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

 من هذه البيانات املالية املرحلية ا 14إلى  1تشةل اإليضاحات من 
ً
 ملوجزة املوحدة.املرفقة جزءا

3 
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 املوحداملوجز  بيان الدخل املرحلي

 )دير مدققة( 2019مارس  31ة املنتهية في تـر للف
 

 مارس 31 الثالثة أشهر املنتهية في  

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 

 40,517 42,003  دخل من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 1,920 857  دخل الرسوم

 2,421 3,246  دخل من الودائع

 15,383 15,086  دخل إيجار

 6,598 - 9 قيد التطوير بيع عقارات

     24,077 54,850 8 ات االستثماريةأرباق القيمة العادلة للعقار 

 6,617 5,537  دخل  خر
    

 97,533 121,579  )االنخفاض في قيمة(/ عكس االنخفاض في قيمة:

 (1,879) (43,664)  املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية -

 (145) 105  موجودات أخرى  -
    

 (34,350) (25,664) 10 الودائع االستثماريةإطفاء أرباق القيمة العادلة األولية من 
    

 (29,825) (28,864)  مصاريف تشغيلية
    

 (2,971) - 9 قيد التطوير تةلفة بيع عقارات
    

  6,072 5,698  حصة من نتائج شركة شقيقة
    

 34,435 29,190  األرباح قبل التوزيعات على املمولين/املستثمرين

 (27,603) (27,507)  ولين/املستثمرينتو يعات على املم
    

 6,832 1,683  ةتـر أرباح الف
    

    العائدة إلى:

 5,869 (125)  مساهمي الشركة األم 

 963 1,808  حصص دير مسيطرة 

  1,683 6,832 

    مساهمي الشركة األمربح السهم العائد إلى )خسارة( / 

 0.004 (0.0001) 3 الربح األساس ي للسهم )درهم( 

 0.002 (0.0001) 3 الربح املخفف للسهم )درهم( 

 

 

 



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

 من هذه البيانات املالية املرحلية ا 14إلى  1تشةل اإليضاحات من 
ً
 ملوجزة املوحدة.املرفقة جزءا
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 املوحداملوجز  املرحليبيان الدخل الشامل 

 )دير مدققة( 2019مارس  31ة املنتهية في تـر للف
 

 مارس 31الثالثة أشهر املنتهية في   

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  
    

 6,832 1,683  ةتـر لفل الربح
    

    الدخل الشامل األخرى 

 سيتم إعادة تصنيفهالذي  الدخل الشامل األخر 

 :ات الالحقةتـر الخسائر في الف أو إلى األرباق 

 
  

 2,319 6,949  فروقات صرف من تحويل عمالت العمليات األجنبية
    

  يتم إعادة تصنيفهالذي لن  الدخل الشامل األخر 

 :الالحقة اتتـر الخسائر في الف أو إلى األرباق 

 
  

    

 ( 467) -  األوراق املالية االستثمارية من إعادة قياس واستبعادالخسائر 
    

 1,852 6,949  ةتـر للف ر الدخل الشامل األخ
    

 8,684 8,632  ةتـر إجمالي الدخل الشامل للف
    

    العائد إلى:

 7,721 6,824  مساهمي الشركة األم 

 963 1,808  الحصص دير املسيطرة 

  8,632 8,684 

 





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

 من هذه البيانات املالية املرحلية ا 14إلى  1تشةل اإليضاحات من 
ً
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 املوحدة املوجزة بيان التدفقات النقدية املرحلية

 )دير مدققة( 2019مارس  31ة املنتهية في تـر للف
 

 مارس 31ثة أشهر املنتهية في الثال  

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة التشغيلية

 6,832 1,683  ةتـر الربح للف

    :تعديالت لـ

 1,175 1,669  االستهالك

 (6,072) (5,698)  الحصة من نتائج شركة شقيقة

 1,879 43,664  ةفي قيمة املوجودات التمويلية اإلسالمية واالستثماري االنخفاض

 145 (105)  في قيمة املوجودات األخرى االنخفاض / )عكس االنخفاض( 

 (24,077) (54,849)  أرباق القيمة العادلة من العقارات االستثمارية

 34,350 25,664  تعديالت القيمة العادلة من الودائع االستثماريةإطفاء 

 27,603 27,507  تو يعات على املمولين / املستثمرين

 (2,421) (3,246)  دخل من الودائع

 (1,917)    -  لربح من بيع العقارات االستثماريةا

 208 281  مخصص مةافأة نهاية الخدمة للموظفين

  36,570 37,705 

    التغيرات في رأس املال العامل:

 ( 121,262) (3,657)  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 47,985 (5,780)  موجودات أخرى 

  21,124 9,035  مطلوبات أخرى 

 ( 14,448) 36,168  )املستخدم في( العملياتالناتج من / النقد 

 (462) (122)  مةافأة نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين

 (14,910) 36,046  صافي النقد الناتج من /)املستخدم في( األنشطة التشغيلية
 

   

    االستثمارية األنشطة

 - (170,000)  إيداع ودائع وكالة

 600,000 200,000  مبالغ محصلة من ودائع وكالة

 2,055 -  االستثمارية العقاراتنقص في 

 (1,539) (37,834)   يادة في العقارات االستثمارية

 650 -  قيد التطوير العقاراتنقص في 

 (13,178) (1,427)  حركة في النقد املقيدال

 (170) (32)  كيبات ومعدات مكتبيةتـر أثاث و شراء 

 2,421 3,246  دخل من الودائع

 590,239 (6,047)  األنشطة االستثماريةالناتج من  )املستخدم في( / صافي النقد
    

    األنشطة التمويلية

 3,958 9,945  استالم تمويل إسالمي ألجل

 - (2,451)  سداد تمويل إسالمي ألجل

 (15,419) -  ر املسيطرةدفعات إلى الحصة دي

 (713,792) (74,465)  ودائع استثمارات وتمويالت إسالمية أخرى 

 ( 725,253) (66,971)  صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية
    

 (149,924) (36,972)  في النقد وما يعادله النقص

 655 3,507  احتياطي تحويل العمالت األجنبية

 432,562 87,086  ةتـر ه في بداية الفالنقد وما يعادل

 283,293 53,621  ةتـر النقد وما يعادله في نهاية الف



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

 من هذه  14إلى  1تشةل اإليضاحات من 
ً
 .البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةاملرفقة جزءا
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 املوحدةاملوجزة بيان التغيرات في حقوق امللكية املرحلية 

 )دير مدققة( 2019مارس  31ة املنتهية في تـر للف

 
    العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 أسهم الخزينة رأس املال 

طي االحتيا

 القانوني

االحتياطي 

 العام

االحتياطي 

 أداة مضاربة الخاص

احتياطي أداة 

 املضاربة

االحتياطي العام 

 النخفاض القيمة

التغيرات 

اكمة في تـر امل

 القيمة العادلة

احتياطي تحويل 

 العمالت األجنبية

الخسائر 

 اإلجمالي اكمةتـر امل

الحصص دير 

 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 2019يناير  1في 

               

 1,683 1,808 (125) (125)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - ةتـر للف )الخسارة( / الربح

               

 6,949    - 6,949    - 6,949    -      -      -      -      -      -      -      -      - الدخل الشامل األخر للفشرة

               

 8,632    1,808 (6,824) ( 125) 6,949    -      -      -      -      -      -      -      -      - للفشرة الربح / )الخسارة( الشاملةإجمالي 

               

 1,273,829 108,143 1,165,686 (1,299,844) (317,322) 1,459 4,316 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 (93,048) 1,500,000 2019مارس  31في 

 
 



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

 من هذه  14إلى  1تشةل اإليضاحات من 
ً
 .البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةاملرفقة جزءا
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 املوحدة املوجزة بيان التغيرات في حقوق امللكية املرحلية

 )دير مدققة( 2019مارس  31ة املنتهية في تـر للف

 
    العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 ةأسهم الخزين رأس املال 

االحتياطي 

 القانوني

االحتياطي 

 العام

االحتياطي 

 أداة مضاربة الخاص

احتياطي أداة 

 املضاربة

اكمة تـر التغيرات امل

 في القيمة العادلة

احتياطي تحويل 

 العمالت األجنبية

االحتياطي العام 

 النخفاض القيمة

الخسائر 

 اإلجمالي اكمةتـر امل

الحصص دير 

 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 

               

 1,570,908 127,921  1,442,987 (1,011,193)      - (323,595) 698 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 (93,048) 1,500,000 2018يناير  1في 

               

 تأثير اعتماد املعيار الدولي

 إلعداد التقارير الدولية 

 4,316      -  4,316      - 4,316      -      -      -      -      -      -      -      -      - (4-2)إيضاق  9رقم   

               

 راجه الرصيد املعاد إد

 1,575,224 127,921 1,447,303 (1,011,193) 4,316 (323,595) 698 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 (93,048) 1,500,000 2018يناير  1في 

               

 6,832 963 5,869 5,869      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - ةتـر الربح للف

               

)الخسارة( / الدخل الشامل األخر 

 1,852      - 1,852      -      - 2,319 (467)      -      -      -      -      -      -      - للفشرة

               

إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل 

 8,684 963 7,721 5,869      - 2,319 (467)      -      -      -      -      -      -      - األخر للفشرة

               

 (15,419) (15,419)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - *األموال املدفوعة ملالك املشروع

               

 1,568,489  113,465 1,455,024 (1,005,324) 4,316 (321,276) 231 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 (93,048) 1,500,000 2018مارس  31في 

 
 

 داد رأس املال مقابل حصتهم في مشروع سةاي جاردنز.تـر *تمثل األموال املدفوعة ملالك املشروع اس

 

 



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

 املوجزة املرحلية ت املالية املرحلية املوجزة املوحدةالبياناإيضاحات حول 

 )دير مدققة( 2019مارس  31في 
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 األنشطة -1

 للقـانون  2000 بــرنوفم 11ارات العربيـة املتحـدة، بتـاريخ تأسست أمالك للتمويل ش.م.ع )"الشركة"( في دبي، اإلمـ
ً
كشـركة مسـاهمة خاصـة وفقـا

، 2004مــارس  9وتعديالتــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحـدة. أثنــاء االجتمــاع العــادي للمســاهمين الــذي عقــد فــي  1984( لســنة 8االتحـادي رقــم )

 مـن  2015( لسنة 2االتحادي رقم ) تقرر تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة. دخل القانون 
ً
في شأن الشركات التجاريـة حيـم التنفيـذ اعتبـارا

 .1984( لسنة 8، ليحل محل القانون االتحادي رقم )2016 يونيو 28
 

ارية إن الشـركة مرخصــة مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة املتحــدة املركـزي كشــركة تمويــل وتقــوم بصــورة رئيســية باألنشــطة التمويليــة واالســتثم

م الربـا وضــمن نصـو   ألحةـام الشــريعة اإلسـالمية التـي تحــر 
ً
ص عقــد مثـل اإلجـارة واملرابحــة واملضـاربة والوكالــة واملشـاركة. تـتم أنشــطة الشـركة وفقــا

 التأسيس والنظام األساس ي للشركة.
 

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

إن اليــــة املرحليــــة املــــوجزة املوحــــدة مــــن املعلومــــات املاليــــة لشــــركة أمــــالك للتمويــــل )ش.م.ع.( وشــــركا ها التابعــــة )"أملجموعــــة(. تتــــألف املعلومــــات امل

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

 املساهمة نسبة التأسيس بلد توحيد البيانات أسس الشركة

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31   
 %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 أمالك سةاي جاردنز ذ.م.م

 %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 ارات العربية املتحدةاإلم 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

 اضات مبدأ االستمراريةتـر تقييم اف 2-1

لتأجيـــل  2019ينـــاير  22التجـــاريين فـــي النقديـــة املســـتقبلية، قامــت املجموعـــة بإخطـــار جميـــع مموليهـــا  نظــًرا لعـــدم التـــيقن بشـــأن التنبـــؤ بالتـــدفقات

، 2014املوقعـة فـي  الشـرو  املشـشركةوالبدء في مفاوضـات إلعـادة هيةلـة اتفاقيـة  2019يناير  25الشهرية اعتباًرا من األربعة األقسا  الرئيسية 

، والتــي قــد تســتوجب وفًقــا لتقــدير األدلبيــة ثـــر، تــؤدي الخســائر وتأجيــل الســداد إلــى حالــة تعرو  املشــشركةالشــ. ووفًقــا التفاقيــة 2016فــي  املعدلــة

 .فوًراسداد كامل بند املطلوبات القائمة واملستحقة الدفع بإشعاًرا إلى املجموعة، أن يقدموا  " " ٪ من ممولي الشريحة66.7العظمى بنسبة 
 

، قامـــت اإلدارة حــول قـــدرة املجموعــة علـــى االســـتمرار علــى أســـاس مبــدأ االســـتمراريةلقـــي بشــةوك جوهريـــة علــى الـــردم مــن أن هـــذه األحــداث قـــد ت

البيانـــات املاليـــة املرحليـــة املـــوجزة اق خطـــع أعمـــال جديـــدة لضـــمان اســـتمرارية أعمـــال املجموعـــة وأعـــدت تــــر وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة بتطـــوير واق

 على هذا األساس. املوحدة
 

، ن حـــت املجمو 
ً
علـــى إتمـــام خطـــة عمـــل جديـــدة حيـــد تـــم التنـــا ل عـــن عـــدد مـــن التعهـــدات  2016 بــــرعـــة فـــي االتفـــاق مـــع مموليهـــا فـــي ديسمســـابقا

ة السـداد تــر دون التـأثير علـى ف مسـتويات أعلـىللسماق بحفظ سـجل الـرهن الخـاص بالشـركة علـى  الشرو  املششركةاملقيدة املذكورة في اتفاقية 

باســتاناف نشــا  األعمــال االعتياديــة التــي مكنــت  2016مــولين. ســمحت إعــادة الهيةلــة والشــرو  املعدلــة فــي ســنة أو املبــالغ أو دفعــات األربــاق للم

 عاًما.  12سنوات بموجب خطة إعادة هيةلة مد ها  4٪ من إجمالي ديون املجموعة على مدى 48إتمام سداد 
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 بــالنظر إلــى مــرور الوقـــت والتغيــرات فــي ديناميكيـــات الســوق وعوامــل االقتصـــاد الكلــي أثبتــت خطــة العمـــل الجديــدة أنهــا ديـــر قابلــة للتطبيــق وتضـــر 

تمويـــل بإمةانيــات املجموعـــة علــى املـــدى الطويــل. ونتيجـــة لـــذلك، تواصــلت إدارة املجموعـــة مــع مموليهـــا التجـــاريين إلعــادة التفـــاوض علــى شـــرو  ال

للســماق لهــا باملزيــد مــن املرونــة فــي التكيــف مــع ظــروف الســوق الحاليــة. وقــد اســتلزمت عمليــة إعــادة التفــاوض حتــى ا ن مراجعــة ودراســة كاملــة 

امـــات م ملوجـــودات املجموعـــة ومركـــز الســـيولة التشـــغيلية والهيةليـــة باإلضـــافة إلـــى مركـــز املمـــولين وتو يـــع األربـــاق وخطـــة الســـداد، باإلضـــافة إلـــى االلش

 املالية املستقبلية للمجموعة.
 

املعدلـة للمراجعـة خطـة العمـل حيـد تخضـع  اركتها مـع املمـولين،"( ومشـاملعدلـةتقوم املجموعة بوضع خطة عمل شاملة مقشرحة )"خطـة العمـل 

، ستسـىى زء مـن إعـادة التفـاوضكجـ 2019وليـو االتفـاق بحلـول نهايـة ي وإبـرام، مـع توقـع الوصـول إلـى التنفيـذ قبـل املمـولينمـن  في الوقت الحـالي

 لتنفيذ هذه الخطة رسمًيا. اتفاقية الشرو  املششركةاملجموعة إلى الحصول على جميع املوافقات الرسمية والضرورية وفًقا ملعايير 
 

ن املجموعــــة مــــن تحقيــــق تــــدفقات نقدتـــــر إن اإلدارة وأعضــــاء مجلــــس اإلدارة علــــى ثقــــة مــــن أن خطــــة العمــــل املق
 
يــــة تشــــغيلية حة الجديــــدة ســــتمك

إيجابيــــة وتســــمح لهــــا بالوفــــاء بالشماما هــــا املاليــــة عنــــد اســــتحقاقها. باإلضــــافة إلــــى ذلــــك، بغــــ  النظــــر عــــن نتيجــــة إعــــادة التفــــاوض بشــــأن اتفاقيــــة 

ســــتقبل واتبــــاع خطــــة العمــــل الجديــــدة، لــــدى املجموعــــة موجــــودات كافيــــة لتســــوية مطلوبا هــــا والوفــــاء بالشماما هــــا املاليــــة فــــي امل الشــــرو  املشــــشركة

 القادمة. لذلك، تم إعداد هذه  12املنظور، وعلى األقل خالل الـ 
ً
 على أساس مبدأ االستمرارية. البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةشهرا

 

 عداد اإل أسس  2-2

 للمعيــار الـــدولي إلعـــداد )"والشـــركات التابعــة لهـــا ألمـــالك للتمويــل ش.م.ع  املرحليــة املـــوجزة املوحــدة يــتم إعـــداد البيانــات املاليـــة 
ً
املجموعــة"( وفقـــا

 املرحليـــة املـــوجزة املوحـــدة ، إعـــداد التقـــارير املاليـــة املرحليـــة. إن السياســـات املحاســـبية املتبعـــة فـــي إعـــداد البيانـــات املاليـــة 34التقـــارير املاليـــة رقـــم 

 .2018 بـرديسم 31مطابقة لتلك املستخدمة في إعداد البيانات املالية للسنة املنتهية في 

 البيانــات املاليــة املرحليــة املــوجزة املوحــدةعلــى جميــع املعلومــات أو اإلفصــاحات املطلوبــة فــي  املرحليــة املــوجزة املوحــدةالبيانــات املاليــة  ال تشــتمل

ة املنتهيـة تــر ئج الف. باإلضـافة لـذلك، فـإن نتـا2018 بــرديسم 31السـنوية للمجموعـة كمـا فـي  البيانـات املاليـة املوحـدةالسنوية، ويجب أن تقرأ مع 

 للنتائج التي يمكن توقعها للسنة املالية املنتهية في  2019مارس  31في 
ً
 .2018 بـرديسم 31ليست بالضرورة مؤشرا

 

 .ذلكإلى دير  يشار ، ما لم لف درهماألجميع املبالغ إلى  بالدرهم اإلماراتي، ويتم تقريب البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة عرض تم
 

 السياسات والتقديرات واألحكام املحاسبيةالتغييرات في  2-3

 31املنتهيــة فــي  الســنوية للسـنة البيانـات املاليــة املوحـدةقامـت املجموعــة بتطبيـق السياســات املحاسـبية علــى النحـو املطبــق مـن قبــل املجموعـة فــي 

 من ا املعمول بهااستثناء السياسات املحاسبية التالية ، وذلك 2018 بـرديسم
ً
 .2019يناير  1عتبارا

 

 عقود إيجار 16 رقم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية

 1فـي  حيـد وافـق تـاريخ االعتمـاد األولـي، 2016يجـار"، الصـادر فـي ينـاير اإل "عقـود  16التقـارير املاليـة رقـم  إلعـداداعتمدت املجموعة املعيار الـدولي 

التمييـم بـين عقـود ، حيـد يقـوم بحـذف محاسـبة املسـتأجر تغييـرات جوهريـة علـى 16 املاليـة رقـمد التقـارير . يقـدم املعيـار الـدولي إلعـدا2019ينـاير 

بأصــل حــق االســتخدام والشمامــات اإليجــار  االعتـــرافويتطلــب مــن املســتأجر  17رقــم الــدولي  املعيــار املحاســبيالتــأجير التشــغيلي والتمــويلي بموجــب 

 ذات القيمة املنخفضة. املوجوداتباستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير  ،يجارعند بدء عقد اإليجار لجميع عقود اإل 
 

 محاسبة املستأجر

 ،مـةتقوم املجموعة في البداية بقياس أصل حق االسـتخدام بالتةلفـة ثـم تقـاس الحًقـا بالتةلفـة ناقًصـا االسـتهالك املشـراكم وخسـائر انخفـاض القي

 شمامات اإليجار.املعدلة ألي إعادة تقييم الل

باسـتخدام معـدل الخصـم الضـم ي  املخصـومةاإليجار بالقيمة الحالية ملدفوعات اإليجـار املسـتقبلية  مطلوباتتقوم املجموعة في البداية بقياس 

 .تأثير تعديالت اإليجار، من بين أمور أخرى ، ، وكذلكتعديل الشمام اإليجار ملدفوعات الربح واإليجارالحًقايتم و في العقد. 
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 )تتمة( عقود إيجار  16 رقم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية

 )تتمة( محاسبة املستأجر 

علـــى متطلبا هـــا العامـــة علـــى عقـــود اإليجـــار  16ارير املاليـــة رقـــم اختـــارت املجموعـــة تطبيـــق املعيـــار املســـموق بـــه بموجـــب املعيـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــ

منخفضـــة القيمـــة. ذات موجـــودات شـــهًرا أو أقـــل( وعقـــود إيجـــار  12قصـــيرة األجـــل )أي خيـــار ال يتضـــمن خيـــار شـــراء ولـــه مـــدة تـــأجير فـــي تـــاريخ بـــدء 

رة اإليجـــار أو علـــى ـســـاس القســـع الثابـــت علـــى مـــدى فتـــتعشـــرف املجموعـــة بمـــدفوعات اإليجـــار املرتبطـــة بتلـــك اإليجـــارات كمصـــروف علـــى أ ،ولهـــذا

 على درار املحاسبة الحالية لعقود اإليجار التشغيلية . ،أساس منهجي  خر إذا كان هذا األساس يمثل نمع فوائد املستأجر
 

ل 16التقارير املالية رقم  إلعدادطبقت املجموعة املعيار الدولي  املعلومـات املقارنـة.  عـرضلـم تـتم إعـادة  وبالتـالي ،بـأثر رجىـي باستخدام نهـ  معـد 

حـق  تـم بيـانلـيس جوهرًيـا علـى األربـاق املحتجـزة كمـا فـي تـاريخ التقريـر وقـد  16 املاليـة رقـمقامت املجموعة بتقييم أن تأثير املعيـار الـدولي للتقـارير 

 املركز املالي املوحد. اإليجار ضمن "مطلوبات أخرى" في بيان مطلوباتضمن "موجودات أخرى" و  وجوداتاستخدام امل

 

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصدار وغير السارية بعد 3-2
 

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة

سارية لفترات سنوية 

 تبدأ في أو بعد

 2020يناير  1 .األهمية الجوهريةاملتعلقة بتعريف  ات املاليةعرض البيان: 1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي 
  

 عقود التأمين 17املعيار الدولي رقم 

وتـــوفر  لقيمـــة االســـتيفاء املتداولـــةالتـــأمين وفًقـــا  مطلوبـــاتقيـــاس  17التقـــارير املاليـــة رقـــم  إلعـــداديتطلـــب املعيـــار الـــدولي 

ا 
ً
صـميم هـذه املتطلبـات لتحقيـق هـدف املحاسـبة املتسـقة والقائمـة عقـود التـأمين. تـم ت لقيـاس وعـرضنهًجا أكثر اتسـاق

املعيــــار الــــدولي إلعــــداد التقــــارير محــــل  17املاليــــة رقـــم  املعيـــار الــــدولي إلعــــداد التقــــارير علـــى املبــــاد  لعقــــود التــــأمين. يحــــل 

 .2021يناير  1اعتباًرا من عقود التأمين 4املالية رقم 

 2022يناير  1

 

األولـى، وتتوقـع أال يةـون هذه املعايير والتفسـيرات والتعـديالت الجديـدة فـي البيانـات املاليـة للمجموعـة لفشـرة التطبيـق  اعتمادتتوقع اإلدارة أن يتم 

 في فشرة التطبيق األولي. للمجموعةهذه املعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت أي تأثير جوهري على البيانات املالية ل
 

 
 

 إدارة املخاطر 2-4

ي أهــداف وسياســات إدارة املخــاطر املاليــة للمجموعــة مــع تلــك التــي تــم اإلفصــاق عنهــا فــي البيانــات املاليــة املوحــدة كمــا فــي وللســنة املنتهيــة فــ تتةــون 

 .2018ديسمبـر  31
 

 املبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان املتوقعة

خصــــص االنخفــــاض فــــي قيمــــة املوجــــودات التمويليــــة واالســــتثمارية تبــــين الجــــداول التاليــــة التســــويات مــــن الرصــــيد االفتتــــاحي والرصــــيد الختــــامي مل

 .2018مارس  31لفشرة الثالثة أشهر املنتهية في  األدوات املالية -9املالية رقم  اإلسالمية نتيجة اتباع املعيار الدولي إلعداد التقارير 
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 ية واالستثمارية اإلسالمية والتزامات غير قابلة لإللغاءاملوجودات التمويل
 

 دير مدققة 

 2018مارس  31 

 ألف درهم 
  

 637,109 يناير 1الرصيد في 

 (4,316) 9تعديل بسبب االعتماد األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

  

 632,793 الرصيد االفتتاحي املعدل

 (5,116) القيمة الذي تم خالل الفتـرة مخصص االنخفاض في

 (961) خالل الفتـرة اسشردادشطب / 

 7,956 املبالغ املشطوبة خالل الفتـرة

 (8,800) صرف العمالت والتعديالت األخرى 

 625,872 الرصيد الختامي
 

 الربح األساس ي واملخفف للسهم -3

 مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 2019 2018 
   

 5,869 (125) للفتـرة العائدة ملساهمي الشركة األم )ألف درهم( )الخسارة( / الربح

 1,475,000 1,475,000 املتوسع املرجح لعدد األسهم الحتسا  الربح األساس ي للسهم )باأللف(*
 

 تأثير التخفيف:
  

 1,511,857 1,511,857 أداة املضاربة
   

 2,986,857 2,986,857 ادية املعدلة لتأثير التخفيفاملتوسع املرجح لعدد األسهم الع
   

   عائدة ملساهمي الشركة األم:

 0.004 (0.0001) )درهم(الربح األساس ي للسهم )الخسارة( / 

 0.002 (0.0001) )درهم(املخفف للسهم الربح )الخسارة( / 
 

خــالل ســنة جموعــة ألســهمها مــن خــالل شــراء املربح األساســ ي للســهم الحتســا  الــاألســهم مــن تخفــي  املتوســع املــرجح لعــدد  خــالل الفشــرة تــم* 

2008. 
 

املوحـدة، حيـد أن تــأثير  املرحليـة املـوجزة تـم تسـجيل الخسـارة املخففـة للسـهم الواحـد بــنفس الخسـارة األساسـية للسـهم فـي هـذه البيانــات املاليـة

 األسهم العادية املحتملة هو مضاد للتخفيف.
 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )دير مدققة( 2019مارس  31في 
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 دى البنوكالنقد واألرصدة ل -4
 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 59 59 نقد في الصندوق 

 92,755 56,578 أرصدة لدى البنوك

 163,173 167,312 ودائع لدى البنوك
   

 255,987 223,949 نقد وأرصدة لدى البنوك

: النقد املقيد والودائع
ً
   ناقصا

 (35,000) (  35,000) (1-4 إيضاقتنظيمية بدون فشرة استحقاق ) ودائع

 (133,901)  (135,328) (2-4 إيضاقنقد مقيد )

 87,086 53,621 النقد وما يعادله
 

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

 

، نقــد املقيــدمليــون درهــم( مــن ال 134: 2018 بـــرديسم 31مليــون درهــم ) 135مبلــغ  2019مــارس  31فــي الربــع املنتيــي فــي  أدرجــت املجموعــة 4-2

 .(8)إيضاق  كتـر سيطرة مشروع مشل والذي يخضعحصة املجموعة من النقد املحتفظ به  حيد يمثل
 

علــى  ا هم املصــرفية لصــالح وكيــل الضــمانهن حســاببـــر وبعــ  شــركا ها التابعــة املســجلة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة قــاموا  الشــركة إن 4-3

 الردم من أنه يمكن للشركة استخدام ذلك في السياق االعتيادي للعمليات.
 

 املوجودات التمويلية واالستمثارية اإلسالمية -5
 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   املوجودات التمويلية

 2,432,347 2,413,106 إجارة

 312,659 303,472 إجارة  جلة

 168,411 174,382 شركة امللك

 1,107 1,035 مرابحة عقارات

 74,500 81,934 أخرى 

 2,973,929 2,989,024 

 (485,174) (521,221) مخصص االنخفاض في القيمة

 2,503,850 2,452,708 املوجودات التمويليةمجموع 
 

   املوجودات االستثمارية:

 200,000 170,000 وكالة

 200,000 170,000 مجموع املوجودات االستثمارية

 2,703,850 2,622,708 املوجودات التمويلية واالستمثارية اإلسالمية



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )دير مدققة( 2019مارس  31في 
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 األوراق املالية االستثمارية -6
 

 2018ديسمبر  31 2019رس ما 31 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 7.714 7.730 (من خالل الدخل الشامل ا خرالقيمة العادلة باألسهم )

 
 )غير مدققة( 2019مارس  31

 

 بالقيمة العادلة املدرجةاالستثمارات  

 الثانياملستوى  املستوى األول  إجمالي 

املستوى 

 الثالث

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ف درهمأل 

 7.730 - - 7.730 (من خالل الدخل الشامل األخرالقيمة العادلة ب)األسهم 
 

 )مدققة( 2018ديسمبر  31
 

 بالقيمة العادلة املدرجةاالستثمارات  

 الثالداملستوى  الثانياملستوى  املستوى األول  إجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 7.714 - - 7.714 (من خالل الدخل الشامل األخرالقيمة العادلة ب)األسهم 

 

 السابقة.و الحالية  الفشراتلم تكن هناك تحويالت لألوراق املالية في فئات املستوى األول والثاني لتسلسل القيمة العادلة في 
 

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

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 7,717 7,714 يناير 1الرصيد في 

 (3) 16 حركة تحويل العمالت األجنبية

 7,730 7,714 

 

 الدفعات مقدما عن العقارات االستثمارية -7

 2018بر ديسم 31 2019مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 عن العقارات االستثمارية
ً
 322,818 322,818 الدفعات مقدما

 322,818 322,818 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )دير مدققة( 2019مارس  31في 
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 )تتمة( الدفعات مقدما عن العقارات االستثمارية -7

 مــن قبــل املجموعـة بشــأن االسـتحواذ علــى الوحــدات فـي م يمثـل هــذا البنـد
ً
شــروعين عقـاريين قيــد التطــوير فـي دبــي. تـم تأجيــل كــال الــدفعات مقـدما

بمطــور واحــد لتســهيل  2013اجــراءات تحكــيم فــي  املشــروعين لعــدد مــن الســنوات وإن تــاريخ االنتهــاء ديــر محــدد بعــد. قامــت املجموعــة بالبــدء فــي
 بمبلــــغ 

ً
وتعتقــــد  مليـــون درهــــم(. 293 - 2018ســــمبر دي 31مليـــون درهــــم ) 293مليــــون درهـــم وبقيمــــة مدرجــــة  780إرجـــاع املبــــالغ املدفوعــــة مقـــدما

 (.13اق اإلدارة بأنه لن يةون هناك لها تأثير سلبي على القيمة املدرجة للدفعات املقدمة عن العقارات االستثمارية في نهاية الفشرة )انظر إيض
 

 عـــن العقــارات االســـتثمارية
ً
ليــة مدرجـــة بالتةلفــة حيـــد أن هنـــاك مليـــون درهــم بموجـــب االستصــناع مـــع مؤسســـة ما 30 تتضــمن الـــدفعات مقــدما

 39 :2018ديســـمبر  31مليـــون درهـــم ) 39شـــةوك كبيـــرة حـــول مـــا إذا كـــان املشـــروع ســـينتيي مـــن قبـــل املطـــور. كمـــا إن املطلوبـــات املرتبطـــة بمبلـــغ 
ستصــناع الخــاص ببنــد مليــون درهــم( مســجلة فــي البيانــات املاليــة. بموجــب شــرو  االستصــناع، لــيس لــدى املجموعــة أي الشــمام لســداد تمويــل اال 

ديســمبر  31مليــون درهــم ) 23املوجـودات حتــى اكتمــال اإلنشــاء. لـم تحصــل املجموعــة بعــد علــى ملكيـة للعقــارات وملشممــة بــدفع مبلــغ إضـافي قــدره 
 املشاريع العقارية. أحدمليون درهم( وفقا لالتفاقية املبرمة مع بائع  23 :2018

 

 العقارات االستثمارية -8
 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 1,821,064 1,989,071 يناير 1في 

 224,155 48,969 الفشرة / السنةاإلضافات خالل 

 (20,533) - الفشرة / السنةاالستبعادات خالل 

 (34,785) 54,850 *القيمة العادلة عن عقارات استثمارية)خسارة( ربح / 

 (830) 5,914 عار صرف العمالت األجنبيةتقلبات أس

 - 230,845 (9تحويل من املمتلةات قيد التنفيذ )إيضاق 

 2,329,649 1,989,071 
 

األرض التــــي يــــتم تحويلهــــا مــــن العقــــارات قيــــد التطــــوير إلــــى العقــــارات  قطعــــةبشــــأن مليــــون درهــــم  68* يشــــمل ذلــــك ربــــح القيمــــة العادلــــة بقيمــــة 
التةلفـة ألن قيمتــه العادلــة ديـر قابلــة للقيــاس بشــةل موثـوق ، ولكــن يتوقــع أن يــتم ب قيــد اإلنجــا رات االسـتثمارية املب ــى االسـتثمارية. تشــمل العقــا

 قياس القيمة العادلة بشةل موثوق بمجرد اكتمال البناء.
 

 لسياســتها املحاســـبية، تــدرج املجموعـــة تتــألف العقــارات االســـتثمارية مــن األراالـــ ي والفــيالت ووحـــدات املبــاني املحـــتفظ بهــا ل يجـــار أو البيــع. و 
ً
فقـــا

 العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة.
 

من قبل مقيمين مؤهلين مهنيا مسـتقلين يحملـون املـؤهالت املهنيـة ذات  الربع األول تستند القيم العادلة للعقارات على تقييمات أجريت في نهاية 
باســــتثناء العقــــارات املحولــــة مــــن  واقــــع وقطاعــــات العقــــارات االســــتثمارية التــــي يــــتم تقييمهــــاالعالقــــة املعشــــرف بهــــا ولــــدةهم خبــــرة ذات عالقــــة فــــي امل

 العقــارات قيــد التطــوير والتــي تســتند قيمهــا العادلــة علــى التقييمــات التــي تجــرى داخلًيــا
ً
املعهــد توصــيات ل. إن نمــوذج التقيــيم املســتخدم هــو وفقــا

االســــــتعانة م تحيــــــد یة رالستثمارات العقال الة لکدلعام اللقیض لمنخفق اا لندارة اإلت امدستخ، السنةل اخالامللةــــــي للمســــــاحين القــــــانونيين. 
 ن مقيمي القيمة العادلة.م بأكثر من مقيم واحد

 

 

( فـي مصـر مملوكـة مـن ثـالث وحـدات :2018ديسـمبر  31علـى قطعـة أرض وثـالث وحـدات ) 2019مـارس  31تشتمل العقـارات االسـتثمارية كمـا فـي 
مليـون درهـم(. وتقـع جميـع العقـارات االسـتثمارية األخـرى فـي  176: 2018ديسـمبر  31) مليـون درهـم 182لتابعـة للمجموعـة بمبلـغ قبل الشـركات ا

مليــــون درهــــم( أربــــاق تحويــــل  176 :2018ديســــمبر  31مليــــون درهــــم ) 182دولــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة. كمــــا تتضــــمن القــــيم املدرجــــة بمبلــــغ 
 عن تحويل عمالت العقارات االستثمارية في مصر والتي تم تضمينها في حقوق امللكية.العمالت األجنبية ناتجة 

 

لقيـــاس القيمـــة العادلـــة ألنهـــا قـــد تـــم الحصـــول عليهـــا باســـتخدام نهـــ  مقارنـــة األســـعار علـــى أســـاس  2تصـــنف العقـــارات االســـتثمارية فـــي املســـتوى 
رات املماثلــة حسـب االختالفــات فــي السـمات الرئيســية مثــل مجـم العقــار وموقعــه. معـامالت مماثلــة لعقـارات مشــابهة. يــتم تعـديل أســعار بيــع العقـا

 .معين إن املدخل الجوهري إلى نه  التقييم هو السعر املقدر للقدم املربع الواحد لةل موقع
 

 خالل الفشرة. 2لم تكن هناك أية تحويالت من أو إلى املستوى 
 

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



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 
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 )تتمة( العقارات االستثمارية -8
مليــون درهــم(  1.295: 2018ديســمبر  31مليــون درهــم ) 1.402، فــإن العقــارات االســتثمارية التــي لهــا قيمــة عادلــة بمبلــغ 2019مــارس  31كمــا فــي 

 .يل الضمان كجزء من إعادة الهيةلةل عنها لصالح وكتم رهنها / التنا  

 2018مارس  31 2019مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم 

 )دير مدققة( )غير مدققة( 
   

 15,383 15,086 دخل اإليجار املشتق من العقارات االستثمارية

 (4,468) (7,313) مصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة والتصليحات( تنتج دخل إيجار

 10,915 7,773 األرباق الناتجة عن تأجير العقارات االستثمارية املدرجة بالقيمة العادلة

 

 عقارات قيد التطوير -9

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 212,849 230,845 يناير 1في 

 (5,304) - العقارات قيد التطويرتةلفة بيع 

 23,300 - اإلضافات لتةاليف البناء املتكبدة

 - (230,845) *(8)إيضاق  تحويل إلى العقارات االستثمارية

 
- 230,845 

 

، قامــت املجموعــة بتحويــل العقــارات قيــد التطــوير إلــى عقــارات اســتثمارية بســبب التغييــر فــي اســتخدام  2019مــارس  31* خــالل الربــع املنتيــي فــي 

 تطوير.العقارات قيد ال
 

، دخلـــت املجموعـــة فـــي اتفاقيـــة مشـــروع مشـــشرك مـــع طـــرف  خـــر لتطـــوير قطعـــة أرض مملوكـــة بالشـــراكة فـــي منطقـــة نـــد الحمـــر. 2014أكتـــوبر  1فـــي 

٪ فـــي منطقـــة الورقـــاء جـــاردنز ذ.م.م، منشـــأة تحـــت الســـيطرة املشـــشركة لتطـــوير 50اســـتحوذت شـــركة أمـــالك للتمويـــل )ش.م.ع( علـــى حصـــة بنســـبة 

٪ في املوجودات واملطلوبـات واإليـرادات واملصـاريف الخاصـة 50كة بالشراكة في منطقة ند الحمر. لدى املجموعة حصة بنسبة قطعة أرض مملو 

تعتبـــر عمليـــة تحـــت الســـيطرة املشـــشركة. وبمـــا أن  11باملشـــروع املشـــشرك ووفقـــا لـــذلك بموجـــب املعيـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــارير املاليـــة الدوليـــة رقـــم 

طوير وبهدف استبعادها في السوق، تم التعامـل معهـا كعقـار قيـد التطـوير مـع تةلفـة أوليـة تسـاوي قيمتـه العادلـة عنـد التحويـل األرض هي قيد الت

مليـون درهـم. إن املصـاريف الالحقـة لتطـوير األرض إلعـادة بيعهـا يـتم إدراجهـا فـي تةلفـة العقـار. إن  330من محفظـة العقـارات االسـتثمارية بمبلـغ 

َمم تعاقـديا لتطـوير األراالـ ي فـي إطـار اتفاقيـة املشـروع املشـشرك. إن حصـة املجموعـة النقد الذي يحت
َ
فظ بها املشروع املششرك مقيد، نظرا ألنه ملش

 مليون درهم(. 134 :2018ديسمبر  31مليون درهم ) 135مبلغ  2019مارس  31من هذا الرصيد النقدي املقيد في 
 

 ملتطلبـات املعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير املشروع املششرك في اتفاقات لبيع ع أبرم
ً
دد من قطع األراال ي الفرعية املقسمة ألرض ند الحمـر. تطبيقـا

 ضمن هذه االتفاقيات لنقل السيطرة على األرض وتوفير البنية التحتية للقطعة.  الشمامين أداء، حدد املشروع املششرك 15املالية رقم 
 

ألرض فــي وقــت نقــل الســيطرة لــألرض واإليــرادات املتعلقــة ببنــاء البنيــة التحتيــة خــالل فشــرة بنــاء البنيــة ســيتم تســجيل اإليــرادات املخصصــة لبيــع ا

مامين التحتية على أساس أن املشروع املششرك له حق ملزم في دفع مقابل األداء املنجز حتى ا ن. قد تم تخصيص اإليـرادات التعاقديـة بـين االلشـ

 ة لةل منهما.املنفصلين على أساس القيمة العادل
 

إيــرادات اإليجــار بنــاًء علــى ذلــك تــم تحويلهــا إلــى  لج ــي، تحــتفظ العقــارات قيــد التطــوير لتقــدير رأس املــال أو النتهــاء مــن تطــوير البنيــة التحتيــةبعــد ا

 عقارات استثمارية عند االنتهاء من املعايير املطلوبة.



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )دير مدققة( 2019مارس  31في 

17  17 

 

 عقارات قيد التطوير )تتمة( -9

 :الداخليةاملجموعة في املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف للعملية املششركة بعد حذف املعامالت  تمثل العناصر التالية حصة
 

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 230,845   - عقارات قيد التطوير

 - 312,027 (8عقارت استثمارية )إيضاق 

 133,901 135,328 (4)إيضاق  رصدة لدى البنوكالنقد واأل 

 8,346 1,613 ذمم مدينة –موجودات أخرى 

 (4,781) (9,794) دخل مؤجل ومطلوبات أخرى 

 368,311 439,174 صافي املوجودات
   

 2018مارس  31 2019مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم 

 )دير مدققة( )غير مدققة( 

 6,598 - يرالعقارات قيد التطو  مبيعات

 (2,971) - العقارات قيد التطوير مبيعاتتةاليف 

 (252) - املصاريف التشغيلية

 1,865 2,826 الودائع مندخل 

 5,240 2,826 الربح للفترة
 

 

 والتمويالت اإلسالمية األخرى ودائع استثمارية   -10

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31  

 ألف درهم ألف درهم نسبة الربح 

 )مدققة( غير مدققة()  

 207,228 207,228 %2 املرابحة

 128,375 114,111 %4 الوكالة

 294,250 261,555 %4 أخرى 

 4,011,781 4,011,781 %2 الدفع سعر الشراء املستحق

  4,594,675 4,641,634 

 (423,609) (397,945)  (1-10إطفاء تعديل القيمة العادلة )إيضاق 

  4,196,730 4,218,025 

 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )دير مدققة( 2019مارس  31في 

18  18 

 

 )تتمة( والتمويالت اإلسالمية األخرى ودائع استثمارية   -10

تقـــع فـــي  يــتم تـــأمين الودائــع االســـتثمارية املعــاد هيةلتهـــا والتمويــل اإلســـالمي ا خــر مقابـــل التنــا ل عـــن ورهــن العقـــارات االســتثمارية للمجموعـــة التــي

( والتنــا ل عــن الحقــوق الســتالم 4أمين، ورهــن علــى حســابات البنــك )إيضــاق ( والتنــا ل عــن التــ9 و 8دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة )إيضــاحات 

الــــدفعات املتعلقــــة بمحفظــــة املوجــــودات التمويليــــة واالســــتثمارية اإلســــالمية وضــــمانات الشــــركات مــــن الشــــركات التابعــــة للمجموعــــة. إن األوراق 

 .املالية املقدمة سيتم االحتفاظ بها من قبل وكيل ضمان نيابة عن املمولين
 

 إطفاء تعديل القيمة العادلة 10-1

 2018ديسمبر  31 2019مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 533,691 423,609 الرصيد االفتتاحي

 (110,082) (25,664) إطفاء املبالغ املحملة للفتـرة/للسنة

 
397,945 423,609 

 

 
ً
، ممـا أدى إلـى الشـمام ثابـت يـدفع إلـى املمـولين التجـاريين ومقـدمي دعـم 2014نتيجة إلعـادة الهيةلـة فـي سـنة تم تغيير طبيعة ودائع الشركة جوهريا

مليـون  4.642 : 2018 بــرديسم 31مليـون درهـم ) 4.595ة هـي مبلـغ تــر السيولة. إن القيمة االسمية لاللشمامات الثابتة املعـاد هيةلتهـا فـي نهايـة الف

ليــة إلعــداد التقــارير املاليــة، وبســبب التغيــرات الجوهريــة فــي شــرو  الودائــع االســتثمارية مــن خــالل إعــادة الهيةلــة، تــم درهــم(. وفقــا للمعــايير الدو 

 بـــرنوفم 25إجــراء تقيــيم القيمــة العادلــة لاللشمامــات املعــاد هيةلتهــا علــى أســاس صــافي القيمــة الحاليــة للتــدفقات النقديــة املتعاقــد عليهــا. كمــا فــي 

مليـون  911االلشمامات املعاد هيةلتها في البداية بالقيمة العادلة في بيـان املركـز املـالي ممـا أدى إلـى أربـاق القيمـة العادلـة بمبلـغ  اعتـراف، تم 2014

 درهم والتي تم تسجيلها في بيان الدخل املوحد.
 

 مخاطر محددة للمجموعة.بوق واملعدل ٪ على أساس توقع اإلدارة لعائد الس5تعديل القيمة العادلة باستخدام معدل خصم بنسبة  ُيحتسب
 

األولــــي  عتـــــرافيجـــب قيــــاس االلشمامــــات الحقـــا بالتةلفــــة املطفــــأة باســــتخدام طريقـــة معــــدل التمويــــل الفعلـــي. وبالتــــالي، فــــإن األربــــاق الناتجـــة مــــن اال 

اكمية ألربـاق تــر ل سـنة. إن القيمـة السـنة للسـداد، مـع رسـوم ناتجـة فـي بيـان الـدخل املوحـد كـ 12ة تــر املسجلة سيتم عكسها بالةامـل علـى مـدى ف

ينــــتج عنــــه أربــــاق القيمــــة مليــــون درهــــم(  487 :2018 بـــــرديسم 31)مليــــون درهــــم  513بلغــــت  2019مــــارس  31القيمــــة العادلــــة املطفــــأة كمــــا فــــي 

ة السـداد تــر ا علـى مـدى فيـتم إطفاههـمليـون درهـم(  424 :2018 بــرديسم 31) 2019مـارس  31مليون درهم كما في  398العادلة املتبقية بمبلغ 

 .املتبقية
 

املحــــدد فــــي بنــــود  النقــــدي، فإنــــه يجــــب علــــى املجموعــــة تو يــــع الفــــائ  2014إلعــــادة الهيةلــــة فــــي ســــنة  الشــــرو  املشــــشركةبموجــــب بنــــود اتفاقيــــة 

 أشهر. 6 بناًء على تقييم املركز النقدي للمجموعة كل، 2016، كما تم تعديلها الحًقا في ديسمبر االتفاقية
 

مــع املمــولين لــدةها للتنــا ل عــن عــدد مــن الشــرو  املقيــدة، والتــي تضــمنت تعــديالت لــبع  القيــود للســماق  الشــركة، وافقــت 2016 بـــرديسم فــي

لســـجل الـــرهن للشـــركة بالحفـــاظ علـــى أعلـــى املســـتويات املتوقعـــة و يـــادة األمـــوال التـــي ســـتطرق فـــي إطـــار معـــايير معينـــة متفـــق عليهـــا مســـبقا وإ الـــة 

 (.1-2)إيضاق  بالغ أو دفعات األرباق للممولينة السداد أو املتـر الشرو  الجديدة على ف ثـر وضة على استحداث املشروعات. ال تؤ القيود املفر 
 

 

 املعلومات القطاعية -11

ية(، واالســتثمار ألدــراض إداريــة تــم تنظــيم املجموعــة فــي ثالثــة قطاعــات لألعمــال، التمويــل العقــاري )وتشــتمل علــى األنشــطة التمويليــة واالســتثمار 

 في الشركات.العقاري )يشتمل على املعامالت العقارية( واالستثمار 
 

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

 القطاعات التشغيلية

 هي كالتالي: مارس 31أشهر املنتهية في  الثالثةة تـر إن إيرادات ومصاريف املجموعة لةل قطاع لف



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )دير مدققة( 2019مارس  31في 

19  19 

 
 

 

 )تتمة( املعلومات القطاعية -11

 )غير مدققة(:2019مارس  31

 عقارية استثمارات تمويل عقاري  

تمويل االستثمار في 

 املجموع شركات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 121,579 4,486 81,675 35,418 الدخل التشغيلي

 (27,507) (4,349) (11,608) (11,550) ملمولين/املستثمرينالتو يعات على ا

 (43,559) (206) (144) (43,209) االنخفاض في القيمة مخصص

 (25,664) (2,368) (12,713) (10,583) إطفاء أرباق القيمة العادلة األولية

 (   28,864) ( 2,162) (7,181) (19,521) املخصصة( املصاريف )ويشمل ذلك املصاريف

 5,698 5,698 -    - الحصة من نتائج شركة شقيقة

 1,683 1,099 50,030 (49,445) النتائج القطاعية
     

 1,808    الحصص دير املسيطرة

 (125)    حاملي ملكية الشركة األم

 

 )غير مدققة(:2018مارس  31

 عقارية استثمارات تمويل عقاري  

تمويل االستثمار في 

 املجموع شركات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ف درهمأل 

 97,533  2,620 52,306 42,607 الدخل التشغيلي

 (27,603) (3,393)  (11,775) (12,435)  التو يعات على املمولين/املستثمرين

 (2,024) 380 704 (3,108) االنخفاض في القيمة عكس / )مخصصات(

 (34,350) (2,454) (12,365) (19,531) إطفاء أرباق القيمة العادلة األولية

 (29,825) (2,344) (7,764) (19,717) املخصصة( املصاريف )ويشمل ذلك املصاريف

 (2,971)       - (2,971)       - تةلفة بيع عقارات قيد التطوير

 6,072 6,072      -      - الحصة من نتائج شركة شقيقة
     

 6,832 881  18,135  (12,184) النتائج القطاعية
     

 963    الحصص دير املسيطرة

 5,869    حاملي ملكية الشركة األم

 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )دير مدققة( 2019مارس  31في 

20  20 

 

 املعلومات القطاعية )تتمة( -11

 ملوجودات واملطلوبات القطاعيةا

 :2018 بـرديسم 31و 2019مارس  31يعرض الجدول التالي املوجودات واملطلوبات القطاعية الخاصة باملجموعة كما في 
 

 )غير مدققة(: 2019مارس  31

 عقارية استثمارات تمويل عقاري  

تمويل االستثمار في 
 املجموع شركات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 5,890,356 454,914 2,108,856 3,326,586 املوجودات القطاعية

 4,616,527 500,409 2,973,651 1,142,467 املطلوبات القطاعية
 

 )مدققة(: 2018ديسمبر  31

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية استثمارات تمويل عقاري  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 5,883,121 437,400 2,014,557 3,431,864 املوجودات القطاعية

 4,618,624 483,477 2,931,203 1,203,944 املطلوبات القطاعية
 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة -12

إن األطــراف ذات العالقــة تمثــل الشــركات الشــقيقة واملســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة ومــوظفي اإلدارة العليــا للمجموعــة والشــركات 

الـدفع  كة أو التـأثير الجـوهري مـن قبـل تلـك األطـراف. تؤخـذ موافقـة إدارة املجموعـة علـى األسـعار وشـرو تــر التي تحت السيطرة أو السيطرة املش

جرى جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة وفق شرو  تجارية بحتة.تعلقة بهذه املعامالتامل
ُ
 . وت

 

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

 )غير مدققة(: 2019مارس  31

 

 مساهمين

 رئيسيين

 أعضاء مجلس

 دارة العلياواإل  اإلدارة

أطراف ذات عالقة 

 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 8,972 8,972      -      - النقد واألرصدة لدى البنوك

 22,704 7,698 15,007      - املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية

 7,249 7,249      -      - األوراق املالية االستثمارية

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

 469 469      -      - موجودات أخرى 

 5,297 4,709      - 588 مطلوبات أخرى 
 

 )مدققة(: 2018ديسمبر  31

 
 مساهمين
 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس
 واإلدارة العليا

أطراف ذات عالقة 
 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 7,265 7,265      -      - النقد واألرصدة لدى البنوك

 23,614 8,358 15,256      - املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
 7,249 7,249      -      - األوراق املالية االستثمارية

 1,059,477 941,785      - 117,688 الودائع االستثمارية
 703 703      -      - دات أخرى موجو 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )دير مدققة( 2019مارس  31في 

21  21 

 867 821      - 46 مطلوبات أخرى 
 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة -12

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

 )غير مدققة(: 2019مارس  31

 

 مساهمين

 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس

 واإلدارة العليا

راف ذات عالقة أط

 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 208 80 128      - واالستثمارية اإلسالميةالدخل من املوجودات التمويلية 

 5,297 4,709      - 588 / للمستثمرين للمودعينتو يعات 
 

 )دير مدققة(: 2018مارس  31

 
 مساهمين
 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس
 إلدارة العلياوا

أطراف ذات عالقة 
 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 280 134 146      - واالستثمارية اإلسالميةالدخل من املوجودات التمويلية 

 5,448 4,843 - 605 / للمستثمرين تو يعات للمودعين

 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 وظفي اإلدارة العليا في املجموعة كما يلي:إن التعويضات املدفوعة مل
 

 2018 مارس 31 2019مارس  31 

 ألف درهم ألف درهم 

 مدققة(دير ) )غير مدققة( 
   

 4.174 3,205 رواتب ومزايا أخرى 

 275 - مةافآت نهاية الخدمة للموظفين

 3,205 4.449 

 

 االلتزامات واملطلوبات الطارئة -13

 االلتزامات 

 2018ديسمبر  31 2019رس ما 31  

 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 290,336 264,072 1-13 الشمامات دير قابلة ل لغاء لتقديم تمويل

 23,251 23,251 2-13 الشمامات بخصوص الدفعات املقدمة للعقارات االستثمارية

 65,348 50,962 3-13 الشمامات بخصوص عقارات استثمارية

 - 135 4-13 الشمامات مقابل مصاريف رأسمالية

  338,420 378,935 

 

 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )دير مدققة( 2019مارس  31في 

22  22 

 

 )تتمة( االلتزامات واملطلوبات الطارئة -13

تشــــتمل االلشمامــــات املتعلقــــة بالتســــهيالت االئتمانيــــة علــــى االلشمامــــات لتقـــــديم التســــهيالت التــــي جــــرى تصــــميمها للوفــــاء بمتطلبــــات عمـــــالء   13-1

 ألن االلشمامــات هــذه املجموعــة. إن االلشما
ً
 يةــون لهــا تــواريخ صــالحية محــددة وشــرو  أخــرى إللغامهــا وتتطلــب دفــع رســوم. ونظــرا

ً
مــات عــادة

 يمكن أن تنتيي صالحيتها دون القيام بسحبها، فإن إجمالي املبالغ التعاقدية ال تمثل بالضرورة االحتياجات النقدية املستقبلية.
 

 يات العقارات.تـر لبائعين بخصوص مشارات أو اتمثل الشمامات نحو مطوري العق  13-2
 

 .تطوير العقارات االستثماريةبفيما يتعلق  عقاراتتطوير تمثل الشمامات تجاه   13-3
 

 .تكنولوجيا املعلومات مشروعتجاه تطبيق  تمثل الشمامات 13-4

 

 املطلوبات الطارئة

 املجموعـــة  كانـــت ( أ
ً
العربيـــة املتحـــدة، وتشـــتمل علـــى دعـــاوى مرفوعـــة مـــن وضـــد املجموعـــة،  بـــبع  الـــدعاوى القضـــائية فـــي دولـــة اإلمـــاراتطرفـــا

 إلــى الــرأي املقــدم مــن املستشــار 
ً
وبــاألخص تتعلــق بــبع  معــامالت البيــع والتمويــل. تــدافع املجموعــة عــن حقوقهــا فــي هــذه القضــايا، واســتنادا

طـراف املقابلـة، باسـتثناء قضـايا تـم تةـوين مخصـص مقابلهـا القانوني، تعتقد املجموعة أنه من دير املـرجح نجـاق اإلجـراءات التـي إتخـذ ها األ 

 مليون درهم(. 3 :2018 بـرديسم 31درهم ) مليون بمبلغ 
 

بــدوره بتقــديم دعــوى تحكــيم  6كمــا هــو مبــين فــي اإليضــاق رقــم  2013كمــا قــام املطــور الــذي بــدأت الشــركة بــإجراءات تحكــيم ضــده فــي عــام  ( 

املشـورة التـي داد الخسـائر املزعومـة. واسـتنادا إلـى تــر مليـون درهـم الس 669بمبلـغ  2017 بــرديسم 31 املنتهيـة فـيضد املجموعة خالل السنة 

 ء.ح الطرف املقابل في هذا اإلجرااملرجح أن ين دير من أنه ، استنتجت الشركة بخارجي مستشار قانونيقدمها 

 

 



 )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل 

 إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( )دير مدققة( 2018مارس  31في 

23 23 

 

 ملوجودات واملطلوباتاستحقاق اتحليل  -14

الفشرة الزمنية املتوقعة لتحصيلها أو تسديدها أو بيعها. إن األرقام الواردة في هـذا الجـدول تشـتمل علـى تـأثير تعـديل القيمـة العادلـة إلى ستحقاق املوجودات واملطلوبات والبنود خارج امليمانية العمومية املحللة تحليالت تواريخ ا تستند

 .الفشرةة لةل بيان مركز مالي وتستث ى األرباق التي لم تستحق بعد في نهاي
 

 )غير مدققة( 2019مارس  31في 
 

     املجموع حتى سنة واحدة 
 املجموع فتـرة استحقاق بنود من دون  سنوات 5 أكثـر من سنوات 5  إلى  1 ةسنة واحد حتى سنة  أشهر إلى 6 أشهر 6إلى  3 أشهر 3 أقل من 
 ألف درهم مألف دره ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

         املوجودات
 223,949 35,000    -    85,328 103,621 50,000    - 53,621 النقد واألرصدة لدى البنوك

      2,622,708    -   1,385,364 666,622 570,722 191,497 87,205 292,020 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 
 7,730 7,730    -    -    -    -    -    - أوراق مالية استثمارية

 عن عقارات استثمارية
ً
 322,818 - 292,782   30,036    -    -    -    - دفعات مقدما

 2,329,649    - 693,932 1,359,717 276,000 130,000 62,000 84,000 عقارات استثمارية
 -    -    - -    -    -    -    - عقارات قيد التطوير

 294,703    - 206,292    - 88,411    - 88,411    - في شركة شقيقةاستثمار 
 73,202    -    - 9,976 63,226 6,376 21,324 35,526 موجودات أخرى 

 15,597 15,597    -    -    -    -    -    - أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 5,890,356 58,357 2,578,370 2,151,679 1,101,980 377,873 258,940 465,167 إجمالي املوجودات

         
         املطلوبات

 4,196,730    - 1,308,009 2,012,791 875,931 376,488 188,244 311,198 ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى 
   121,690    -  70,690  33,744  17,256  6,869  6,869  3,518 تمويل إسالمي ألجل  

 4,556 4,556    -    -    -    -    -    - أة نهاية الخدمة للموظفينمةاف
 293,551    - 146,781 43,096 103,674 6,557 1,783 95,334 مطلوبات أخرى 

 4,616,527 4,556 1,525,480 2,089,631 996,860 389,914 196,896 410,050 إجمالي املطلوبات
         

 338,420    -    - 284,446 53,974 2,397 51,342 235 التزامات
         

 935,409 53,771 1,052,890 (222,398) 49,616 (14,438) 10,702 54,882 صافي فجوة السيولة
         

 935,409 935,409 881,638 (171,252) 51,146 51,146 65,584 54,882 صافي فجوة السيولة املتـراكمة

 



 )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل 

 إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( )دير مدققة( 2018مارس  31في 

24 24 

 

 )تتمة( وجودات واملطلوباتملاستحقاق اتحليل  -14

 2018ديسمبر  31في 
 

     املجموع حتى سنة واحدة 
 املجموع فتـرة استحقاق بنود من دون  سنوات 5 أكثـر من سنوات 5  إلى  1 ةسنة واحد حتى سنة  أشهر إلى 6 أشهر 6إلى  3 أشهر 3 أقل من 
 ألف درهم درهم ألف ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

         املوجودات
 255,987 35,000       -  133,901 87,086       -       - 87,086 النقد واألرصدة لدى البنوك

 2,703,850       - 1,549,832   521,766 632,252 205,917 87,992 338,343 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 
 7,714 7,714       -       -       -       -       -       - أوراق مالية استثمارية

 عن عقارات استثمارية
ً
 322,818       - 292,781 30,037       -       -      -        - دفعات مقدما

 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     - استثمار في شركة شقيقة
 67,317      -        - 8,346 58,971  1,688   17,462   39,821 موجودات أخرى 

 17,214  17,214       -           -       -       -       -       - أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 5,883,821 59,928 2,737,868 1,970,234 1,115,791 458,385   192,156   465,250 إجمالي املوجودات

         
         املطلوبات

 4,218,025       -  1,814,325 1,884,851 518,849 361,552  157,297 - ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى 
 111,685       -  64,180 33,850 13,655 5,654 5,654 2,347 تمويل إسالمي ألجل  

 4,398 4,398       -       -       -       -       -       - مةافأة نهاية الخدمة للموظفين
 284,516       -       146,781  30,946 106,789 3,044  2,278  101,467 مطلوبات أخرى 

 4,618,624  4,398  2,025,286 1,949,647 639,293 370,250  165,229  103,814 إجمالي املطلوبات

         
 378,935       -       -  95,017 283,918 2,262  380  281,276 الشمامات

 886,262 55,530 712,582 (74,430) 192,580 85,873  26,547  80,160 صافي فجوة السيولة

 886,262 886,262 830,732 118,150 192,580 192,580 106,707 80,160 صافي فجوة السيولة املتـراكمة
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