.486 7.209 رواتب ومزايا أخرى 
 233 219 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 7.428 9.719 

 

 االلت امات واملطلوبات الطارئة -13

 االلت امات 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30  
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 
 )مدققة( مدققة( يـر )غ  

 210,819 181,393 1-13 قابلة لإللغاء لتقديم تمويل يـر الت امات غ
 18,192 - 2-13 ستثمارات العقاريةال االت امات بخصوص 

 - 649 3-13 مقابل مصاريف رأسماليةالت امات 

  182,042   229.011 
 

عة. إن تشـــــــــــتمل االلت امات املتعلقة بالتســـــــــــهيالت االئتمانية على االلت امات لتقديم التســـــــــــهيالت التي جرى تصـــــــــــميمها للوفاء بمتطلبات عمالء املجمو   13-1

 يكون لها تواريخ صـــالحية محددة وشـــرو  أخرى إللغاتها وتتطلب 
ً
 ألن االلت امات هذه يمكن أن تنتهي  ســـدادااللت امات عادة

ً
صـــالحيتها رســـوم. ونظرا

 دون القيام بسحبها، فإن إجمالي املبالغ التعاقدية ال تمثل بالضرورة االحتياجات النقدية املستقبلية.
 

 .ستثمارات العقاريةتطويـر اال تمثل الت امات نحو مطوري العقارات بخصوص   13-2
 

 .تنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلوماتتمثل الت امات تجاه   13-3

 

  



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( مدققة( يـر )غ 2020 سبتمبر  30في 

20  20 

 

 )تتمة( االلت امات واملطلوبات الطارئة -13

 املطلوبات الطارئة

 ببعض ال (أ
ً
دعاوى مرفوعة من وضــــــــــد املجموعة، وباألخص تتعلق ببعض معامالت  وتتضــــــــــمن، دعاوى القضــــــــــائية في دولة اإلماراتكانت املجموعة طرفا

 إلى الدعاوى البيع والتمويل. تدافع املجموعة عن حقوقها في هذه 
ً
املرجح نجاح  يـــــــــــــــــــــــــــر املســــــــــــتشــــــــــــار القانوني، تعتقد املجموعة أنه من غ رأي، واســــــــــــتنادا

 مليون درهم(. 1: 2019ديسمبـر  31درهم ) مليون  2قيمته مخصص مقابلها  م رصداإلجراءات التي إتخذ ها األطراف املقابلة، باست ناء قضايا ت
 

مليون  1.12: 2019ديســــــــــمبر  31لس اإلدارة املقترحة بقيمة ال شــــــــــ يء )كان لدى املجموعة الت ام طارئ ملكافأة أعضــــــــــاء مج ،2020ســــــــــبتمبر  30كما في  (ب

بقيمة ال  ،2015( لعام 2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ) ينظمهاالتي  ،درهم(. تمت املوافقة على مكافأة أعضـاء مجلس اإلدارة

( خالل درهم مليون  1.16: 2019) درهمال شـ يء  دفعوتم  2020يونيو  22في لسـنوي اجتماع الجمعية العمومية ا( في درهممليون  1.16: 2019شـ يء )

 .2020سبتمبر  30الفترة املنتهية في 
 

 والخسائر االئتمانية املتوقعة 19-كوفيد -14

ـــطة إحداث تباطؤ في مما تســــبب في  ،انتشــــر على مســــتوى العالمثم  2020في أوائل عام  (19-كورونا املســــتجد )كوفيدوس يــــــــــــــــــر ف ظهور اإلعالن عن تم  األنشـ

( اإلعفاء من السـدد)بما في ذلك  دعم وإعفاءات اقتصـادية يـــــــــــــــر أطلقت الحكومات والبنوك املركزية تداب واسـتجابة مع ذلك الوضـع،. واالقتصـاديةالتجارية 

 على األفراد والشركات. تأثيـر الفيـروس بهدف الحد من
 

املحتمل )بناًء على أفضـل املعلومات املتاحة(  يــــــــــــــــر التأث أخذت املجموعة بالحسـبان ،2020من عام  الثالث توقعة في الربععند تحديد الخسـائر االئتمانية امل

 .19-كوفيدلعدم اليقين الناجم عن جائحة 
 

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

لزيـادة جوهريـة في مخـاطر  إال إن كـانـت عرضـــــــــــــــة 2إلى املرحلـة  1نقـل القروض من املرحلـة ال يجـب  ،9املـاليـة رقم  يــــــــــــــــــــــــــــر التقـار  إلعـدادبموجـب املعيـار الـدولي 

 مالية. ألي أداةملتوقع على مدى العمر ا التعثـر  بشأن مخاطر  عند وجود زيادة جوهرية وتحدث الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمانمنذ نشأ ها.  االئتمان
 

مالية وما إذا كان من  صــعوباتمع األخذ بعين االعتبار الســبب األســاســ ي ألي  ،الســداد لعدم احتماليةاملجموعة تقييم املقترضــين ملؤشــرات أخرى  وتواصــل

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

تســعة تأجيل الربح / رأس املال املســتحق ملدة شــهر إلى من الســداد عن طريق املتضــررين تعفي بموجبه عمالءها املجموعة برنامج  تبنت ،2020خالل عام 

قدمة للعمالء امل اإلعفاءات يـــر للمقترض. قد تشبالتدفقات النقدية  األمور املتعلقةة األجل ملعالجة يـــر هذه بمثابة سيولة قص سدادر إعفاءات الـــ. تعتبأشهر

حدوث زيادة جوهرية في مخاطر إلى  بالضـــرورة لن تؤدي إعفاءات الســـداد املذكورةتعتقد أن تمديد إال أن املجموعة  .زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان،إلى 

 19جائحة كوفيد_ها ملسـاعدة املقترضـين املتضـررين من تفشـ ي يـــــــــــــــر حيث يتم توف ،ألغراض حسـاب الخسـائر االئتمانية املتوقعة أو الترحيل املرحلي االئتمان

ة األجل يـــــــــــــــــــر ال تتوفر معلومات كافية لتمكين املجموعة من التفريق الفردي بين قيود الســــيولة قصــــ ،. في هذه املرحلةعملية الســــداد بانتظامعلى اســــتنناف 

إخطار خطة الدعم املركزي كما هو مشـــــــار إليه في مصـــــــرف اإلمارات مع توقعات  مخاطر االئتمان على مدى الحياة. يتوافق هذا النهأل يــــــــــــــــــــــر للمقترضـــــــين وتغي

ة  .االقتصادي الشاملة املوجه 
 

 

 يــــــــــــــــر وفًقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقار التعامل معه  وتم 19جائحة كوفيد_تم تقييم األثر املحاســبي لتمديد التســهيالت االئتمانية ملرة واحدة بســبب تفشــ ي 

 .التعاقدديل شرو  لتع 9املالية 
 

 والترجيحات املحتملة املستقبليةمعقولية املعلومات 

إلى مستويات عالية من عدم اليقين حيث  19جائحة كوفيد_تفش ي لالكلي  يـر التأث يـر لتقد الخسائـر االئتمانية املتوقعةات يتم إجراؤها على يـر تخضع أي تغي

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

ات االقتصــــــادية الرئيســــــية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وقد تم تطبيق الخســــــائر االئتمانية يـــــــــــــــــــــر وتحديد املتغتاريخي قامت املجموعة ســــــابًقا بإجراء تحليل 

الحتمالية التعثر والخسائر عند ها املرتبط يـــــــــــــر ات االقتصادية وتأثيـــــــــــــر املتغاملتوقعة لكل محفظة كما تم تطبيق أحكام الخبراء في هذه العملية. تختلف هذه 

ات االقتصـــادية )"الســـيناريو االقتصـــادي األســـاســـ ي يــــــــــــــــــر يتم الحصـــول على تنبؤات هذه املتغالتعثر والخســـارة بافتراض التعثــــــــــــــــــر على أي من األدوات املالية. و 

 على أساس ربع سنوي.واملتصاعد والتنازلي
ً
 "( خارجيا

 

 

وبالتالي قد تختلف النتائج  األســــــــــــــاســــــــــــــ ي،تخضــــــــــــــع التوقعات واالحتماالت لحدوث درجة عالية من عدم اليقين  ،كما هو الحال مع أي توقعات اقتصــــــــــــــادية 

 عن تلك املتوقعة. يـر الفعلية بشكل كب
 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( مدققة( يـر )غ 2020 سبتمبر  30في 

21  21 

 

 والخسائر االئتمانية املتوقعة )تتمة( 19-كوفيد -14

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

 

 املجموع  
 ألف درهم  

   )غيرمدقق( 2020 سبتمبر  30في 
   املبلغ املؤجل

 29,938  التمويل اإلسالمي
   

   التعرض
 240,416  التمويل اإلسالمي

 50  العمالء عدد
 

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

توقع أن يواجهوا تغييرات 1املجموعة  في الجدارة االئتمانية الخاصـة بهم، بما يتجاوز مشـكالت السـيولة ويتأثرون بشـكل  جوهرية: تشـمل العمالء الذين ال يي

 .19-كوفيدمؤقت وخفيف بأزمة 
 

بشـــكل جوهري.  للتســـهيالتوبالتالي ال يتوقع أن تتأثر القيمة االقتصـــادية  ســـتكون فعالة بالنســـبة لهم، ســـدادعتقد أن تأجيالت اليي  ،بالنســـبة لهؤالء العمالء

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

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

. تســــــــــــــتمر 9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  بما يؤدي النتقالهم ملرحلة أخرى وفقهناك تدهور كاٍف في مخاطر االئتمان  ،بالنســــــــــــــبة لهؤالء العمالء

أي من الت اما هم عند استحقاقها. ال يوجد  سدادؤشرات على عدم القدرة املحتملة على وال سيما امل ،املجموعة في مراقبة الجدارة االئتمانية لهؤالء العمالء

 هؤالء العمالء.مثل لدى املجموعة 
 

وتواصــــــل  ،اتبعت املجموعة نهًجا اســــــتباقًيا وعلى أســــــاس مســــــتمر لجميع العمالء ،االقتصــــــاد الحقيقي. في ضــــــوء ذلك تباطؤ في  19-كوفيديســــــتمر تأثير أزمة 

التغيير في و واملرونة  ،والقوة املالية ،والتدفقات النقدية ،على القطاعات االقتصـــادية والتوقعات 19-لكوفيداملجموعة النظر في شـــدة ومدى التأثير املحتمل 

ارات التدريج والتجميع ملراجعة تخضــــع جميع قر  ،مســــتمر. وفًقا لذلك والتعديالت التي تتم بشــــكلملف تعريف املخاطر جنًبا إلى جنب مع الســــجل الســــابق 

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

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

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

 

 املجموع  

 ألف درهم
   1املجموعة 

 240,416  املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية
 (20.000)  يطرح: الخسائر االئتمانية املتوقعة

  220.416 
 

 2019منذ ديسمبر  التعثـر إجمالي التغييرات في التعرض عند 

 .السداداملستفيدين من تأجيل  داخل دولة اإلماراتعلى العمالء  2019ديسمبر  31منذ  التعثـر في التعرض عند فيما يلي تحليل إلجمالي التغييرات 
 

 املجموع  
 ألف درهم

 243,704  2020يناير  1 التعثـر كما فيالتعرض عند 
 -  إضافات خالل الفترة

 (3,288)  مبالغ معاد سدادها / إلغاء االعتراف خالل الفترة

 240,416  2020سبتمبر  30التعثـر كما في التعرض عند 



ا عة ل ات التا ل (ش.م.ع) والشر   أمالك للتمو

  ت املالية املرحلية املوجزة املوحدة إيضاحات حول البيانا

تم ٣٠    (تتمة) مدققة) يـر(غ ٢٠١٨ س

٢٢  

  

اتاستحقاق اتحليل   -١٥   ملوجودات واملطلو

ند ات وا س خ استحقاق املوجودات واملطلو للة تحليالت توار انية العمومية ا ــــــر الفإ لبنود خارج امل ــ ــ شتمل ع تأثتــ دول  ذا ا ا. إن األرقام الواردة   ا أو بيع سديد ا أو  ـــــرية الزمنية املتوقعة لتحصيل ــ ــ ــ ل  ـ عديل القيمة العادلة ل

اية  عد   ستحق  اح ال لم  ث األر س   .ةتـر الفبيان مركز ما و
  

تم  ٣٠    مدققة) يـر (غ ٢٠٢٠ س
  

موع  ح سنة واحدة             ا

ر ٣ أقل من   ر ٦إ  ٣  أش ر إ ٦  أش   سنوات ٥ أكثـر من  سنوات ٥  إ  ١  ةسنة واحد ح  سنة  أش
ة تـر ف بنود من دون 

موع  استحقاق   ا
م   م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

                  املوجودات
  ٢٤٠٬٦٣٩  ٣٥٬٣٧٣  -   ٧٦٬٢٤٦   ١٢٩٬٠٢٠  -  -   ١٢٩٬٠٢٠  النقد واألرصدة لدى البنوك

ة إسالمية  ثمار لية واس   ٢٬٢٤٥٬٨٠٨  -  ٤٦٠٬٩٦٢   ١٬٤٢٠٬٧٨٤   ٣٦٤٬٠٦٢  ٧٩٬٨٦١   ٤٣٬٠٩٨   ٢٤١٬١٠٣  موجودات تمو
ة ثمار   ٧٬٧٧٨  -  -  -  ٧٬٧٧٨   ٧٬٧٧٨  -  -  أوراق مالية اس

ة ثمارات عقار   ١٬٨٤١٬٩٠٣  -  ٢١٢٬٧٤٢  ١٬٣٠٠٬٧٢٨   ٣٢٨٬٤٣٣  ١٦٤٬٢١٧   ٨٢٬١٠٨   ٨٢٬١٠٨  اس
ثمار  شركة    ٢١٤٬٥٤٠  -  -   ٢١٤٬٥٤٠  -  -  -  -  زميلةاس

  ٦٢٬٠١٨   -  -  ٢٦٬٥٥٣   ٣٥٬٤٦٥   ١٦٬٢٥٥   ٩٦٧   ١٨٬٢٤٣  موجودات أخرى 
يةتـر أثاث و    ١٥٬٩٧٩   ١٥٬٩٧٩  -     -  -  -  -  -  كيبات ومعدات مكت

  ٤٬٦٢٨٬٦٦٥  ٥١٬٣٥٢   ٦٧٣٬٧٠٤  ٣٬٠٣٨٬٨٥١   ٨٦٤٬٧٥٨   ٢٦٨٬١١١   ١٢٦٬١٧٣   ٤٧٠٬٤٧٤  إجما املوجودات
                  

ات                   املطلو
الت إسالمية أخرى  ة وتمو ثمار ع اس   ٣٬٦١٦٬٤٤٥  -   ٢٬٣٨٥٬٧٥٤   ٩١٢٬٤٦٤  ٣١٨٬٢٢٧  ٧٧٬٦٩٩   ١٨٧٬٢١٠   ٥٣٬٣١٨  ودا

ل إسالمي ألجل     ١٦٩٬٨٤٤  -   ٨٣٬٤٥١   ٦٠٬٦٢٩   ٢٥٬٧٦٤   ١٢٬٥١٧   ٦٬٣٧٠   ٦٬٨٧٧  تمو
ن دمة للموظف اية ا افأة    ٣٬٣٠٤   ٣٬٣٠٤  -  -  -  -  -  -  م

ات أخرى    ٢٨٠٬٣٦٣  -  -  ٣٤٬٧١١   ٢٤٥٬٦٥٢  ١٧٠٬٥٥٢   ٨٬٨٠٤   ٦٦٬٢٩٦  مطلو

ات   ٤٬٠٦٩٬٩٥٦  ٣٬٣٠٤  ٢٬٤٦٩٬٢٠٥  ١٬٠٠٧٬٨٠٤  ٥٨٩٬٦٥٢  ٢٦٠٬٧٦٨   ٢٠٢٬٣٨٤   ١٢٦٬٤٩١  إجما املطلو
                  

امات      ١٨٢٬٠٤٢  -    -   ٩٣٬٠١٣  ٨٩٬٠٢٩   ١٠٬٧٨٤   ٧٢٬١٩٤  ٦٬٠٥١  ال

  ٣٧٦٬٦٦٧  ٤٨٬٠٤٨  (١٬٧٩٥٬٥٠١)  ١٬٩٣٨٬٠٣٤  ١٨٦٬٠٨٦   (٣٬٤٤١)  )١٤٨٬٤٠٥(   ٣٣٧٬٩٣٢  صا فجوة السيولة

  ٣٧٦٬٦٦٧  ٣٧٦٬٦٦٧  ٣٢٨٬٦١٩  ٢٬١٢٤٬١٢٠  ١٨٦٬٠٨٦  ١٨٦٬٠٨٦   ١٨٩٬٥٢٧   ٣٣٧٬٩٣٢  اكمةتـر صا فجوة السيولة امل

    



 التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات 

 إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( مدققة( يـر )غ 2018 سبتمبر  30في 
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 )تتمة( ملوجودات واملطلوباتاستحقاق اتحليل  -15

 2019ديسمبر  31في 
 

     املجموع واحدةحتى سنة  

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

فتـرة  بنود من دون 
 املجموع استحقاق

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

 183,115  35,000 -  66,759  81,356  -  23,245 58,111 البنوك النقد واألرصدة لدى
 2,434,858 -  1,450,730  554,662  429,466  102,025  47,119  280,322 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 7,769  - - 7,769 - - - - أوراق مالية استثمارية
 2,319,794 -  282,650 1,708,711   328,433  164,217  82,108  82,108 استثمارات عقارية
 288,946 - -  288,946 - - - - زميلةاستثمار في شركة 

 61,962  - - -  61,962  2,862  24,038 35,062 موجودات أخرى 
 10,848 10,848 - - - - - - كيبات ومعدات مكتبيةتـر أثاث و 

 5,307,292  45,848 1,733,380  2,626,847 901,217  269,104 176,510  455,603 إجمالي املوجودات

         
         املطلوبات

 4,056,115 -  949,257  2,942,505  164,353  23,479  70,437  70,437 ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى 
 115,062 -  55,908  41,625  17,529  8,540 4,332  4,657 تمويل إسالمي ألجل  

 4,108 4,108 - - - - - - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 323,290 - 154,314 2,002  166,974  22,741 23,174  121,059 مطلوبات أخرى 

 4,498,575  4,108  1,159,479  2,986,132  348,856  54,760 97,943  196,153 إجمالي املطلوبات

         
 229,011 - -  884  228,127  144,330  31,313  52,484 الت امات

 579,706 41,740 573,901 (360,169)  324,234 70,014  47,254  206,966 صافي فجوة السيولة

 579,706 579,706  537,966 (35,935)  324,234  324,234  254,220  206,966 صافي فجوة السيولة املتـراكمة
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