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 بيان الدخل الموحد

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 

 166,783 166,904 4 د ب م  الموجودات التمويلية واة تيمارية اإل ممية

 6,858 4,654  د ب الر وش

 7,508 5,570  د ب م  الوداشع

 (34,785) (18,241) 12 القيمة ال ادلة لل قارات اة تيمارية سارة 

 64,447 57,498 12 د ب إيجار

 - (17,894)   سارة م  ييع عقارات ا تيمارية

 60,747 - 13 قيد التاوير ييع عقارات

 14,415 44,885  د ب آ ر

  243,376 285,973 

    انخفاض القيمة عل :

 (40,187) (102,506) 6-2 واة تيمارية اإل مميةالموجودات التمويلية 

 (18,958) (8,274) 1-15 موجودات أ رو

 (146,781) (146,000) 11 اة تيماريةة لل قارات دف ات مقدم

 (110,082) (96,362) 17 إطفاء أرياح القيمة ال ادلة الولية م  الوداشع اة تيمارية

 (146,208) (117,445) 5 مساريف تةغيلية

 (5,304) - 13 قيد التاوير تملفة ييع عقارات

 21,275 16,958 14 حسة م  نتاشج كرمة كقيقة
 

 (160,272) (210,253)  المستثمرين / قبل التوزيعات على الممولين الخسارة

 (112,152) (109,529) 6 المستيمري  / توزي ات عل  الممولي 

 (272,424) (319,782)  للسنة الخسارة

    

    ال اشدة إل :

 (266,257) (321,481)  مساهمي الةرمة الش  

 (6,167) 1,699 27 حسص غير مسيارة  

  (319,782) (272,424) 

    

    مساهمي الشركة األمإلى  ةالعائد الخسارة للسهم

 (0.18) (0.22) 7 الخسارة ال ا ية للسهم )درهم(

 (0.18) (0.22) 7 )درهم( الخسارة المخففة للسهم
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 بيان الدخل الشامل الموحد

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم  

    

 (272,424) (319,782)  للسنة الخسارة

    

    اآلخرالدخل الشامل 

ا إل  الريح أو الخسارة:     ينود  يتم إعادة تسنيفها ةحقأل

 (676) 23,172  صرف م  تحويب عممت ال مليات الجنبيةأ  ار فروقات 

    

ا إل  الريح أو الخسارة:     ينود ل  يتم إعادة تسنيفها ةحقأل

    

 (745) -  الخساشر م  إعادة قياس وا تب اد أوراق مالية ا تيمارية

    

 (204) -  كقيقةالتغير في القيمة ال ادلة لألوراق المالية اة تيمارية لةرمة 

    

 (1,625) 23,172  للسنة)الخسارة( الشامل اآلخر الدخل / 

    

 (274,049) (296,610)  للسنةالخسارة الشامل  إجمالي

    

    ال اشد إل :

 (267,882) (298,309)  مساهمي الةرمة الش 

 (6,167) 1,699  الحسص غير المسيارة 

  (296,610) (274,049) 
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 النقدية الموحدبيان التدفقات 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 

    األنشطة التشغيلية

 (272.424) (319.782)  للسنةالخسارة 

    :ت ديمت لـ

 5.748 6.602 16 اة تهمو

 (21.275) (16.958) 14 الحسة م  نتاشج كرمة كقيقة

    :اةنخفاض في قيمة

 40.187 102.506 6-2 الموجودات التمويلية واة تيمارية اإل ممية

 18.958 8.274 4-15 ال روالموجودات 

 146.781 146.000 11 دف ات مقدمة لل قارات اة تيمارية

 34.785 18.241 12 القيمة ال ادلة م  ال قارات اة تيمارية  سارة

 110.082 96.362 17 الوداشع اة تيمارية عل القيمة ال ادلة  تسويةإطفاء 

 112.152 109.529 6 توزي ات عل  الممولي  / المستيمري 

 (7.508) (5.570)  د ب م  الوداشع

 (1.887) 17.894  م  ييع ال قارات اة تيمارية الخسارة / )الريح( المحقق

 - (21.274)  الريح م  تسديد دف ات مقدمة لل قارات اة تيمارية

 766 1.163 19 مخسص ممافأة نهاية الخدمة للموظفي 

    

 166.365 142.987  الريح التةغيلي قبب التغيرات في الموجودات والمالويات التةغيلية:

 (189.609) 141.486  موجودات تمويلية وا تيمارية إ ممية

 42.663 2.919  موجودات أ رو

 (5.876) 20.048  مالويات أ رو

 13.543 307.440                 ال مليات الناتج م النقد 

 (2.919) (1.453) 19 ممافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفي 

 10.624 305.987  صافي النقد الناتج م  النةاة التةغيلية

    

    األنشطة االستثمارية

 16.541 16.557 14 توزي ات أرياح م  كرمة كقيقة

 3.926 -  إ تيمار في أوراق ماليةعاشدات م  ييع 

 4.988 75.634  ييع عقارات ا تيمارية

 71.552 43.897 8 النقد المقيدتدفقات حرمة في ال

 (70.332) (192.271) 11 في ال قارات اة تيمارية اإل افات

 - 12.752  تسديد دف ات مقدمة لل قارات

 (17.996) -  قيد التاوير ل قارات إ افات

 2.280.000 2.540.000  م  وداشع ومالة عاشدات

 (1.880.000) (2.515.000)  إيدار وداشع ومالة

 (3.865) (177) 16 أثاث وتـرميبات وم دات ممتبيةكراء 

 7.508 5.570  د ب م  الوداشع

 412.322 (13.038)  النةاة اة تيمارية)المستخدش في( / الناتج م   صافي النقد

    

    التمويليةاألنشطة 

 57.984 52.830  ا تمش تمويب إ ممي لجب

 (12.300) (28.808)   داد تمويب إ ممي لجب

 (796.246) (356.605)  وداشع ا تيمارات وتمويمت إ ممية أ رو

 (15.419) (6.295)  غير المسيارةللحسص  دف ات

 (2.250) (1.159)  أت اب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 (768.231) (340.037)  صافي النقد المستخدش في النةاة التمويلية

    

 (345.285) (47.088)  في النقد وما يعادله النقص

 (191) 18.113  احتياطي تحويب ال ممت الجنبية

 432.562 87.086  السنةالنقد وما ي ادله في يداية 

 87.086 58.111 8 السنةالنقد وما يعادله في نهاية 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

    ال اشدة إل  مساهمي الةرمة الش 

 رأس المال 
أ هم 
 الخزينة

اةحتياطي 
 القانوني

اةحتياطي 
 ال اش

اةحتياطي 
 أداة مضارية الخاص

احتياطي أداة 
 المضارية

اةحتياطي 
ال اش ةنخفاض 

 القيمة

التغيرات 
المتـراممة في 
 القيمة ال ادلة

احتياطي 
تحويب 
ال ممت 
 الجنبية

الخساشر 
 اإلجمالي المتـراممة

الحسص 
غير 

 المسيارة
إجمالي حقوق 

 الملمية
 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 
               

ديسمبر  31في الرصيد الم دل 

2018 1,500,000 (93,048) 122,650 122,650 99,265 215,472 810,088 4.316 1.459 (324.271) (1.454.033) 1.004.548 106.335 1.110.883 

               

 (319.782) 1.699 (321.481) (321.481)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - الخسارة للسنة

 23.172      - 23.172      - 23.172 - -      -      -      -      -      -      -      - *للسنة اآل رالةامب  الد ب

               

إجمالي الخسارة الةاملة ال رو 

 (296.610) 1.699 (298.309) (321.481) 23.172 - -      -      -      -      -      -      -      - للسنة

               

 (6.295) (6.295)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - **الموال المدفوعة لمالك المةرور

 4.200 - 4.200 - - - - - - - - - 4.200 - ييع أ هم الخزينة

 (2.302) - (2.302) (2.302) - - - - - - - - - - م  ييع أ هم الخزينة  ساشر

أت اب أعضاء مجلس اإلدارة 

 (1.159)      - (1.159) (1.159)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - (30المدفوعة    )إيضاح 

 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 2019ديسمبر  31في 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تتمة(

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
    ال اشدة إل  مساهمي الةرمة الش 

 رأس المال 
أ هم 
 الخزينة

اةحتياطي 
 القانوني

اةحتياطي 
 ال اش

اةحتياطي 
 أداة مضارية الخاص

احتياطي أداة 
 المضارية

اةحتياطي ال اش 
 ةنخفاض القيمة

التغيرات 
المتـراممة في 
 القيمة ال ادلة

احتياطي 
تحويب 
ال ممت 
 الجنبية

الخساشر 
 اإلجمالي المتـراممة

الحسص 
غير 

 المسيارة
إجمالي حقوق 

 الملمية
 ألف درهـم 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 
               

أل( 2018يناير  1في   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 )مما تم ييانه  ايقا

               

تأثير اعتماد الم يار الدولي  إلعداد 

               (6-2)إيضاح  9التقارير الدولية رقم 

 4,316      - 4,316      - -      - 4.316      -      -      -      -      -      -      - عل  المجموعة -   

 (9,725)      - (9,725) (9,725)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - عل  الةرمة الةقيقة -   

 (154.314)      - (154.314) (154.314)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - (2-20 اأ السنة السايقة )

               

 1.411.185 127,921 1.283.264 (1.175.232) (323.595) 698 4.316 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 (93,048) 1,500,000 2018يناير  1في  ييانهالرصيد الم اد 

 (272.424) (6.167) (266.257) (266.257)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - الخسارة للسنة

 (1.421)      - (1.421)      - (*676) (745) -      -      -      -      -      -      -      - الخساشر الةاملة ال رو للسنة

               الخسارة الةاملة ال رو

 (204) - (204) - - (204) - - - - - - - - حسة م  كرمة كقيقة   

ال ادلة  إعادة تسنيف  ساشر القيمة

 -      - - (1.710)      - 1.710 -      -      -      -      -      -      -     - عند ا تب ادأوراق مالية ا تيمارية

               

 (274.049) (6.167) (267.882) (267.967) (676) 761 -      -      -      -      -      -      -      - إجمالي الخسارة الةاملة ال رو للسنة

               

 (15,419) (15,419)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - **الموال المدفوعة لمالك المةرور

 مخسص الزماة

 (8.584) - (8.584) (8.584) - - - - - - - - - - (14كرمة كقيقة  )إيضاح  -

أت اب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة    

 (2,250)      - (2,250) ( 2,250)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - (30)إيضاح 

 1.110.883 106.335 1.004.548 (1.454.033) (324.271) 1.459 4.316 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 (93,048) 1,500,000 2018ديسمبر  31في 

 (.12تحويب ال ممت الجنبية( في ال قارات اة تيمارية )إيضاح   ساشرمليون درهم  0.8  -2018مليون درهم ) 21تحويب ال ممت الجنبية يمبلغ  أرياح* يت لق هذا يفروقات تحويب ال ممت الجنبية للةرمات التاي ة للمجموعة في مسر وتةمب 

 تميب الموال المدفوعة ال  مالك المةرور احتياطي ا تهمو رأس المال إل  الحسص غير المسيارة في مةرور  ماي جاردنز.**



 لشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( وا

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2019ديسمبر  31مما في 
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 األنشطة -1

أل  2000نووفمبر  11تأ ست أممو للتمويب و.ش.ر )"الةرمة"( في ديوي  اإلموارات ال رييوة المتحودة  يتواريخ  مةورمة مسواهمة  اصوة وفقوا

 9وت ديمته فوي دولوة اإلموارات ال رييوة المتحودة. أثنواء اةجتموار ال وادي للمسواهمي  الوذي عقود فوي  1984( لسنة 8للقانون اةتحادي رقم )

في كوأن الةورمات التجاريوة أصوبح  2015لسنة  2ر تحويب الةرمة إل  كرمة مساهمة عامة. إن القانون اةتحادي رقم   تقر2004مارس 

 . 1984لسنة  8  و يحب محب القانون اةتحادي الحالي رقم 2016يونيو  28 اري المف ول يداية م  
 

مةوورمة تمويووب وتقوووش يسووورة رشيسووية يالنةوواة التمويليووة إن الةوورمة مر سووة موو  قبووب مسوورف اإلمووارات ال رييووة المتحوودة المرمووزي 

واة تيمارية التي ت تمد عل   دمات ميوب اإلجوارة والمرايحوة والمضوارية والومالوة والمةوارمة. توتم أنةواة الةورمة وفقواأل لحمواش الةوري ة 

ش الريا و م  نسوص عقد التأ يس والنظاش ال ا ي للةرمة.  اإل ممية التي تحرا
 

 ديي  اإلمارات ال ريية المتحدة.  2441ان المسجب للةرمة هو ص.ب إن ال نو

 

 الهامة السياسات المحاسبية -2

 تقييم افتراضات مبدأ االستمرارية 2-1

ا ل دش اليقوي   لتأجيوب قاموت المجموعوة يرصودار إ اوار إلو  جميوع مموليهوا التجواريي    المتوق وةالتودفقات النقديوة المسوتقبلية  يةوأننظرأل

ا م     2014والبدء في مفاو ات إلعادة هيملة اتفاقية الةوروط ال اموة الموق وة فوي  2019يناير  25القساط الةهرية الرشيسية اعتبارأل

ووفقألا ةتفاقية الةروط ال امة هذه  تؤدي الخساشر وتأجيب السداد إل  حالة ت ير  والتوي قود تسوتوجب  وداد ماموب ينود  .2016وت ديمتها في 

ا إلو   مم ٪ م  ممولي الةريحة ب 66.7لمالويات القاشمة والمستحقة الدفع عل  الفور وفقألا لتقدير الغلبية ال ظم  ينسبة ا يقودمون إكو ارأل

 .المجموعة

 
ة   قاموت اإلدارحول قدرة المجموعة عل  اة تمرار عل  أ اس مبدأ اة تمراريةعل  الرغم م  أن هذه الحداث قد تلقي يةموو جوهرية 

وأعضاء مجلس اإلدارة يتاوير واقتراح  اط أعمال جديدة لضمان ا تمرارية أعمال المجموعة وأعدت البيانات المالية الموحدة عل  هوذا 

 ال اس.
 

أل المجموعوة  لقود ا وتااعت علوو  إتمواش  اوة عموب جديودة حيووث توم التنوازل عو  عودد موو   2016موع مموليهوا فوي ديسومبر  إيوراش اتفوواق  وايقا

المقيدة المذمورة في اتفاقية الةروط ال امة للسماح يحفظ  وجب الوره  الخواص يالةورمة علو  أعلو  المسوتويات دون التوأثير علو  الت هدات 

يا ووتئناف نةوواط العمووال  2016فتوورة السووداد أو المبووالغ أو دف ووات الريوواح للممووولي .  وومحت إعووادة الهيملووة والةووروط الم دلووة فووي  وونة 

ا.  12 نوات يموجب  اة إعادة هيملة مدتها  4٪ م  إجمالي ديون المجموعة عل  مدو 48اش  داد اةعتيادية التي ممنت إتم  عامأل
 

 يالنظر إل  مرور الوقت والتغيرات في ديناميميات السوق وعوامب اةقتساد الملي أثبتت  اة ال مب الجديدة أنها غير قايلة للتابيق وتضور

ونتيجوة لوذلك  تواصولت إدارة المجموعوة موع مموليهوا التجواريي  إلعوادة التفواوض علو  كوروط يرممانيات المجموعوة علو  المودو الاويوب. 

التمويب للسماح لها يالمزيد مو  المرونوة فوي التميوف موع ظوروف السووق الحاليوة. وقود ا وتلزمت عمليوة إعوادة التفواوض حتو  اآلن مراج وة 

لهيمليوة ياإل وافة إلو  مرموز المموولي  وتوزيوع الريواح و اوة السوداد  ودرا ة ماملوة لموجوودات المجموعوة ومرموز السويولة التةوغيلية وا

 ياإل افة إل  اةلتزامات المالية المستقبلية للمجموعة.
 

أل قيود المراج وة مو  قبوب الممولي تم تقديم  اة عمب مقترحة كاملة تم تاويرها م  قبب المجموعة إل   . إن  اوة ال موب المقترحوة هوي حاليوا

. مجوزء مو  عمليوة إعوادة التفواوض   تسو   المجموعوة للحسوول 2020موارس وم  المتوقع أن يتم التوصب إل  اتفاق في نهاية  الممولي 

أل.  عل  جميع الموافقات الر مية والضرورية وفقا ةتفاقية الةروط ال امة لتنفيذ هذه الخاة ر ميا
 

قترحة الجديدة  تمما  المجموعة م  تحقيق تدفقات نقدية تةوغيلية إيجاييوة إن اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة عل  ثقة م  أن  اة ال مب الم

ل اموة وتسمح لها يالوفاء يالتزاماتها المالية عند ا تحقاقها. ياإل افة إل  ذلك  يغ  النظر ع  نتيجة إعادة التفاوض يةأن اتفاقية الةوروط ا

ية مالوياتها والوفاء يالتزاماتها المالية في المستقبب المنظور  وعل  القوب واتبار  اة ال مب الجديدة  لدو المجموعة موجودات مافية لتسو

 كهراأل القادمة. لذلك  تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة عل  أ اس مبدأ اة تمرارية. 12 مل فترة الـ 
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أل لمبدأ التملفة التاريخية الم دلة لتةمب  تم إعداد ألوراق المالية اة تيمارية يالقيموة ال ادلوة ل يالقيمة ال ادلة قياسالالبيانات المالية الموحدة وفقا

 وال قارات اة تيمارية والدف ات مقدماأل ع  ال قارات اة تيمارية.
 

 تقريب جميع المبالغ إل  أقرب ألف درهم إة إذا أكير لغير ذلك. ويتمية المتحدة يتم إعداد البيانات المالية الموحدة يدرهم اإلمارات ال ري
 

 بيان التوافق

أل للم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية والقواعد وال وس الةورعية المحوددة مو  قبوب هيئوة  يتم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا

 ومتالبات القواني  السارية المف ول في دولة اإلمارات ال ريية المتحدة.الفتوو والرقاية الةرعية للةرمة 
 

 توحيد الأسس 

ديسومبر  31ةورمة أمومو للتمويوب و.ش.ر والةورمات التاي وة لهوا )المجموعوة( مموا فوي لتتألف البيانات المالية الموحدة م  البيانوات الماليوة 

2019. 
 

يتم تحقيق السيارة عندما تمون المجموعة م ر ة  أو لديها حقوق  ل واشد متغيورة مو  ارتباطهوا موع الةورمة المسوتيمر فيهوا ولوديها القودرة 

التأثير عل  تلك ال واشد م   مل  لاتها علو  الةورمة المسوتيمر فيهوا. وعلو  وجوه التحديود  تقووش المجموعوة يالسويارة علو  الةورمة  عل 

 ها إذا وفقط إذا مان لدو المجموعة:المستيمر في

  السلاة عل  الةرمة المستيمر فيها )أي الحقوق الحالية التي ت اي المجموعوة القودرة الحاليوة علو  توجيوه أنةواة ذات عمقوة فوي

 الةرمة المستيمر فيها(

 المستيمر فيها  والةرمة   يسبب ارتباطها يمتغيرةالل واشد الحقوق للحسول عل  ا  أو لل واشد المتغيرة الت رض 

 القدرة عل  ا تخداش السلاة عل  الةرمة المستيمر فيها للتأثير عل  عواشدها 
 

تمر يتم توحيد البيانات المالية للةرمات التاي ة يالمامب م  تاريخ اة تحواذ ياعتباره التاريخ الذي تحسب فيه المجموعة عل  السيارة ويسو

ارة. ت د البيانات المالية للةرمات التاي ة لنفس فترة إعوداد التقوارير للةورمة الش وذلوك يا وتخداش توحيد البيانات حت  تاريخ توقف تلك السي

 يا ات محا بية مماثلة. عند الضرورة يتم إجراء الت ديمت عل  البيانات الماليوة للةورمات التاي وة لج وب  يا وتها المحا وبية تتماكو  موع 

لرصوودة والوود ب والمسوواريف والريوواح والخسوواشر غيوور المحققووة وتوزي ووات الريوواح  ووم  السيا ووات المحا ووبية للمجموعووة. إن جميووع ا

 المجموعة الناتجة ع  الم اممت  م  المجموعة يتم ا تب ادها يالمامب.
 

 يتم احتساب التغيير في حسص ملمية الةرمة التاي ة  يدون تغيير السيارة  مم املة حقوق ملمية.
 

عنسوور موو  عناصوور ينووود الوود ب الةووامب ال وورو ت ووود لمسوواهمي الةوورمة الش للمجموعووة والحسووص غيوور  إن الريوواح أو الخسوواشر ومووب

 المسيارة  حت  ولو مانت نتاشج الحسص غير المسيارة تظهر عجزاأل في الرصيد.
 

 إذا  سرت المجموعة السيارة عل  كرمة تاي ة فرنها:

 الموجودات )يما في ذلك الةهرة( والمالويات مموجودات ومالويات  اصة يالةرمة التاي ة قيدتوقف ع  ت 

 المبلغ المدرج لي م  الحسص غير المسيارة قيدع   تتوقف 

 فروقات التحويب المتراممة  المسجلة في حقوق الملمية قيدع   تتوقف 

 تيبت القيمة ال ادلة للمبلغ المستلم 

  ا تيمار محتفظ يهتيبت القيمة ال ادلة لي 

 تيبت أي فاش  أو عجز في الرياح أو الخساشر 

 .أل في ينود الد ب الةامب ال رو إل  الرياح أو الخساشر  ت يد تسنيف ينود حسة الةرمة الش الميبتة  ايقا
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 المالية )تتمة(أسس توحيد البيانات 

 إن النةاة الرشيسية للةرمات التاي ة هي نفسها مما للةرمة الش. إن نسبة مساهمة المجموعة في الةرمات التاي ة مما يلي:
 

أسس توحيد  الشركة

 البيانات

 نسبة المساهمة بلد التأسيس

   2019 2018 

 %100 %100 مسر كرمة تاي ة أممو للتمويب كرمة مسر و.ش.ش

 %57.5 %57.5 اإلمارات ال ريية المتحدة كرمة تاي ة إف أس للخدمات المالية ذ.ش.شإي 

إيضاح  أممو  ماي جاردنز ذ.ش.ش

(27-1) 

 %100 %100 اإلمارات ال ريية المتحدة كرمة تاي ة

 %100 %100 اإلمارات ال ريية المتحدة كرمة تاي ة أممو القايضة المحدودة

 %100 %100 اإلمارات ال ريية المتحدة كرمة تاي ة مرتف ات الورقاء ذ.ش.ش

 %100 %100 اإلمارات ال ريية المتحدة كرمة تاي ة أممو ماييتال ذ.ش.ش

 %100 %100 اإلمارات ال ريية المتحدة كرمة تاي ة أممو لم تيمار ال قاري ذ.ش.ش

 %100 %100 اإلمارات ال ريية المتحدة كرمة تاي ة أممو المحدودة

أممو مدينة نسر لم تيمارات 

 ال قارية

 %100 %100 مسر كرمة تاي ة

  

 التغيرات في السياسات واألحكام والتقديرات المحاسبية 2-3

 2019يناير 1لفترات المحاسبية التي تبدأ في لالمعايير الصادرة والتي يسري مفعولها 

مو  قبوب المجموعوة فوي البيانوات الماليوة الموحودة السونوية للسونة قامت المجموعة يتابيق السيا ات المحا بية عل  النحو المابوق 

 .2019يناير  1  وذلك ا تيناء السيا ات المحا بية التالية الم مول يها اعتباراأل م  2018ديسمبـر  31المنتهية في 

 عقود إيجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  والذي يدأ التابيق الولوي لوه 2016"عقود اإليجار"  السادر في يناير  16داد التقارير المالية رقم اعتمدت المجموعة الم يار الدولي إلع

تغييورات جوهريوة علو  محا وبة المسوتأجر  حيوث يقووش يحوذف  16. يقدش الم يار الدولي إلعداد التقارير الماليوة رقوم 2019يناير  1يتاريخ 

يحوق ا وتخداش ويتالوب مو  المسوتأجر اةعتوـراف  17يلي يموجب الم يار المحا وبي الودولي رقوم التمييز يي  عقود التأجير التةغيلي والتمو

توأجير ذات القيموة الصب والتزامات اإليجار عنود يودء عقود اإليجوار لجميوع عقوود اإليجوار  يا وتيناء عقوود اإليجوار قسويرة الجوب وعقوود ال

 المنخفضة.

 محاسبة المستأجر

أل تقوش المجموعة  وا اة وتهمو المتوـرامم و سواشر انخفواض القيموة   ويوتم قيا وهصب يالتملفة حق ا تخداش ال يقياس مبدشيا ةحقألوا يالتملفوة ناقسأل

تقوش المجموعة في البداية يقياس مالويات اإليجار يالقيمة الحالية لمودفوعات اإليجوار المسوتقبلية  الم دلة لي إعادة تقييم ةلتزامات اإليجار.

خداش م دل الخسم الضمني في ال قد. ويوتم ةحقألات وديب التوزاش اإليجوار لمودفوعات الوريح واإليجوار  وموذلك  مو  يوي  أموور المخسومة يا ت

 أ رو  تأثير ت ديمت اإليجار.

عقوود علو  متالباتهوا ال اموة علو   16ا تارت المجموعة تابيق الم يار المسموح يه يموجوب الم يوار الودولي إلعوداد التقوارير الماليوة رقوم 

ا أو أقوب( وعقوود إيجوار ذات موجوودات  12اإليجار قسويرة الجوب )أي  يوار ة يتضوم   يوار كوراء ولوه مودة توأجير فوي تواريخ يودء  كوهرأل

منخفضة القيمة. ولهذا  ت تـرف المجموعة يمدفوعات اإليجار المرتباة يتلوك اإليجوارات ممسوروف علو  أ واس القسوط اليايوت علو  مودو 

  أ واس منهجووي آ ور إذا موان هووذا ال واس يميووب نموط فواشوود المسوتأجر  علو  غوورار المحا وبة الحاليووة ل قوود اإليجووار فتوـرة اإليجوار أو علوو

 التةغيلية .

يا تخداش نهج م دال يأثر رج ي  ويالتوالي لوم توتم إعوادة عورض الم لوموات  16طبقت المجموعة الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ليس جوهريألا عل  الرياح المحتجزة مما في تاريخ التقرير  16مجموعة يتقييم أن تأثير الم يار الدولي للتقارير المالية رقم المقارنة. قامت ال

وقد تم ييوان حوق ا وتخداش الموجوودات  وم  "موجوودات أ ورو" ومالويوات اإليجوار  وم  "مالويوات أ ورو" فوي ييوان المرموز الموالي 

 الموحد.

المجموعوة إجوراء أي  ة يتالوب مو عندما تقوش المجموعة يتأجير عقاراتها اة تيمارية   قامت المجموعة يتسنيفها م قوود توأجير تةوغيلية. 

 ل قود اإليجار التي ت مب فيها ممؤجر. 16الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم إل  منتقال إل  لت ديمت 
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 المحددة:لقد تم ا تخداش المسالحات التالية في البيانات المالية الموحدة مع م انيها 
 

 اة تسنار
أل لوب   المواصوفات المتفوق  يي  طرفي  يت هد يموجبه طورف هو عقد ييع )البواشع( يرنةواء أصوول أو عقوارات لاورف آ ور )المةوتري( وفقوا

أل لتسليمها. إن ال مب المتفق يةأنه ة يقتسور إنجوازه علو  البواشع يمفورده  ويممو  أل وتاريخ محدد مسبقا أل ويأ  ار محددة مسبقا تنفيوذ  عليها مسبقا

ة ومسوؤولية البواشع. يموجوب عقود اة تسونار يممو  أن تموون المجموعوة البواشع أو جزء أو موب المةورور مو  قبوب أطوراف ثاليوة تحوت رقايو

 المةتري  حسب ما تقتضي الحاجة.
 

 اإلجارة )اإلجارة المنتهية يالتمليك(
اإلجارة هي عقد يحيث يقوش طرف )مؤجر( يتأجير يند موجودات ما إل  طورف آ ور )مسوتأجر(  ي ود كراء/ا وتحواذ علو  ينود الموجوودات 

ءأل عل  طلب المت امب مقايب دف ات إيجار محددة وكوروط/مدة إيجوار محوددة. إن مودة ال قود ياإل وافة ل واس دف وات اإليجوار يوتم اةتفواق ينا

تأجر. يةأنها في البداية. يحتفظ المؤجر يملمية يند الموجودات  مل فترة ال قد. وتنتهي اإلجارة يتحويب الملمية في يند الموجودات إلو  المسو

 ب عقد اإلجارة يمم  أن ت مب المجموعة ممؤجر أو ممستأجر حسب ما تقتضي الحاجة.يموج
 

 )إجارة موصوفة في الذمة(  اإلجارة اآلجلة

اإلجارة اآلجلة هي عقد يحيث توافق الطراف )أي المؤجر والمستأجر( علو  أن الموؤجر  يتواريخ محودد فوي المسوتقبب   ويقوش يتقوديم عقوار 

ر الذي اكوترو منوه الموؤجر ذلوك ال قوار. إن فتورة عقود اإليجوار يمواصفات محددة ي قد  اإليجار للمستأجر عند إتمامه وتسليمه م  قبب الماوا

  يموجب اإلجارة اآلجلة تبدأ فقط م  تاريخ ا تمش المستأجر لل قار م  المجموعة. تنتهي اإلجارة اآلجلوة يتحويوب ملميوة ينود الموجوودات إلو

 اآلجلة  يمم  أن ت مب المجموعة ممؤجر أو ممستأجر  حسب ما تقتضي الحالة.المستأجر. يموجب اإلجارة 
 
 رمة الملكك

هي طريقة تمويب تقوش عل  الملمية المةترمة يي  منةأتي  /كخسي  أو أمير في يند موجوودات أو ممتلموات م ينوة دون وجوود نيوة مةوترمة 

الممتلمات. ويتقا وم الطوراف الود ب / اةيورادات الناتجوة مو  هوذه الملميوة المةوترمة للمةارمة في العمال  فيما يت لق يهذه الموجودات أو 

  واءأل عند تأجير أو ييع الموجودات أو الممتلمات.
 

 المرايحة
المرايحة هي عقد يبيع طرف )الباشع( يموجبه لارف آ ور )المةوتري( ينود الموجوودات  وبق لوه كوراؤه وحيازتوه ينواءأل علو  وعود المةوتري 

ه يند الموجودات يةروط م ينة  وذلك مقايب ثم  يتمون م  تملفة يند الموجودات وريح متفوق عليوه. يموجوب عقود المرايحوة يممو  أن يةراش

 ت مب المجموعة إما مباشع أو ممةتري حسب ما تقتضي الحالة.
 

 المضارية
مضارب(  الوذي يووفر الموال )رأس موال المضوارية( هي عقد يي  طرفي  يحيث يقدش أحد الطراف المال )رب المال( إل  الارف اآل ر )ال

إل  الارف اآل ر )المضارب(. ثم يستيمر المضوارب رأس موال المضوارية فوي مةورور أو نةواط م وي  فوي مقايوب حسوة متفوق عليهوا مو  

موو  كووروط  الووريح. إن المضووارية هووي عقوود ا ووتيماري  ومووع ذلووك يتحمووب المضووارب الخسووارة فووي حالووة اإل فوواق أو اإلهمووال أو  وورق أي

 المضارية م  قبب المضارب. يموجب عقد المضارية يمم  أن ت مب المجموعة إما ممضارب أو مرب المال حسب ما تقتضي الحالة.
 

 الةري ة
هي جوهر القانون اإل ممي وقد تم اقتبا ها م  القرآن المريم والسنة الةريفة. ويما أن المجموعة هوي مؤ سوة تمويوب إ وممي فرنهوا تابوق 

 دئ الةري ة في أنةاتها مما تفسرها هيئة الفتوو والرقاية الةرعية.مبا
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 ا تيمارات الومالة
الومالة"( إل  وميب )"الوميوب"( لم وتيمار هي عقد الومالة حيث يموجبه يقوش )"المومب الرشيسي"( يتقديم مبلغ م ي  م  المال )"رأس مال 

ياريقة متوافقة مع أحماش الةوري ة اإل وممية وحسوب درا وة الجودوو / الخاوة اة وتيمارية المقدموة إلو  "الموموب" مو  قبوب الوميوب. يحوق 

قدار الريح المتوقوع )مموا جواء للوميب مقدش الخدمات الحسول عل  ر وش محددة )ر وش الومالة( ومذلك  إذا مان الوميب يحقق عاشدا يفوق م

 في درا ة الجدوو اةقتسادية /  اة اة تيمار( يجوز "للمومب" منح الفاش  إل  الوميب محافز له ع  الداء الممتاز.

 

إموا ومع ذلك  يتوجب عل  الوميب إعادة المبلغ المستيمر يه في حالة اإل فاق أو اإلهمال أو  رق أي م  كوروط الومالوة. يجووز للمجموعوة 

 ا تمش الموال م  المستيمري  موميب اة تيمار الخاص يهم )"الوميب"( أو تقديم الموال لإلدارة / اة تيمار ممومب.

 

 أداة المضارية
أل عنهم )موميب( فيما يت لوق يحسوتهم فوي محفظوة التمويوب ال قواري  هي أداة أصدرت لسالح وميب التسهيب  يسفته مميمأل ع  الممولي  وناشبا

ي يموجبهووا يقوووش الوميووب ينقووب الحقوووق والفواشوود والمزايووا والمسووتحقات فووي محفظووة التمويووب ال قوواري لةوورمة أموومو كوواهي  المحوودودة والتوو

)ممسدر(. د لت الةرمة والمسودر )مورب للموال( فوي المضوارية حيوث  ويتم اة وتيمار فوي محفظوة الوره  ال قواري علو  أنهوا رأس موال 

 تحسيب لداة المضارية يمون م   مل إجراء المجموعة دف ة يموجب عقد مضارية للمسدر. المضارية م  قبب الةرمة. إن أي

 

 تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية 2-5
 استخدام التقديرات

إن إعووداد البيانووات الماليووة يتالووب موو  اإلدارة ا ووتخداش أحمامهووا وإجووراء التقووديرات واةفترا ووات التووي قوود تووؤثر علوو  مبلووغ الموجووودات 

المالويات المالية واإليرادات والمساريف الم لنة واإلفساحات ع  المالويات الاارشة والمخسسات الناتجة ع  اةنخفواض فوي القيموة و

السوايقة وعواموب أ ورو  يموا فوي ذلوك توق وات الحوداث  الخبورةوالقيم ال ادلة.  يوتم تقيويم التقوديرات والحمواش يسوورةد منتظموة وتسوتند إلو  

 لتي ي تقد أنها م قولة في ظب الظروف المتوفرة.المستقبلية ا
 

 التي تتالب ا تخداش التقديرات والحماش:  البنود الهامةفيما يلي 
 
 الدوات المالية (1)

الحماش السادرة في تابيق السيا ات المحا بية والتي لها أمير تأثير جوهري عل  المبالغ الم ترف يها في البيانات المالية الموحدة إن 

 :يـ تت لق 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 للموجوداتالذي يتم فيه اةحتفاظ يالموجودات وتقييم ما إذا مانت الةروط الت اقدية  العمالالمالية: تقييم نموذج  الموجوداتتسنيف  -

 . ي وريح المبلغ ال ا ي القاشماال المبلغ دفع  عبارة فقط ع  المالية هي

الخسارة عل  تت لق التغيرات في اةفترا ات والتقديرات غير المؤمدة والتي لها تأثير جوهري الخسارة اةشتمانية المتوق ة:  إحتساب -

 التأثير يةمب رشيسي إل  المد مت واةفترا ات والتقنيات المستخدمة ي ود. 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في اةشتمانية المتوق ة 

 .9 رقم يموجب منهجية الم يار الدولي للتقارير الماليةة اةشتمانية المتوق ة الخسار احتساب  في
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 الخسارة االئتمانية المتوقعةإلحتساب المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة 

المجموعوة أثنواء تحديود الخسوارة اةشتمانيوة  ت تبرهوا  مموا الحمموتتالب درجة عالية م   أهمية التأثير الميرن المفاهيم الرشيسية والتي لها ا

 المتوق ة  هي:

 في مخاطر اةشتمان اةرتفار الجوهريتقييم 
اةشتمان عل  أ اس نسبي. م  أجب تقييم ما إذا مانت مخاطر اةشتمان عل  أصب مالي قد زادت يتم تقييم اةرتفار الجوهري في مخاطر 

ة يةمب جوهري منذ نةأتها  تقوش المجموعة يمقارنة مخاطر الت ير الناكئة عل  مدو ال مر المتوقع لألصب المالي في تاريخ التقارير المالي

الصب  يا تخداش مؤكرات المخاطر الرشيسية التي يتم ا تخدامها في عمليات إدارة المخاطر يالمخاطر المقايلة للت ير في السداد عند نةوء 

 .الحالية للمجموعة
 

يتم إجراء تقييم لمرتفاعات الجوهرية في مخاطر اةشتمان يةمب ريع  نوي عل  القب لمب ت رض فردي يناءأل عل  ثمثة عوامب. إذا مان 

 :2إل  المرحلة  1حدوث ارتفار جوهري في مخاطر اةشتمان قد حدث   وف يتم نقب الداة م  المرحلة أي م  ال وامب التالية يةير إل  
 
أل لمرتفاعات الجوهرية في مخاطر اةشتمان ا تناداأل إل  التغيار في احتمالية الت ير عل  النحو المحدد  .1 لقد و  ت المجموعة  قفا

 المبدشي ومذلك أ قف احتمالية الت ير. ياإلعتراففي تسنيف مخاطر الملتزش المت لقة 

تم إجراء مراج ات نوعية إ افية لتقييم نتاشج المراحب وإجراء ت ديمت  حسب الضرورة  لت مس يةمب أفضب المرامز التي  .2

 ارتف ت مخاطرها يةمب جوهري.

يوماأل  30ت التي تجاوز موعد ا تحقاقها عل  افتراض قايب للنق  يأن الدوا 9يحتوي الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .3

أل في مخاطر اةشتمان.  قد كهدت ارتفاعاأل جوهريا
 

عل  ما إذا مانت الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها اةشتمانية مما في تاريخ التقارير  3والمرحلة  2ت تمد التحرمات يي  المرحلة 

 دليب مو وعي عل  اةنخفاض في القيمة.متحديد اةنخفاض في القيمة اةشتمانية للتقييم الفردي للموجودات المالية  يستندالمالية. 
 

تقوش المجموعة يمراج ة محفظة القروض والذمم المدينة والوذمم المدينوة للتمويوب اإل وممي لتقيويم انخفواض القيموة علو  أ واس منوتظم. عنود 

ا يرصدار المجموعة  تقوشجيب  سارة انخفاض القيمة في ييان الد ب   تحديد ما إذا مان ينبغي تس موا إذا موان هنواو أي ييانوات يممو  فيأحمامأل

ممحظتها تةير إل  وجود انخفاض ملموس في التدفقات النقدية الت اقديوة المسوتقبلية مو  قورض أو مجموعوة متجانسوة مو  القوروض والوذمم 

راج ة المنهجية واةفترا ات المستخدمة لتقدير مب م  مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية يانتظاش المدينة أو ذمم تمويب إ ممية. تتم م

 لتقليب أي فروق يي  تقديرات الخسارة والخسارة الف لية.
 

 عوامب اةقتساد الملي والم لومات التال ية والسيناريوهات المت ددة
لمب مرحلة وتقييم اةرتفاعات الجوهرية في مخاطر اةشتمان في اةعتبوار الم لوموات المت لقوة  يجب أن يأ ذ قياس  ساشر اةشتمان المتوق ة

والظروف اةقتسادية.  وف يتالوب تقودير المستقبلية يالحداث السايقة والظروف الراهنة  فضمأل ع  التنبؤات الم قولة والداعمة لألحداث 

 وتابيق الم لومات التالا ية أحماماأل جوهرية.
 

المسوتخدمة لتقودير مخسسوات والت ورض عنود الت يور يتم يناء النموذج عل  أ اس مود مت احتماليوة الت يور والخسوارة الناتجوة عو  الت يور 

ميوب م ودةت ينواءأل علو  متغيورات اةقتسواد الملوي )أو التغيورات فوي متغيورات اةقتسواد الملوي(  2والمرحلوة  1الخسارة اةشتمانية للمرحلة 

أل يخسواشر اةشتموان فوي المحفظوة ر النفط ومؤكر   ر السم  والناتج المحلي اإلجمالي )حيث أمم ( والتي اةكغال وأ  ا أل وثيقا ترتبط ارتباطا

ذات السلة. إن أي  ويناريو مو   ويناريوهات اةقتسواد الملوي توم ا وتخدامه فوي احتسواب المجموعوة لخسواشر اةشتموان المتوق وة  ويمون لوه 

 د الملي ذات السلة.توق ات لمتغيرات اةقتسا
 

عبوارة عو  تقودير مخسووش لمحتمواةت المرجحوة والوذي يأ وذ فوي  2والمرحلوة  1 وف يمون تقدير  ساشر اةشتمان المتوق ة فوي المرحلوة 

 اةعتبار ما ة يقب ع  ثمثة  يناريوهات مستقبلية لمقتساد الملي.
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 )تتمة( عوامب اةقتساد الملي والم لومات التال ية والسيناريوهات المت ددة
اةقتساد الملي التي نةرها الخبراء الخارجيون والبيانات ال رو المتاحة للجمهور.  توق اتعل   للمجموعةيستند  يناريو الحالة ال ا ية 

يالنسبة لسيناريو الحالة ال ا ية للمجموعة ا تنادألا إل  ظروف اةقتساد الملي البديلة الم قولة.  والهاياة الساعدةسيناريوهات ال تحديديتم 

 إ افية عل  القب  نويألا ويةمب متمرر إذا اقتضت الظروف ذلك. هاياة يحدث تسميم السيناريوهات  يما في ذلك تحديد  يناريوهات 

 

أل لإن  فضب تقدير للمجموعة ةحتماةتها النسبية ا تناداأل إل  التمرار التاريخي واةتجاهات السيناريوهات هي اةحتمال المرجح وفقا

السيناريوهات التي يتم أ ذها في  مافةوالةروط الحالية. يتم تحديث أوزان اةحتمال عل  أ اس ريع  نوي )إذا لزش المر(. يتم تابيق 

 اةحتماةت. ينفس المتوق ةللخساشر اةشتمانية عل  جميع المحافظ الخا  ة اةعتبار 

 

الحرمة في مب متغير اقتسادي ملي والوزان الم نية  م  السيناريوهات اليمثة يةمب دوري م   نتيجةيتم إجراء تقييم دوري للحسا ية 

 قبب المجموعة.

 

ا عل  جميع  ساشص السووق   ةإحتساب الخساشر اإلشتمانية المتوقفي ي   الحاةت   قد ة تحتوي المد مت والنماذج المستخدمة في  داشمأل

 مس هذا   يتم إجراء ي   الت ديمت أو الترامبوات النوعيوة أحيانألوا مت وديمت مؤقتوة عنودما تموون هوذه ريخ البيانات المالية الموحدة. لفي تا

 اة تمفات جوهرية. تخضع هذه الحاةت ل ملية حوممة المجموعة للرقاية.

 

 الت ير: ت ريف
أل  المراحوب يوي  الحرمة لتحديد المستخدش والتقييم المتوق ة اةشتمان  ساشر قياس في المستخدش الت ير ت ريف يمون  وف   ت ريوف موع متوافقوا

 ولمنوه الت يور  يت ريوف 9 رقوم الماليوة التقوارير إلعوداد الودولي الم يوار يقووش ة. الدا ليوة اةشتموان مخواطر إدارة لغوراض المستخدش الت ير

أل  90 م  أمبر الت رض يمون عندما يحدث قد الت ير يأن للنق  قايب افتراض عل  يحتوي  .اة تحقاق تاريخ م  يوما

 
 المتوقع ال مر

اةشتموان.  لمخواطرعند قياس  سارة اةشتمان المتوق ة  تأ ذ المجموعة في اةعتبار الفتورة الت اقديوة القسووو التوي يت ورض لهوا المسورف 

يجب أ ذ جميع الةروط الت اقدية في اةعتبار عنود تحديود ال مور المتوقوع  يموا فوي ذلوك  يوارات الودفع المسوبق و يوارات التمديود و يوارات 

توي التجديد. يالنسبة لب   تسهيمت اةشتمان المتجوددة التوي لويس لهوا تواريخ ا وتحقاق ثايوت  يوتم تقودير ال مور المتوقوع علو  أ واس الفتورة ال

  ساشر اةشتمان م   مل إجراءات اإلدارة. تخفيفتت رض فيها المجموعة لمخاطر اةشتمان ومذلك عندما ة يتم 
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  الحوممة
  أنةوأت المجموعوة لجنوة دا ليوة لإلكوراف علو  عمليوة اةنخفواض فوي القيموة فوي إطوار الم يوار القاشموةإل  إطار إدارة المخواطر  ياإل افة

  وفريووق إقتسووادي . تتمووون اللجنووة موو  مميلووي  رفي ووي المسووتوو موو  اإلدارة الماليووة وإدارة المخوواطر9الودولي إلعووداد التقووارير الماليووة رقووم 

مراج ة واعتماد المد مت واةفترا ات الرشيسية المستخدمة في تقديرات المجموعة المت لقوة يخسوارة اةشتموان  و وف تمون مسؤولة ع 

 المتوق ة. مما تقوش يتقييم مدو ممءمة نتاشج المخسسات اإلجمالية التي يتم إدراجها في البيانات المالية للمجموعة.
 
 القيم ال ادلة لألدوات المالية (2)

  يتم تحديدها أ واق نةاة لتحديد القيم ال ادلة للموجودات والمالويات المالية المدرجة في ييان المرمز المالي الموحد في حال عدش وجود

هذه النماذج م  ييانات ل. يتم الحسول عل  المد مت الحساييةيا تخداش مجموعة متنوعة م  أ اليب التقييم التي تةمب ا تخداش النماذج 

أل  فرن ي   التقديرات تمون مالوية لتحديد القيم ال ادلةظتها حييما أمم  ذلك  السوق التي يمم  ممح . تتضم  في حال لم يم  هذا مممنا

 .طويلة الجبلمةتقات ات في اذج ميب اةرتباط والتقلباالحماش النظر في السيولة ومد مت النم
 

 وظيفة مستقلة ع  المخاطر. م   ملتخضع القيم ال ادلة إلطار مراقبة مسمم لضمان تحديدها أو التحقق م  صحتها  
 
 والمنة ت الخا  ة لسيارة مةترمة الةرمات الةقيقةفي اة تيمارات في القيمة انخفاض  سارة  (3)

الخا  ة لسيارة مةترمة لتقييم انخفاض القيمة عل  أ اس  والمنة ت الةقيقةتقوش اإلدارة يمراج ة حستها م  اة تيمارات في الةرمات 

لم تيمار. يتالب تقدير المبلغ القايب لم ترداد  المدرجةالمبلغ القايب لم ترداد مع القيمة يمقارنة اإلدارة  تقوشمنتظم. عند تحديد التقييم  

الخا  ة  والمنة ت الةقيقةتدفقات النقدية المستقبلية المتوق ة م  الةرمات أن تقوش المجموعة ي مب تقدير للياة تخداش  فيا تخداش القيمة 

 القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. إحتسابلسيارة مةترمة وا تيار م دل  سم منا ب م  أجب 
 
 ع  الدعاوو الناتجةالاارشة  اإللتزامات (4)

ا لابي ة عملياتها   قد تةارو المجموعة في الدعاوو الناكئة في  ياق العمال  . يستند مخسص اةلتزامات الاارشة الناكئة اإلعتياديةنظرأل

ع  الدعاوو إل  احتمال تدفق الموارد اةقتسادية إل  الخارج وموثوقية تقدير هذا التدفق الخارجي. تخضع ميب هذه المور لل ديد م  

 ش اليقي  وة يمم  التنبؤ ينتيجة المور الفردية يمب تأميد.أوجه عد
 

 .يةمب مستقبليتتم مراج ة التقديرات واةفترا ات ال ا ية يةمب مستمر. يتم تابيق الت ديمت عل  التقديرات 
 
 تقييم ا تيمارات ال هم غير المتداولة (5)

 إحدو المور التالية:إن تقييم ا تيمارات ال هم غير المتداولة يستند عادةأل عل  

 الم اممت حسب ال  ار الساشدة في السوق؛ 

 القيمة ال ادلة الحالية لداة أ رو كبيهة يسورة مبيرة؛ 

 التدفقات النقدية المتوق ة المخسومة يال  ار الحالية التي تنابق عل  ينود ذات كروط و واص مخاطرة مةايهة؛ أو 

 .نماذج تقييم أ رو 
 

النقدية وعوامب الخسم ة تيمارات ال هم غير المتداولة يتالب إجراء تقديرات جوهرية. تقوش المجموعة يمراج ة إن تحديد التدفقات 

أ اليب التقييم يةمب دوري وتختبر صمحيتها يا تخداش إما ال  ار م  م اممت السوق الحالية الملحوظة في نفس الداة أو م  البيانات 

 السوق.ال رو الملحوظة المتوفرة في 
 
 اةنخفاض في قيمة الةرمات الةقيقة (6)

عندما توجد مؤكرات عل  أن القيمة المدرجة لم تيمار في كرمات كقيقة ل  تمون قايلة للتحسيب  يتم قيد انخفاض في القيمة. إن المبلغ 

ال ادلة ناقسا تملفة البيع تستند إل  أفضب تقدير  القايب لم ترداد هو يقيمة اة تخداش والقيمة ال ادلة ناقسا تملفة البيع أيهما أعل  وأن القيمة

 للس ر م  قبب المجموعة والذي يمم  تحقيقه في م املة ييع لم تيمار.
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 )تتمة( الهامة السياسات المحاسبية -2

 )تتمة( تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية 2-5

 )تتمة( استخدام التقديرات

 والمالويات الاارشة واةلتزاماتالمخسسات  (7)

يتم قيد المخسص عندما يمون لدو المجموعة التزاش حالي ف لي أو قانوني نتيجة لحداث ما ية وأنه م  المحتمب أن يتالب تدفق  وارجي 

 للموارد  والتي تجسد مزايا اقتسادية  لتسديد اةلتزامات ويمم  إجراء تقدير م قول لمبلغ اةلتزاش.

 

سسات يالقيمة الحالية لفضب تقديرات اإلدارة للنفقات المالوية لتسوية اةلتزاش الحالي في تاريخ تقديم التقرير. إن   ر الخسم تقاس المخ

 المستخدش لتحديد القيمة الحالية ي مس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والزيادات المحددة لتلك المالويات.

 

 اة تيمارية والدف ات مقدماأل ع  ال قارات اة تيماريةإعادة تقييم ال قارات  (8)

لوة فوي تدرج المجموعة عقاراتها اة تيمارية والدف ات مقدماأل ع  ال قارات اة وتيمارية يالقيموة ال ادلوة  ويوتم قيود التغيورات فوي القيموة ال اد

جب تقييم القيمة ال ادلة  مل السنة. يوتم تقييمهوا يوالرجور إلو  ييان الرياح أو الخساشر. تقوش المجموعة يال مب مع  براء تقييم مستقلي  م  أ

 الدليب الذي يستند إل  السوق ويا تخداش أ  ار المقارنة التي تم ت ديلها لب   عوامب السوق المحددة ميب طبي ة وموقع وحالة ال قار.

 

 تخسيص   ر الم املة ةلتزاش الداء في ال قود مع ال ممء (9)

عنوود تابيوق طريقووة الموود مت  بيوق طريقووة الموود مت عنود تخسوويص  و ر الم املووة يووي  التوزاش أداء م ووي  فوي ال قوود.قوررت المجموعووة تا

 تستخدش المجموعة القيمة ال ادلة ةلتزامات مب طرف ةحتساب قيمة الم املة.

 

إليورادات موع مورور الوقوت. ت تبور قررت المجموعة تابيوق طريقوة المود مت عنود تخسويص  و ر الم املوة ةلتوزاش الداء حيوث يوتم قيود ا

المجموعة أن ا تخداش طريقة المد مت التي تتالوب قيود اإليورادات علو  أ واس الجهوود التوي تبوذلها المجموعوة ة وتيفاء التوزاش الداء يقودش 

ريع مو  أجوب تحديود مبلوغ أفضب صورة لإليرادات المحققة ف مأل. عند تابيوق طريقوة المود مت تقووش المجموعوة يتقودير التملفوة إلتمواش المةوا

  قبوب اإليرادات الذي يمم  قيده. تةمب هذه التقديرات تملفة تووفير البنيوة التحتيوة والماالبوات المتوق وة مو  قبوب المقواولي  مموا توم تقييمهوا مو

 ا تةاري المةرور وتملفة الوفاء يالتزاماتها الت اقدية ال رو مع ال ممء.

 

 األحكام

لمحوددة مقايوب القوروض والوذمم المدينووة والوذمم المدينوة للتموويمت اة وممية الجوهريوة يسوورة فرديوة  تقوووش ياإل وافة إلو  المخسسوات ا

ا يتموي  مخسص جماعي لمنخفاض في القيمة لقيد يأنه في أي تاريخ ةعداد التقارير   يمون هناو مبلوغ للقوروض والوذمم  المجموعة أيضأل

أل لقيد الخسارة )والتي ت ورف المدينة والذمم المدينة للتمويمت اة م أل قاشما مية التي انخفضت قيمتها حت  لو لم يظهر ي د الدليب الذي ي د  ببا

 يـ"مدة الظهور"(. 

 

 اةنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
القيموة. لتحديود فيموا إذا موان تقوش المجموعة يمراج ة موجوداتها غير المالية لتقييم اةنخفاض في القيمة  إذا مان يوجد مؤكر لمنخفاض في 

اةنخفاض في القيمة يجب اإلعمن عنه في ييان الد ب  تقوش المجموعة يرجراء الحماش  واء مانت هناو أية م لومات يمم  ممحظتها تدل 

 عل  وجود انخفاض في القيم المدرجة للموجودات غير المالية.

 
 ا تيفاء التزامات الداء

مب عقودها مع ال ممء لتحديد ما إذا ا توفيت التزامات الداء مع مرور الوقت أو في وقت محدد م  أجب تحديود يجب عل  المجموعة تقييم 

ص الاريقوة المنا ووبة لقيوود اإليوورادات. ولقوود قامووت المجموعوة يووالتقييم ا ووتناداأل إلوو  اتفاقيووات البيووع والةوراء المتفووق عليهووا مووع ال موومء ونسووو

حيث تم إيراش ال قود لتقديم موجودات عقارية لل ممء  ولم تخسص المجموعة يند موجوودات ذو ا وتخدامات  القواني  واللواشح ذات السلة 

يديلة للمجموعة وعادةأل يمون لهوا حوق ملوزش فوي دف وات الداء المنجوز حتو  اآلن. فوي هوذه الظوروف تيبوت المجموعوة اإليورادات موع مورور 

 دات في وقت محدد.الوقت. وفي حالة عدش حدوث ذلك يتم قيد اإليرا
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 )تتمة( الهامة السياسات المحاسبية -2

 تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية )تتمة( 2-5

 األحكام )تتمة(

 تحديد أ  ار الم اممت
المجموعوة يتقيويم أثور أي مبلوغ يجب عل  المجموعة تحديد   ر الم املة في مب م  عقودها مع ال مومء. عنود اتخواذ هوذه اةجوراءات  تقووش 

 متغير في ال قد  يسبب الخسومات أو الةروط الجزاشية أو وجود أي عنسر تمويب جوهري في ال قد وأي مبلغ غير نقدي في ال قد.
 

أل للم يار الدولي إلعداد التقوارير ا حيوث يوتم  15لماليوة رقوم لتحديد تأثير المبلغ المتغير تستخدش المجموعة طريقة "المبلغ المير احتماةأل" طبقا

 تحديد   ر الم املة يالرجور ال  طريقة المبلغ المير احتماةأل يي  مجموعة م  المبالغ المحتملة.

 

 تحويب السيارة في عقود ال ممء
رة علو  ينود في الحاةت التي تقرر يها المجموعة أنها ا توفت التزاموات الداء فوي وقوت مو  الوقوات  تيبوت اإليورادات عنود تحويوب السويا

السيارة عل  الوحدة  الموجودات الذي هو مو ور ال قد إل  ال ميب. في حالة عقود ييع الموجودات ال قارية  يتم ذلك عادةأل عندما يتم تسليم

 إلي ال ميب.

 

 إدارة المخاطر 2-6

في إن أهداف و يا ات إدارة المخاطر المالية لدو المجموعة تتوافق مع تلك الواردة في البيانات المالية الموحدة مما في وللسنة المنتهية 

 .2019ديسمبر  31

 

 المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة

لمخسص اةنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية  تو ح الجداول التالية التسويات م  الرصيد اةفتتاحي إل  الرصيد الختامي

 الدوات المالية. -9واة تيمارية اإل ممية منتيجة ةتبار الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية وااللتزامات غير قابلة لإللغاء غير المسحوبة
 

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 

 

 637.109  485.174 (39يناير )وفقألا للم يار المحا بي الدولي رقم  1الرصيد في 
 (   4.316)  - * 9التسوية اةفتتاحية وفقألا للم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ───────  ─────── 
 632.793  485.174 9التقارير المالية( رقم يناير )التسوية اةفتتاحية وفقألا للم يار الدولي إلعداد  1الرصيد في 

 ________            ________ 
 

 48.394  106.354 مخسسات اةنخفاض في القيمة  مل السنة
 (8.207)  (3.848) مسترج ات / تحسيمت تم إجراؤها  مل السنة

 ───────  ─────── 
 102.506  40.187     
 ───────  ─────── 

 ( 193.947)   (89.696)  مل السنةمبالغ مةاوية 
 6.141  (7.233) السرف وتسويات أ رو

 ───────  ─────── 
 485.174   490.751 الرصيد الختامي

 ═══════  ═══════ 
 
أل م  اإل 9تأثير إتبار الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم إن *  ال اش إلنخفاض حتياطي ال اش والذي تم إ افته لإلحتياطي ينةأ حسريا

 .القيمة
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 )تتمة( الهامة السياسات المحاسبية -2

 المعايير الصادرة والتي لم يسر مفعولها بعد 2-7
  موع عودش ا تيوار 2019ديسومبر  31إن ي   الم ايير الجديدة والت ديمت عل  الم ايير والتفسيرات ة يسري مف ولها للسونة المنتهيوة فوي 

 إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. عندالمجموعة اتباعها في وقت مبمر. ويالتالي  لم يتم تابيقها 

 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة 

 والمعدلة

 للفتراتسارية 

 تبدأ التي سنوية ال

 في أو بعد

المت لقووة يت ريووف الهميووة  عوورض البيانووات الماليووة: 1 رقووم الوودولي يم يووار المحا ووبالت ووديمت علوو  

 الجوهرية.

 2020يناير  1

  

 عقود التأمي  17الم يار الدولي رقم 

قيوواس مالويووات التووأمي  وفقألووا لقيمووة اة ووتيفاء  17يتالووب الم يووار الوودولي إلعووداد التقووارير الماليووة رقووم 

ا أمير اتساقألا لقياس وعرض عقود التأمي . تم تسوميم هوذه المتالبوات لتحقيوق هودف  المتداولة وتوفر نهجأل

المحا بة المتسقة والقاشمة عل  المبادئ ل قود التأمي . يحوب الم يوار الودولي إلعوداد التقوارير الماليوة رقوم 

ا م  عقود التأمي  4محب الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17  .2021يناير  1اعتبارأل

 2022يناير  1

 

أعمه أي توأثير جووهري علو  البيانوات ةالموذمور للم وايير لوم يمو مجموعة يتقييم تأثير الم ايير المذمورة أعومه. ينواءأل علو  التقيويم   قامت ال

 المالية الموحدة للمجموعة مما في تاريخ التقرير.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3
 الهامة المتب ة في إعداد البيانات المالية الموحدة مدرجة أدناه:إن السيا ات المحا بية 

 

 اإليراداتب اإلعتراف

اإليرادات إلو  الحود الوذي يموون فيوه مو  المورجح تودفق المنوافع اةقتسوادية إلو  المجموعوة ويممو  عنودها قيواس اإليورادات يو اإلعتورافيتم 

لدف ة. يتم قياس اإليرادات يالقيمة ال ادلة للمبالغ المقبو ة أو المسوتحقة القوب  يسورة م قولة  يغ  النظر ع  الزم  الذي تم فيه تسديد ا

 مع ال ذ ي ي  اةعتبار كروط الدف ات الت اقدية المحددة. ا تنتجت المجموعة أنها ت مب مموورد أ ا وي فوي جميوع ترتيبوات إيراداتهوا لنهوا

أل لمخواطر اةشتموان. يوتم الملتزش الرشيسي في جميع ترتيبات اإليورادات ولهوا حوق فوي  اإليورادات فوي ييوان  قيودالتسو ير وتموون م ر وة أيضوا

 الد ب مما يلي:
 

 اإلجارة
 يستند الد ب اإلجارة عل  أ اس الفترة الزمنية عل  مدو فترة عقد اإليجار.

 

 كرمة الملك
الجوهريوة ومزايوا الملميوة للممتلموات إلو  تحويوب المخواطر د ب كرمة الملوك علو  أ واس جوزء زمنوي وذلوك  ومل مودة اإليجوار أو  قيديتم 

 المةتري
 

 المرايحة
 يتم احتساب أرياح المرايحة المؤجلة عل  أ اس الفترة الزمنية عل  مدو فترة ال قد ا تناداأل لسافي مبالغ المرايحة القاشمة.

 

 المضارية
 قيودإذا مان يممو  تقوديرها يسوورة م قولوة. عودا ذلوك يوتم يتم احتساب اإليرادات أو الخساشر م  تمويب المضارية عل  أ اس الفترة الزمنية 

 اإليرادات عند توزي ها م  قبب المضارب  يينما يتم إدراج الخساشر في ييان الد ب عند اإلعمن عنها م  قبب المضارب.
 

 المةارمة
 يب ال اشد الف لي عل  يند الموجودات.يتم احتساب الد ب عل  أ اس صافي رأ مال المةارمة المستيمر عل  مدو الفترة الزمنية التي تم

 

 ر وش الم اممت
 ر وش الم اممت المقدرة لتغاية تماليف الم اممت عند الموافقة عل  التسهيمت. قيديتم 
 

 اإليرادات م  عقود ال ممء
إلعداد التقوارير الماليوة رقوم ثبتت المجموعة اإليرادات م  عقود ال ممء عل  أ اس نموذج م   مس  اوات مما ظهر في الم يار الدولي 

15: 

 

تحديد ال قد أو ال قود مع ال ميب: ي رف ال قود علو  أنوه اتفواق يوي  طورفي  أو أميور ينةوأ يموجبوه حقووق والتزاموات واجبوة  - 1الخاوة رقم 

 النفاذ ويحدد م ايير لمب عقد يجب الوفاء يها.

 لداء هو وعد في ال قد مع ال ميب ينقب  ل ة أو  دمة لل ميب.تحديد التزامات الداء في ال قد: التزاش ا - 2الخاوة رقم 

تحديد   ر الم املة:   ر الم املة هو المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يحق لهوا فوي مقايوب نقوب البضواشع أو الخودمات التوي  - 3الخاوة رقم 

 وعدت ال ميب يها  يا تيناء المبالغ التي ُحسلت نيايةأل ع  أطراف ثالية.

  فورن التزاش لألداءتخسيص   ر الم املة ةلتزامات الداء في عقود ال ممء: يخسوص ال قد الذي يحتوي عل  أمير م   - 4الخاوة رقم 

فوي  مو  حقهواالمجموعة  وف تخسص   ر م املة لمب التزاش لألداء يقيمة تميب المبلغ الوذي تتوقوع المجموعوة أن يموون 

 مقايب ا تيفاء مب التزاش أداء. 

 داء.ال التزاش اإليرادات عندما )أو مما( تستوفي المنةأة قيد - 5الخاوة رقم 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3

 )تتمة( اإليراداتب اإلعتراف

 اإليرادات مع مرور الوقت  إذا تحقق أحد الةروط التالية:  قيدتستوفي المجموعة التزاش الداء و

 

 يحسب ال ميب عل  ويستهلك في وقت متزام  المزايا المقدمة م  أداء المجموعة يمجرد أداء المجموعة لها؛ أو -1

 ينةئ أداء المجموعة أو يحس  يند موجودات يسيار عليه ال ميب يمجرد إنةاء أو تحسي  يند الموجودات؛ أو  -2

 ينةئ أداء المجموعة يند موجودات ذو ا تخداش يديب للمجموعة وللمنةأة حق ملزش في دف ات الداء المنجز حت  اآلن.ة  -3
 

 اإليرادات م  عقود ال ممء 
 اإليرادات في وقت ما يتم فيه ا تيفاء التزاش الداء. قيديخسوص التزامات الداء التي لم تحقق أحد الةروط المذمورة أعمه  يتم 

 

لوغ عند ا تيفاء المجموعة ةلتزاش الداء م   مل تقديم السلع أو الخدمات التي وعدت يها  ينةأ ع  ذلك يند موجودات ال قد عل  أ اس المب

 المحقق م   مل الداء. عندما يتجاوز المبلغ المقبوض م  ال ميب مبلغ اإليرادات الميبت تنةأ مالويات ال قد.
 

يالقيمة ال ادلة للمبلغ المقبوض أو المستحق القب   مع ال ذ ي ي  اةعتبار البنود الت اقدية المحوددة يا وتيناء الضوراشب يتم قياس اإليرادات 

والر ووش. تقوووش المجموعوة يتقيوويم ترتيبووات إيراداتهوا مقايووب م ووايير محوددة لتحديوود فيمووا إذا مانوت ت مووب ممووورد رشيسوي أش موميووب. ا ووتنتجت 

 ممورد رشيسي في جميع ترتيبات إيراداتها. المجموعة يأنها ت مب
 

اإليوورادات فووي ييووان الوود ب الموحوود المرحلووي إلوو  الحوود الووذي يمووون فيووه موو  الموورجح توودفق المزايووا اةقتسووادية إلوو  المجموعووة وإن  قيووديووتم 

 اإليرادات والتماليف  حييما ينابق  يمم  قيا ها يسورة م قولة.
 

 د ب اإليجار
د ب اإليجار م  ال قارات اة تيمارية تحت يند الرياح والخساشر في ييان الد ب عل  أ اس طريقوة القسوط اليايوت علو  مودو فتورة  قيديتم 

ها مجزء ة يتجزأ م  إجموالي د وب اإليجوار  علو  قيدعقد اإليجار حيث يمون ال قد هو عقد إيجار تةغيلي. إن حوافز اإليجار الممنوحة يتم 

 إليجار عل  أ اس طريقة القسط اليايت.مدو فترة عقد ا
 

 توزي ات الرياح
 د ب توزي ات الرياح عندما ييبت الحق في ا تمش الرياح. قيديتم 
 

 د ب الوداشع
 يتم احتساب د ب الوداشع عل  أ اس الفترة الزمنية ا تناداأل لتقديرات اإلدارة والد ب السايق م  وداشع مةايهة.

 

 تخصيص األرباح

اب تخسويص الريواح موا يوي  المموولي  والمسواهمي  وفقواأل إلجوراءات المجموعوة النموذجيوة وتؤ وذ موافقوة هيئوة الفتووو والرقايوة يتم احتسو

 الةرعية الخاصة يالمجموعة.
 

 النقد وما يعادله

م  النقد في السندوق والرصدة لدو البنوو والوداشع قسيرة الجوب التوي تسوتحق فوي الصوب  ومل ثمثوة أكوهر أو  النقد وما ي ادلهتتألف 

 أقب ي د تنزيب مستحقات البنوو القاشمة  إن وجدت.
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 ةالموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمي

إن الموجودات التمويلية واة تيمارية اة ممية هي موجودات مالية غير مةوتقة ذات دف وات ثايتوة أو قايلوة للتحديود وهوي غيور مدرجوة فوي 

  وق نةط.
 

وا وتيمارية تيبت الموجوودات التمويليوة واة وتيمارية اة وممية فوي البدايوة يالقيموة ال ادلوة  وهوي المبلوغ النقودي إلنةواء موجوودات تمويليوة 

أل يالتملفوة المافوأة يا وتخداش طريقوة  و ر الوريح الف لوي. يوتم إدراج د وب الموجوودات  إ ممية يما في ذلك أية تماليف م اممت  وتقاس ةحقوا

اض فوي التمويلية واة تيمارية اة ممية في ييان الد ب وتدرج مد ب مو  الموجوودات التمويليوة واة وتيمارية اة وممية. فوي حالوة اةنخفو

القيمة  تدرج  ساشر اةنخفاض في القيمة مخسم م  القيمة المدرجة للموجودات التمويلية واة وتيمارية اة وممية  وتيبوت فوي ييوان الود ب 

 ممساريف انخفاض في القيمة.
 

واة وتيمارية اة وممية  تقوش المجموعة في نهاية موب فتورة إعوداد تقوارير موا إذا موان هنواو دليوب مو ووعي علو  أن الموجوودات التمويليوة

منخفضة القيمة. ت تبر الموجودات التمويلية اة ممية منخفضة القيمة وتحدث  ساشر انخفاض في القيمة فقط إذا مان هناو دليب مو ووعي 

ن لحودث )أو الولوي لبنود الموجوودات )"حودث  سوارة"( ويموو قيودعل  اةنخفاض في القيمة نتيجة لواحد أو أمير م  الحداث وق وت ي ود ال

قديرها أحداث( الخسارة تأثير عل  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لبند الموجودات المالي أو مجموعة م  الموجودات المالية التي يمم  ت

 يةمب موثوق.
 

 :إن الم ايير التي تستخدمها المجموعة لتحديد وجود دليب مو وعي عل  حدوث  ساشر انخفاض في القيمة هي ما يلي

 

 ؛ريحتأ ر في الدف ات الت اقدية للمبلغ الصلي أو ال 

 الظروف اةقتسادية الوطنية أو المحلية التي ترتبط يالتقسير في السداد ع  الموجودات في المحفظة؛ و 

  وفاة المدي 
 

ودات التمويليوة واة وتيمارية تقوش المجموعة أوةأل يتقييم ما إذا مان هناو دليب مو وعي عل  حدوث انخفاض في القيمة يةمب فردي للموج

اة ممية والتي ت تبر جوهريوة يةومب فوردي ويسوورة جماعيوة للموجوودات التمويليوة واة وتيمارية اإل وممية التوي ليسوت جوهريوة يةومب 

ة التي تم فردي. إذا قررت المجموعة عدش وجود دليب مو وعي عل  حدوث انخفاض في قيمة الموجودات التمويلية واة تيمارية اة ممي

تقييمها يةمب فردي  فرنها تدرجه في مجموعة م  الموجودات التمويلية واة تيمارية اة وممية التوي لهوا  سواشص مخواطر اشتموان مماثلوة 

أل يخسوووص اةنخفوواض فووي القيمووة. إن الموجووودات التمويليووة واة ووتيمارية اة ووممية التووي يووتم تقييمهووا يةوومب فووردي  وتقوووش يتقيوويمهم جماعيووا

سوووص اةنخفوواض فووي القيمووة حيووث تيبووت أو ة تووزال تيبووت عنهووا  سوواشر انخفوواض فووي القيمووة ة توودرج فووي التقيوويم الجموواعي يخسوووص يخ

 اةنخفاض في القيمة.
 

لغراض التقييم الجماعي لمنخفاض فوي القيموة  يوتم تجميوع الموجوودات التمويليوة واة وتيمارية اة وممية علو  أ واس  سواشص مخواطر 

 اثلة )أي عل  أ اس عملية التقييم للمجموعة التي ت تبر نور الفئة  حالة متأ رة السداد وال وامب ال رو ذات ال مقة(.اشتمان مم
 

إن ر وووش اةنخفوواض فووي القيمووة علوو  مجموعووة موو  الموجووودات التمويليووة واة ووتيمارية اة ووممية يووتم تقييمهووا يةوومب جموواعي يخسوووص 

علوو  أ وواس اةتجاهووات التاريخيووة ةحتماليووة التقسووير عوو  السووداد  وتوقيووت التحسوويمت ومقوودار الخسوواشر اةنخفوواض فووي القيمووة وتقووديرها 

المتمبدة. إن م دةت التقسير عو  السوداد  وم ودةت الخسواشر والتوقيوت المتوقوع للتحسويمت فوي المسوتقبب يوتم قيا وها يةومب منوتظم مقايوب 

نودما ة تموون البيانوات التاريخيوة مافيوة لتقيويم اةتجاهوات  يوتم ا وتبدال تجريوة  سواشر السووق النتاشج الف لية لضمان أنهوا ة توزال ممشموة. ع

 يا تخداش منهج متباطئ حيث تستند م دةت الخساشر عل  حرمة الحسايات م  مرحلة واحدة م  التأ ر إل  أ رو.
 

ويلية واة تيمارية اة وممية والقيموة الحاليوة للتودفقات النقديوة يتم قياس مبلغ الخساشر عل  أ اس الفرق يي  القيمة المدرجة للموجودات التم

 المستقبلية المتوق ة )يا تيناء  ساشر اةشتموان المسوتقبلية التوي لوم يوتم تمبودها( مخسوومة يا وتخداش  و ر الوريح الف لوي الصولي للموجوودات

التمويليووة واة ووتيمارية اة ووممية موو   وومل ا ووتخداش حسوواب  التمويليووة واة ووتيمارية اة ووممية. يووتم تخفووي  القيمووة المدرجووة للموجووودات

مخسص وييبت مبلغ الخساشر في ييان الد ب. إذا مان للموجوودات التمويليوة واة وتيمارية اة وممية  و ر ريوح متغيور  فورن  و ر الخسوم 

 لقياس أية  ساشر انخفاض في القيمة هو   ر الريح الف لي الحالي المحدد يموجب ال قد.



 لشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( وا

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2019ديسمبر  31مما في 

30 

 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3

 

 اإلسالمية )تتمة(الموجودات التمويلية واالستثمارية 

عندما تمون الموجودات التمويلية واة تيمارية اة ممية غير قايلة للتحسيب  يتم كابها مقايب مخسص اةنخفاض في القيمة ذي ال مقوة. 

هنوواو أي مخسووص انخفوواض فووي القيمووة ذي عمقووة  يووتم كوواب الموجووودات التمويليووة واة ووتيمارية اة ووممية موو  ييووان الوود ب إذا لووم يموو  

أل يسوبب وقوور حودث ي ود  أل  إن وجدت  في ييان الد ب. إذا انخف  مبلغ اةنخفاض فوي القيموة ةحقوا الةامب. يتم إدراج المبالغ المحسلة ةحقا

   ييان الد ب.الةاب  يتم إدراج المخسص إل
 

 العقارية االستثمارات

يتم قياس ال قوارات اة وتيمارية فوي البدايوة يالتملفوة  وتةوتمب علو  تمواليف الم واممت. يةوتمب المبلوغ المودرج علو  تملفوة إحومل جوزء مو  

 وتيناء تملفوة الخدموة اليوميوة لل قوارات   ويوتم اقيودال قارات اة تيمارية الموجودة في الوقت الذي تظهر فيه تلك التملفة إذا تم تلبيوة م يوار ال

أل لل الولي  يتم إظهار ال قارات اة تيمارية يالقيمة ال ادلة التي ت مس أو ار السوق يتواريخ ييوان المرموز الموالي. يوتم  قيداة تيمارية. ةحقا

ب ميم  م تمود  وارجي مسوتقب. إن الريواح أو الخسواشر تحديد القيمة ال ادلة في البيانات المالية الموحدة ا تناداأل إل  التقييمات المنجزة م  قب

 الناتجة ع  التغييرات في القيمة ال ادلة لل قارات اة تيمارية مدرجة في ييان الد ب للسنة التي تظهر فيها.
 

ال قارات اة تيمارية عندما يتم ا تب ادها أو عندما يتم  حبها م  اة تخداش وم  غير المتوقع أن يمون هنواو أيوة مزايوا  قيديتم التوقف ع  

ه في ييان الود ب فوي الفتورة التوي قيداقتسادية مستقبلية م  ا تب ادها. إن الفرق يي  صافي المبالغ المحسلة والمبلغ المدرج للموجودات يتم 

 .هقيدف ع  يتم فيها التوق

 

ات يتم تحديد القيمة ال ادلة يأ  ار السووق المفتووح ا وتناداأل إلو  التقييموات التوي تجورو يوا واة ميمنوي  ومستةواري  مسوتقلي . يالنسوبة للودف 

أل ةتفاقيات كراء ال قارات. أل لل قارات اة تيمارية يتم ت ديب التقييم يالنسبة للمبالغ التي  يتم دف ها وفقا  مقدما
 

تحويب إل  )أو م ( ال قارات اة تيمارية فقط عندما يمون هناو تغيور فوي اة وتخداش. يالنسوبة للتحويوب مو  ال قوارات اة وتيمارية إلو  يتم ال

ش. إذا عقار يةغله المالك أو ال قارات قيد التاوير  فرن التملفة المقوررة للمحا وبة المحقوة هوي القيموة ال ادلوة فوي تواريخ التغيور فوي اة وتخدا

بحت ال قارات التي يةغلها المالك أو ال قارات قيد التاوير عقوارات ا وتيمارية  تقووش المجموعوة ياحتسواب هوذه ال قوارات وفقوا للسيا وة أص

 المنسوص عليها في الموجودات اليايتة أو ال قارات قيد التاوير حت  تاريخ التغير في اة تخداش.
 

 العقارات قيد التطوير

ء لغرض البيع تسنف م قارات قيد التاوير. إن ال قارات المباعة وغير المباعة قيد التاوير تدرج يالتملفة ناقسا أي إن ال قارات قيد اإلنةا

مواليف انخفاض في القيمة. تةتمب التملفة عل  تملفة الرض والبنية التحتية واإلنةاء والنفقات ال رو ذات ال مقة ميب الت اب المهنيوة والت

ل قارات  والتي يتم ر ملتها عندما تمون النةاة الضرورية للحسول عل  ال قارات جاهزة لم تخداش المقسود منها قيود الهند ية ال اشدة ل

 التنفيذ.
 

 اةيرادات  مل مدة ال قد  يتم إدراج الحسة المرتباة يالتماليف في ال قارات قيد التاوير يتملفة المبي ات في ييان الد ب. قيدحيث يتم 
 

تهوواء مرصوودار مبموور لةوهادة اإلنجوواز ال ملووي  أو عنوودما ت تبور اإلدارة أن المةوورور أنجووز. عنوود اةنتهواء  فوورن التملفووة فيمووا يت لووق ي ورف اةن

يس ر  يال قارات لغرض البيع أو زيادة رأس المال / اإليجارات يتم حذفها م  ال قارات قيد اإلنةاء وتحويلها إل  ال قارات المحتفظ يها للبيع

 التملفة.
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 األوراق المالية االستثمارية 

 جميع اة تيمارات في البداية يالتملفة ياعتبارها القيمة ال ادلة للمبلغ المدفور وتةتمب عل  تماليف اة تحواذ. قيديتم 
 

 يالقيمة ال ادلة م   مل الرياح أو الخساشر
ة. يوتم إدراج يتم تسنيفها في البداية يالقيمة ال ادلة. يتم إدراج الرياح أو الخساشر الناتجة م  التغييرات في القيم ال ادلة في ييوان الود ب للسون

أل لةروط ال قد أو عند ا تحقاق الدف ة الخاصة يها.  توزي ات الرياح  م  الد ب اآل ر وفقا
 

 امب اآل رم   مل الد ب الةيالقيمة ال ادلة 
" يالقيمة ال ادلة. إن الريواح م   مل الد ب الةامب اآل رالولي  يتم إعادة قياس اة تيمارات المسنفة عل  أنها "يالقيمة ال ادلة  قيدي د ال

ف  القيموة. اة وتيمار  أو تحديوده علو  أنوه مونخ قيدوالخساشر غير المحققة تدرج م نسر منفسب م  حقوق الملمية إل  أن يتم التوقف ع  

 اد يتم تحويب الرياح والخساشر التراممية لدوات حقوق الملمية الميبتة في ينود الد ب الةامب ال رو إل  الرياح غير الموزعة عنود ا وتب

 اة تيمار.

 

 االستثمارات في الشركات الشقيقة والعمليات المشتركة

أل. إن التوأثير الجووهري هوو القودرة علو  المةوارمة فوي اتخواذ قورارات إن الةرمة الةقيقة هي منةأة تمارس عليهوا المجموعوة  توأثيراأل جوهريوا

 السيا ة المالية والتةغيلية للةرمة المستيمر فيها ولمنه ليس  يارة أو  يارة مةترمة عل  تلك السيا ات.
 

مةوترمة علو  الترتيوب الحوق فوي صوافي إن المةرور المةترو هو نور م  الترتيبات المةوترمة حيوث يموون لألطوراف التوي لوديها  ويارة 

موجودات المةرور المةترو. إن السيارة المةترمة هي المةارمة في السيارة المتفق عليها ت اقديا عل  الترتيب  والتي توجود فقوط عنودما 

 تتالب قرارات يةأن النةاة ذات ال مقة موافقة ياإلجمار م  قبب الطراف المةارمة يالسيارة.
 

 حسة في ال مليات المةترمة وتيبت فيما يت لق يحسسها في ال مليات المةترمة: لدو المجموعة

 الموجودات  يما في ذلك حستها م  أية موجودات محتفظ يها يالتضام ؛ 

 المالويات  يما في ذلك حستها م  أية مالويات متمبدة يالتضام ؛ 

 اإليرادات م  ييع حستها م  الناتج الناكئ ع  ال مليات المةترمة؛ 

 حسة اإليرادات م  ييع الناتج م  ال مليات المةترمة؛ و 

 . المساريف  يما في ذلك حستها م  أية مساريف تمبدتها يالتضام 
 

 إن اةعتبارات التي أ ذت في تحديد التأثير الجوهري أو السيارة المةترمة مماثلة لتلك المزمة لتحديد السيارة عل  الةرمات التاي ة.
 

ا تيمارات المجموعة في كرماتها الةقيقة يا تخداش طريقة حقوق الملمية. يموجب طريقة حقوق الملمية  فورن اة وتيمارات فوي يتم احتساب 

التغيورات فوي حسوة المجموعوة مو  صوافي موجوودات  قيدالةرمة الةقيقة تتيبت في البداية يالتملفة. يتم ت ديب القيمة المدرجة لم تيمارات ل

توواريخ اة ووتحواذ. يووتم إدراج الةووهرة المت لقووة يالةوورمة الةووقيقة فووي القيمووة المدرجووة لم ووتيمارات وة يووتم إطفاؤهووا أو الةوورمة الةووقيقة منووذ 

 ا تبارها يةمب فردي يخسوص اةنخفاض في القيمة.
 

لوك الةورمات المسوتيمر ي مس ييان الد ب حسة المجموعة م  نتاشج عمليات الةرمة الةقيقة. إن أي تغير في ينود الد ب الةامب ال رو لت

فيها ي رض مجزء م  ينود الد ب الةامب ال رو للمجموعة. ياإل افة إل  ذلك  عندما يمون هناو تغير ميبوت مباكورة فوي حقووق الملميوة 

ر غيور للةرمة الةقيقة  تدرج المجموعة حستها م  أي تغيرات  عند اةقتضاء  في ييان التغيرات فوي حقووق الملميوة. إن الريواح والخسواش

المحققة الناتجة مو  الم واممت يوي  المجموعوة والةورمة الةوقيقة أو المةورور المةوترو يوتم حوذفها إلو  حود الحسوة فوي الةورمة الةوقيقة أو 

 المةرور المةترو.
 

ب الريواح أو يظهر مجمور حسة المجموعة م  أرياح أو  ساشر الةرمة الةقيقة في ييان الرياح أو الخساشر  ارج الرياح التةغيلية ويمي

 الخساشر ي د  سم الضراشب والحسص غير المسيارة في الةرمات التاي ة للةرمة الةقيقة.
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 أثاث، تجهيزات ومعدات مكتبية

أل اة تهمو المترامم وأي انخفاض  في القيموة. يحتسوب اة وتهمو علو  أ واس طريقوة القسوط اليايوت تظهر الموجودات اليايتة يالتملفة ناقسا

 عل  مدو العمار المقدرة ة تخداش الموجودات وهي مما يلـي:
 

  نوات 7-4 الثاث والترميبات

  نوات 5-3 أجهزة الممبيوتر والم دات الممتبية
 

أل للسيا ووات المحا ووبية  لمنا ووبة عنوودتظهوور العمووال الرأ وومالية قيوود التنفيووذ يالتملفووة وتحووول إلوو  فئووة الموجووودات ا ا ووتخدامها وتسووتهلك وفقووا

 لمجموعة.ل
 

يتم مراج ة القيمة المدرجة للموجودات اليايتة يخسووص اةنخفواض فوي القيموة عنودما تةوير الحوداث أو التغيورات فوي الظوروف إلو  عودش 

قيمة المدرجة ع  القيموة المممو  تحسويلها فرنوه يوتم تخفوي  إممانية تحسيب القيمة المدرجة يها. عند وجود ميب هذا المؤكر وعندما تزيد ال

أل تماليف البيع وقيمتها المستخدمة.  قيمة الموجودات إل  المبلغ الممم  تحسيله ياعتباره العل  للقيمة ال ادلة ناقسا
 

سلة يتم ر وملتها وتةواب القيموة إن المساريف التي تنفق إلحمل عنسر أحد ينود الموجودات اليايتة التي تدرج في الحسايات يسورة منف

 المدرجة لل نسر الذي تم إحملوه. أموا المسواريف المحقوة ال ورو فيوتم ر وملتها فقوط عنودما تزيود مو  المزايوا اةقتسوادية المسوتقبلية للبنود

 جميع المساريف ال رو في ييان الد ب الموحد عند حدوث المساريف. قيدالمت لق يالموجودات اليايتة. يتم 
 

 الزكاة

أل ل قد التأ يس والنظاش ال ا ي للمجموعة عل  النحو التالي:  تحتسب الزماة وفقا

  أل رأس الموال المودفور زاشوداأل ممافوأة الزماة عل  حقوق المساهمي  تحتسب عل  وعاء الزماة الخاص يهوم )حقووق المسواهمي  ناقسوا

 نهاية الخدمة للموظفي ( وتستقاع م  الرياح غير الموزعة.

 عل  رأس المال المدفور ة تد ب في احتساب الزماة وتستحق عل  المساهمي  أنفسهم. الزماة 

 .أل للقواني  الدا لية المو وعة م  قبب مجلس اإلدارة  الزماة التي توزر م  قبب هيئة تم ت يينها م  قبب مجلس اإلدارة وتمون وفقا
 

 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

المستحقة الدفع في المستقبب للبضاشع أو الخدمات المستلمة   وواء ا وتلمت المجموعوة فوواتير مو  المووردي  أو لوم  المالويات للمبالغ قيديتم 

 تستلم.
 

 المخصصات

المخسسات عندما يمون لدو المجموعة التزاش حالي قانوني أو  مني نتيجة لحداث  ايقة وأنه م  المرجح أن يمون تودفق  وارج  قيديتم 

أل لتسوية اةلتزاش  ويمم  إجراء تقدير موثوق لمبلغ اةلتزاش. للموارد المتضمنة  للمزايا اةقتسادية  روريا
 

 عقود اإليجار

أل يجميع مخاطر ومزايوا ملميوة ينود الموجوودات يوتم تسونيفها م قوود إيجوار تةوغيلية. يوتم  عقوود  قيودإن عقود اإليجار حيث يحتفظ المؤجر ف ليا

 الد ب عل  أ اس القسط اليايت عل  مدو فترة ال قد. اإليجار التةغيلية ممسروف في ييان
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يخسوص الموظفي  مواطني دولة اإلمارات ال ريية المتحدة  تقوش المجموعة يالمةارمة في صوندوق اكوترامات التقاعود لودو الهيئوة ال اموة 

توب المووظفي . تقتسور التزاموات المجموعوة علو  هوذه اةكوترامات والتوي للم اكات والتأمينات اةجتماعية وتحتسوب منسوبة مئويوة مو  روا

 تيبت في ييان الد ب عند ا تحقاقها.

 

اشي تقوش المجموعة يتموي  مخسص لممافأة نهاية الخدمة للموظفي  الوافدي . تستند المبالغ المستحقة الدفع ع  هذه المزايا عل  الراتوب النهو

أل  إلتماش الحد الدن  مو  فتورة الخدموة. يؤ وذ مخسوص للتمواليف المتوق وة لهوذه المزايوا علو  مودو فتورة وطول مدة  دمة الموظفي   ضوعا

 الخدمة.
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 أسهم الخزينة

أيوة أريواح أو  سواشر  قيودأدوات حقوق الملمية التي يتم إعادة كراؤها )أ هم الخزينة( يالتملفة ويتم  سمها م  حقوق الملمية. ة يوتم  قيديتم 

أي فورق يوي  القيموة الدفتريوة  قيودفي ييان الريواح أو الخسواشر عنود كوراء أو ييوع أو إصودار أو إلغواء أدوات حقووق الملميوة للمجموعوة. يوتم 

 غ  في حالة إعادة إصدارها  في حقوق الملمية.والمبال
 

 احتساب تاريخ المتاجرة والسداد

يتواريخ المتواجرة" أي تواريخ كوراء أو ييوع المجموعوة لبنود "ها قيودإن جميع مةتريات ومبي وات الموجوودات الماليوة "يالاريقوة ال اديوة" يوتم 

المةوتريات أو المبي وات للموجوودات الماليوة التوي تتالوب توصويب الموجوودات الموجودات. إن المةتريات أو المبي ات يالارق ال ادية تميب 

  مل فترة زمنية محددة حسب النظاش أو ال رف المتبع في السوق.
 

 األدوات المالية

 األولي والقياس  اإلعتراف (1)
 

 الموجودات الماليةأ( 
 

 األولي  اإلعتراف
المبودشي ممقواس: يالتملفوة المافوأة  أو يالقيموة ال ادلوة مو   ومل الود ب الةوامب اآل ور  أو يُسنف أي م  الموجودات المالية عند اةعتراف 

ية يالقيمة ال ادلة م   مل الرياح أو الخسواشر. وتتضوم  الموجوودات الماليوة يالتملفوة المافوأة للمجموعوة الموجوودات التمويليوة واة وتيمار

ا.اإل ممية والنقد والرصدة البنمية لدو البنوو   وموجودات أ رو يا تيناء المبالغ المدفوعة مقدمأل
 

اح جميع الموجودات المالية في البداية يالقيمة ال ادلة زاشداأل  في حالة الموجودات المالية غير المسجلة يالقيمة ال ادلة مو   ومل الريو قيديتم 

 أو الخساشر  تماليف الم اممت ال اشدة إل  ا تحواذ الموجودات المالية.
 
أل للقوواني  أو ال ورف السواشد  إن المةتريات أو المبي ات للموجودات المالية التي تستلزش توصيب الموجودات  م  إطار زمني مو وور وفقوا

 ها يتاريخ المتاجرة  أي التاريخ الذي التزمت فيه المجموعة يةراء أو ييع يند الموجودات.قيدفي السوق )المةتريات يالاريقة ال ادية( يتم 

 

 الالحق القياس
 ي تمد القياس المحق للموجودات المالية عل  تسنيفها مما هو مو ح في فئتي :

 

 يالتملفة المافأة 

  (م   مل الد ب الةامب اآل ر)يالقيمة ال ادلة م   مل الرياح أو الخساشر أو يالقيمة ال ادلة يالقيمة ال ادلة الموجودات المالية 
 

 أداة الدي 
تسونيفها يالقيموة ال ادلوة مو   ومل الوريح أو مب م  الةروط التالية ولم يوتم  فت)أداة الدي ( يالتملفة المافأة إذا ا تو يتم قياس الصب المالي

 :الخسارة
 

 الصب المالي المحتفظ يه  م  نموذج العمال الذي يهدف إل  اةحتفاظ يالموجودات المالية لتحسيب التدفقات النقدية الت اقدية؛ و 

  فقوط مودفوعات أصوب الودي  والفاشودة علو  المبلوغ الةروط الت اقدية لألصب المالي ينتج عنها تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمون هوي

 .الصلي القاشم
 

ة فوي  ووق إن التمويب والذمم المدينة  يما فيها المبالغ المقدمة هي موجودات مالية غير مةتقة يدف ات ثايتة أو قايلة للتحديد وهي غير مدرج

أل يالتملفة المافأة يا وتخداش طريقوة  و ر الوريح الف لوي ناقسوا أي اةنخ فواض نةط. ي د القياس الولي  يتم قياس تلك الموجودات المالية ةحقا

ة يتجوزأ في القيمة. تحتسب التملفة المافأة يال ذ في اةعتبار أي  سم أو عموة عل  اة وتحواذ والر ووش أو التمواليف التوي تةومب جوزءاأل 

م    ر الريح الف لي. يدرج إطفاء   ر الريح الف لي  م  د ب التمويب في ييان الد ب الموحد. تيبت الخساشر الناتجة ع  اةنخفواض فوي 

 القيمة في ييان الد ب.
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 )تتمة( األدوات المالية

 )تتمة(األولي والقياس  اإلعتراف (1)
 

 )تتمة( الموجودات الماليةأ( 
 

 أداة الدي 
يالقيموة ال ادلوة مو   تسونيفهاالةروط التاليوة ولوم يوتم  تستوفيفقط إذا مانت  يالقيمة ال ادلة م   مل الد ب الةامب اآل ريتم قياس أداة الدي  

 : مل الريح أو الخسارة
 

  يتم اةحتفاظ يالصب المالي  م  نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه م   مل تحسيب التدفقات النقدية الت اقدية وييع الموجودات الماليوة؛

 و 

  تنةأ الةروط الت اقدية لألصب المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمون عبارة فقط عو  مودفوعات المبلوغ ال ا وي والفاشودة

 بلغ ال ا ي القاشم.عل  الم
 

 حقوق الملمية
التغييرات المحقة  عرض نهاشيللمتاجرة  قد تختار المجموعة يةمب  امحتفظ يهالغير  حقوق الملمية تيمار في ةياالمبدشي  اإلعترافعند 

عل   اإل تيارات  مع اةعتراف فقط يريرادات الرياح الموزعة في الريح أو الخسارة. تتم هذه  الد ب الةامب اآل رفي القيمة ال ادلة في 

 ا تيمار. م   ملأ اس ا تيمار 
 

أن تقوش يتحديد أصب مالي يةمب نهاشي والتي يخمف ذلك تلبي متالبات   المبدشيياإل افة إل  ذلك  يجوز للمجموعة  عند اةعتراف 

إذا مان  يالقيمة ال ادلة م   مل الريح أو الخسارة تم قيا هامما يالقيمة ال ادلة م   مل الد ب الةامب اآل ر أو مافأة القياس يالتملفة ال

 . الذي قد ينةأ يخمف ذلكالمحا بي ذلك يقوش يرلغاء أو يخف  يةمب مبير عدش التاايق 
 

 تقييم نموذج األعمال

 سي ک هذا نل مستوو المحفظة علی لماليا للصاتم يموجبه اإلحتفاظ ي ذيلا للعماا وذجنم لهدف شتقيي راءيرج عةولمجما منة ت وشتق

 :تم أ ذها ياإلعتبارالم لومات التي تتضم  . دارةإلا لیإ تماولم لا شيدتقو للعماإدارة ا يقةطر لف أ عل  نحو
 

  ؛وتةغيب تلك السيا ات في الممار ة للمحفظةالسيا ات والهداف الم لنة 

  وإعداد التقارير عنها؛ و المحفظةميف يتم تقييم أداء 

 طرلم اا هذهإدارة  کيفية( وللعماا وذجنم المحتفظ يها  م  لماليةا وداتجولم)ا للعماا وذجنمأداء  علی رثؤت لتيا طرلم اا. 
 

 فقط والربحالتدفقات النقدية التعاقدية التي هي مدفوعات أصل الدين تقييم ما إذا كانت 

 المبدشي.هو القيمة ال ادلة لألصب المالي عند اةعتراف لغراض هذا التقييم  يتم ت ريف "الصب" يأنه 
 

 مل فترة زمنية م ينة ولمخاطر وتماليف  يالمبلغ الصلي القاشميتم ت ريف "الريح" مبدل للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر اةشتمان المرتباة 

 .مخاطر السيولة والتماليف اإلدارية(  ومذلك هامش الريحالتمويب ال ا ية ال رو )ميب 
 

  تأ ذ المجموعة ياإلعتبار المبلغ الصلي القاشمفقط عل   والريحعند تقييم ما إذا مانت التدفقات النقدية الت اقدية هي مدفوعات أصب الدي  

تقوش يتغيير الوقت أو مبلغ التدفقات  عل  فترة ت اقدية يمم  أنالةروط الت اقدية لألداة. ويةمب ذلك تقييم ما إذا مان الصب المالي يتضم  

 عند إجراء التقييم   تأ ذ المجموعة في اةعتبار:  النقدية الت اقدية يحيث ة تستوفي هذا الةرط.
 

 كروط الدفع المسبق والتمديد ؛ 

 ( ؛ والمستلزمةب ترتيبات الصول غير الةروط التي تحد م  ماالبة المجموعة يالتدفقات النقدية م  الصول المحددة )مي 

  دوري لم دل الريح.الضبط العل   بيب الميال إعادة  -لقيمة الزمنية للنقود ل البدلالميزات التي ت دل  
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 )تتمة( األدوات المالية

 )تتمة(األولي والقياس  اإلعتراف (1)
 

 )تتمة( الموجودات الماليةأ( 

 إعادة تصنيف

 الموجووداتقياش المجموعة يتغيير نموذج أعمالهوا إلدارة  ي دالمالية ي د اةعتراف يها مبدشيألا  إة في الفترة  الموجوداتة يتم إعادة تسنيف 

 المالية.
 

   إلغاء اإلعتراف

أو الجوزء مو  مجموعوة موجوودات ماليوة مماثلوة(  ةالموالي )أو  حييموا ينابوق  الجوزء مو  ينود موجوودات الماليو يالصب إلغاء اإلعترافيتم 

 عندما:

 تنتهي الحقوق في الحسول عل  التدفقات النقدية م  يند الموجودات 

  تحول المجموعة حقوقها ة تمش التودفقات النقديوة مو  ينود الموجوودات أو عنودما تأ وذ علو  عاتقهوا اةلتوزاش يودفع التودفقات النقديوة

 المستلمة يالمامب دون تأ ير جوهري لارف ثالث يموجب ترتيب "تمرير"؛ وإما 

 الموجودات  أو )أ( أن تحول المجموعة يةمب ف لي جميع المخاطر والمزايا المت لقة يبند 

لوت السويارة علو  ينود  أل يجميوع مخواطر ومزايوا ينود الموجوودات  إة أنهوا حوا لوت وة احتفظوت ف ليوا )ب( ة تمون المجموعة قود حوا

 الموجودات.
 

إذا وإلو   حقوقها في الحسول عل  التدفقات النقدية م  يند الموجودات أو تد ب في ترتيب تمرير  فرنهوا تقووش يتقيويمالمجموعة عندما تحول 

أل يجميوع مخواطر ومزايوا ينود الموجوودات  المجموعة أي مدو احتفظت يمخاطر ومزايا الملمية. وعندما ة تمون  لوت أو احتفظوت ف ليوا قود حوا

عل  يند الموجودات  تستمر المجموعة يقيد يند الموجودات  م  نااق ا تمرار المجموعوة يا وتخداش ينود الموجوودات. السيارة ولم تحول 

أل يقيد مالويوات مرتباوة يوه. يوتم قيواس ينود الموجوودات المحوول والمالويوات المرتباوة يوه علو  أ واس في هذ ه الحالة  تقوش المجموعة أيضا

 .المجموعةي مس الحقوق واةلتزامات التي احتفظت يها 
 

فيما يت لق يالوراق المالية اة تيمارية في ال هم  الد ب الةامب اآل ريها في  متراممة تم اإلعترافريح/ سارة ة يتم اإلعتراف يأي 

 إلغاء اةعتراف يهذه الوراق المالية.    عندفي حساب الريح أو الخسارة  يالقيمة ال ادلة م   مل الد ب الةامب اآل رالمسنفة 
 

التي يتم إنةاؤها أو اةحتفاظ يها م  قبب المجموعة مأصوب  اإلعتراف المؤهلة إللغاء المحولةالمالية  الموجوداتفي  فاشدةيتم اةعتراف يأي 

 أو التزاش منفسب.
 

 الشطب

أل( عنودما ة يموون هنواو احتموال واق وي لم وترداد. يموون هوذا هوو الحوال يةومبد عواش عنودما  أل أو مليوا يتم كاب الموجودات المالية )إموا جزشيوا

ترداد المبووالغ موو  المت وواملي . ومووع ذلووك  يمموو  أن تخضووع الموجووودات الماليووة تسووتنفذ المجموعووة مافووة الجهووود القانونيووة واإلصوومحية ة وو

 المةاوية لألنةاة التنفيذية م  أجب اةمتيال إلجراءات المجموعة المت لقة يا ترداد المبالغ المستحقة.
 

 ياتوالسلف التمويل

 اة تيمارية" في ييان المرمز المالي ما يلي: والموجودات"التمويب اإل ممي  عبارةتضم  ت
 

فية  وي د ذلك التمويمت والسلفيات المقا ة يالتملفة المافأة: يتم قيا ها مبدشيألا يالقيمة ال ادلة مضافألا إليها تماليف الم اممت المباكرة اإل ا

 يالتملفة المافأة يا تخداش طريقة الريح الف لي.



 لشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( وا

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2019ديسمبر  31مما في 

36 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 )تتمة( األدوات المالية

 )تتمة(األولي والقياس  اإلعتراف (1)
 

 )تتمة( الموجودات الماليةأ( 
 

 األوراق المالية إستثمارات في 

يالقيمة ال ادلة م   مل مالية مدرجة  أوراقإ تيمارات في الوراق المالية " في ييان المرمز المالي اإل تيمارات في  " عبارةتضم  ت

 .الد ب الةامب اآل ر
 

في تغييرات القيمة ال ادلة لب   اة تيمارات في أدوات ال هم التي ة يتم اةحتفاظ  تقوش ي رض الد ب الةامب اآل رتختار المجموعة أن 

 .وة يمم  إلغاؤهلولي عل  أ اس اةعتراف ا أداة عل  حدةعل  أ اس مب  اإل تيار. ويتم للمتاجرةيها 
 

خسارة وة يتم اةعتراف يأي انخفاض في القيمة في الريح أو الة يتم إعادة تسنيف الرياح والخساشر الناتجة ع  أدوات حقوق الملمية إل  

الريح أو الخسارة. يتم إدراج توزي ات الرياح في الريح أو الخسارة ما لم تميب يو وح ا ترداد جزء م  تملفة اة تيمار   وفي هذه 

الد ب أدوات حقوق الملمية الم ترف يها في  عل  المتراممة. يتم تحويب الرياح والخساشر الد ب الةامب اآل رالحالة يتم اةعتراف يها في 

  تيمار.اة إ تب ادإل  الرياح المحتجزة عند  الةامب اآل ر
 

 المطلوبات الماليةب( 

؛ يتم تسنيف  39 رقم الدولي ي يار المحا بلمماثلة لم 9م ايير تسنيف المالويات المالية يموجب الم يار الدولي للتقارير المالية رقم إن 

المالويات المالية ممالويات مالية يالقيمة ال ادلة م   مل الريح أو الخسارة أو التملفة المافأة أو ممةتقات مسنفة مأدوات تحوط في 

 تحوط ف ال  حسب اةقتضاء.
 

 األولي  اإلعتراف

المالية يالقيمة ال ادلة م   مل الريح أو الخسارة  إدراج المالوياتالمالويات المالية مبدشيألا يالقيمة ال ادلة   وفي حالة عدش ي اإلعترافيتم 

 تماليف الم اممت المباكرة. ي د تنزيب  

 

ال رو   السحب علو  الممةووف مو  البنووو   التمويوب يموا فوي ذلوك وعل  الذمم الداشنة التجارية تةتمب المالويات المالية للمجموعة عل  

 وعقود الضمان المالي والدوات المالية المةتقة.السحب عل  الممةوف م  البنوو 
 

 القياس الالحق

 ي تمد قياس المالويات المالية عل  تسنيفها مما هو مو ح أدناه:

 

 المالويات المالية يالقيمة ال ادلة م   مل الريح أو الخسارة
جميع المالويات المالية ال رو  إدراجويتم  يح أو الخسارةيالقيمة ال ادلة م   مل الريتم قياس المالويات المالية المحتفظ يها للمتاجرة 

 يالتملفة المافأة.
 

أل لتحقيق ريح قسير الجب م   مل أنةاة تقوش المجموعة يتسنيف المالويات المالية ممحتفظ يها للمتاجرة  عندما تمون قد أصدرت أ ا ا

أل والتي يوجد يها دليب عل  تحقيق الرياح عل  المدو القسير مؤ راأل. المتاجرة أو تةمب جزءاأل م  محفظة الدوات المالية التي تدار  م ا

 تدرج الرياح والخساشر الناتجة ع  التغيرات في القيمة ال ادلة في ييان الد ب الموحد للسنة التي تنةأ فيها.
 

 يتم إدراج أرياح أو  ساشر المالويات المحتفظ يها للمتاجرة في ييان الد ب الموحد.
 

ها الولي وفقوط إذا قيدالولي يالقيمة ال ادلة م   مل الرياح أو الخساشر يتم تسنيفها يتاريخ  اإلعترافإن المالويات المالية المسنفة عند 

و الخساشر م  . تتألف المالويات المالية للمجموعة يالقيمة ال ادلة م   مل الرياح أ9تم ا تيفاء الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 مةتقات أ  ار التمويب المنقسمة م  اتفاقية التمويب.
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 )تتمة( األدوات المالية

 )تتمة( المطلوبات الماليةب( 

 )تتمة( القياس الالحق
 

 التمويب
أل يالتملفة المافأة يا تخداش طريقة   ر الريح الف لي. يتم  قيدي د ال الريواح والخسواشر  قيودالولي  يتم قياس أي تمويب تم الحسول عليه ةحقا

 الف لي. الريحالمالويات ومذلك م   مل عملية إطفاء   ر  قيدفي الرياح أو الخساشر عندما يتم التوقف ع  
 

اةعتبار أي  سم أو عموة علو  اة وتحواذ والر ووش أو التمواليف التوي تةومب جوزءاأل ة يتجوزأ مو   و ر  تحتسب التملفة المافأة يال ذ في

 الريح الف لي. يدرج إطفاء   ر الريح الف لي متماليف تمويب في ييان الد ب الموحد.
 

 عقود الضمانات المالية
إن عقود الضمانات المالية السادرة م  قبب المجموعة هي تلك ال قود التي تتالب إجراء دف ة لت ووي  حاملهوا عو  الخسواشر التوي تتمبودها 

عقود الضومانات الماليوة فوي البدايوة ممالويوات  قيدالمجموعة يسبب عجز مدي  محدد تسديد دف ة عند ا تحقاقها وفقا لةروط أداة الدي . يتم 

أل  يتم قياس المالويات يأفضوب تقودير للمسواريف  يالقيمة ال ادلة  وم دلة حسب تماليف الم اممت ال اشدة مباكرة إل  إصدار الضمان. ةحقا

 المالوية لتسوية اةلتزاش الحالي في تاريخ التقرير والمبلغ الميبت ناقسا اإلطفاء المترامم  أيهما أعل .
 

 إلغاء اإلعتراف

المالويات المالية عند اإلعفاء م  أو إلغاء أو انتهاء المالويات. عندما يتم ا تبدال مالويات مالية موجودة يوأ رو مو  ي إلغاء اإلعترافيتم 

نفس المقرض عل  أ اس ينود مختلفة يةمب رشيسوي  أو قود توم ت وديب ينوود المالويوات الحاليوة يةومب رشيسوي  فورن ذلوك التبوديب أو الت وديب 

ه فوي ييوان الود ب قيودمالويوات جديودة. إن الفورق يوي  المبوالغ المدرجوة الم نيوة يوتم  قيودالمالويات الصلية و قيدي امب عل  أنه التوقف ع  

 الموحد.
 

 

 االنخفاض في القيمة (2)

ت مازاةلتة وافأطلمالمقا ة يالتکلفة المالية للموجوودات اق ة ولمتن اةشتمار ا  اشاةنخفاض في قيموة  يمخسص ياإلعترافعة ولمجموش اتق

 درة.لصاا
 

تقوش المجموعة يقياس مخسص اةنخفاض في قيمة مبلغ يساوي  ساشر اةشتمان المتوق ة عل  مدو عمر اة تخداش  يا وتيناء تلوك الدوات 

 كهراأل. 12طر اةشتمان يةمب مبير منذ القيد الولي  وفي هذه الحالة يتم قياس  ساشر اةشتمان المتوق ة لمدة المالية التي لم تزداد فيها مخا
 

كهراأل جزءاأل م   ساشر اةشتمان المتوق ة التي تنتج ع  حواةت ت يور محتملوة علو  أداة ماليوة  ومل  12ت تبر  ساشر اةشتمان المتوق ة لمدة 

 التقرير.   كهراأل ي د تاريخ إعداد 12
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة:

 إن  ساشر اةشتمان المتوق ة ت تبر التقدير المير احتماةأل لخساشر اةشتمان. وتقاس عل  النحو التالي:   
 

ي الفورق يوي  الموجودات المالية التي ة تنخف  قيمتها اةشتمانية في تاريخ التقريور: مالقيموة الحاليوة لل جوز فوي السويولة النقديوة )أ •

أل لل قد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة ا تممها(.  التدفقات النقدية المستحقة للمنةأة وفقا

اةشتمانيوة فوي تواريخ التقريور: موالفرق يوي  إجموالي القيموة الدفتريوة والقيموة الحاليوة للتودفقات  المنخفضوة القيموةالموجودات الماليوة  •

    النقدية المقدرة المستقبلية؛

التزامات التمويب غير المسحوية: مالقيمة الحالية للفرق يي  التدفقات النقدية الت اقدية المستحقة للمجموعة في حالة  وحب اةلتوزاش  •

 والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة ا تممها.  
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 )تتمة( في القيمةاالنخفاض  (2)

 :الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية

رجوة في تاريخ مب تقرير  تقوش المجموعة يتقييم ما إذا مانت الموجوودات الماليوة المدرجوة يالتملفوة المافوأة والموجوودات الماليوة للوديون المد

"منخف  القيمة اةشتمانية" عنود وقوور  ةمنخفضة القيمة اةشتمانية. ويمون يند الموجودات المالي اآل ريالقيمة ال ادلة م  ينود الد ب الةامب 

 حدث أو أمير له تأثير  ار عل  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لبند الموجودات المالي.  
 

 ظة التالية:البيانات الملحوالمالية وجود يند الموجودات  انخفاض قيمة أحديتضم  الدليب عل  

 ت رض ال ميب إل  ص ويات مالية مبيرة؛ •

 اإل مل يأحد ال قود  ميب حالة الت ير أو التخلف ع  السداد؛ •

 اعادة هيملة تمويب أو  لفة نقدية ما م  قبب المجموعة وفق كروط لم تم  المجموعة لتوافق عل  غيرها؛ •

 يملة مالية أ رو؛ أوعندما يسبح م  المحتمب ان يت رض ال ميب لإلفمس أو إعادة ه •

 انحسار أحد ال واق النةاة للحسول عل   مانات نتيجة الس ويات المالية. •
 

 :مما يلييتم تحديد انخفاض القيمة 

ا أي  سارة انخفاض  (أ  يالنسبة للموجودات المدرجة يالقيمة ال ادلة  يميب انخفاض القيمة الفرق يي  التملفة والقيمة ال ادلة   ناقسأل

أل اةعتراف يها  تمفي القيمة   في ييان الد ب ؛ ايقا

يالنسبة للموجودات المدرجة يالتملفة  فرن اةنخفاض في القيمة هو الفرق يي  القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  (ب 

 ؛ وبالمستقبلية المخسومة يم دل عاشد السوق الحالي لصب مالي مماث

المافأة  يميب انخفاض القيمة الفرق يي  القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية يالنسبة للموجودات المدرجة يالتملفة  (ج 

  المستقبلية مخسومة يم دل الريح الف لي الصلي.
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 تسوية األدوات المالية( 3)

صافي المبلغ في ييان المرمز المالي الموحود فقوط إذا موان هنواو حوق قوانوني ملوزش يتم تسوية الموجودات المالية والمالويات المالية ويدرج 

أل لتسوية المبالغ الميبتة وتوجد نية للسداد عل  أ اس السافي أو لتحقيق الموجودات و داد المالويات يالتزام .  حاليا
 

 قياس القيمة العادلة

 مالية يالقيمة ال ادلة في مب تاريخ إعداد التقارير.تقوش المجموعة يقياس الدوات المالية والموجودات غير ال
 

 يستند قياس القيمة ال ادلة إل  اةفترا ات يأن الم املة لبيع موجودات أو لتحويب مالويات تحدث إما:
 

 في السوق الرشيسي للموجودات أو المالويات  أو .1

 المالوياتفي غياب السوق الرشيسي  في السوق المير تفضيمأل للموجودات أو  .2
 

إن جميوع الموجووودات والمالويووات التووي تقوواس قيمتهووا ال ادلووة أو يووتم اإلفسوواح عنهوا فووي البيانووات الماليووة يووتم تسوونيفها  ووم  تسلسووب القيمووة 

 ال ادلة  والمبينة مما يلي  ا تناداأل لقب مستوو م  المد مت ال ا ية لقياس القيمة ال ادلة ممب.
 

 المتداولة )غير الم دلة( في ال واق النةاة للموجودات أو المالويات المماثلة.المستوو الول: أ  ار السوق 

المستوو الياني: أ اليب تقييم تستخدش الحد الدن  م  المد مت المزش لقياس القيمة ال ادلة )مد مت ملحوظة يسورة مباكرة أو غير 

 مباكرة(

 المد مت المزش لقياس القيمة ال ادلة )مد مت غير ملحوظة(. المستوو اليالث: أ اليب تقييم تستخدش الحد الدن  م 

يخسوص الموجودات والمالويات الميبتة في البيانات المالية عل  أ اس متمورر  تحودد المجموعوة فيموا إذا مانوت التحوويمت قود تموت يوي  

مد مت ال ا ية لقياس القيمة ال ادلوة مموب( فوي نهايوة مستويات في التسلسب الهرمي يرعادة تقييم التسنيف )ا تناداأل إل  أدن  مستوو م  ال

 مب فترة إلعداد التقارير المالية.
 

تحوودد إدارة المجموعووة السيا ووات واإلجووراءات لمووب موو  قيوواس القيمووة ال ادلووة المتمووررة  ميووب ال قووارات اة ووتيمارية والموجووودات الماليووة 

 المتوفرة للبيع غير المدرجة.
 

في عملية تقييم الموجودات الجوهرية  ميب ال قارات اة تيمارية. تةتمب م ايير اة تيوار علو  م لوموات السووق يةترو ميمنون  ارجيون 

 والةهرة واة تقملية وفيما إذا تم الحفاظ عل  الم ايير المهنية.
 

يلزش إعادة قيا ها أو إعادة تقييمها حسب  يتاريخ إعداد مب تقرير مالي  تقوش اإلدارة  يتحليب الحرمات في القيم للموجودات والمالويات التي

السيا ات المحا بية الخاصة يالمجموعة. وم  أجب هوذا التحليوب  تتحقوق اإلدارة مو  المود مت الرشيسوية المابقوة فوي أحودث تقيويم يماايقوة 

 الم لومات المستخدمة في احتساب التقييم مع ال قود والمستندات الم نية ال رو.
 

ياةكتراو مع الميمني  الخارجيي  للمجموعة  يمقارنة مب التغييرات فوي القيموة ال ادلوة لموب مو  الموجوودات والمالويوات  مما تقوش اإلدارة 

 مع المسادر ذات عمقة الخارجية م  أجب تحديد فيما إذا مان التغيير م قوةأل.
 

والمالويووات علوو  أ وواس طبي ووة و سوواشص ومخوواطر لغوورض إفسوواحات القيمووة ال ادلووة  قامووت المجموعووة يتحديوود أصووناف الموجووودات 

 الموجودات أو المالويات والمستوو الهرمي للقيمة ال ادلة مما هو مبي  أعمه.
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 العمالت األجنبية

موعة حسب   ر السرف الفوري لل ملة المسوتخدمة الم نيوة يتواريخ تموون يتم تسجيب الم اممت يال ممت الجنبية في البداية م  قبب المج

 لول مرة. قيدالم املة فيه مؤهلة لل

 

أل  س ر السرف الفوري لل ملة المستخدمة يتواريخ إعوداد التقريور. ليتم تحويب الموجودات والمالويات النقدية المسنفة يال ممت الجنبية وفقا

 عند تسوية أو تحويب البنود النقدية في ييان الرياح أو الخساشر. جميع الفروقات الناتجة قيديتم 

 

أل للتملفوة التاريخيوة ي ملوة أجنبيوة يوتم تحويلهوا يا وتخداش أ و ار التحويوب مموا يتوواريخ الم  واممت إن البنوود غيور النقديوة التوي يوتم قيا وها وفقوا

ة ال ادلة ي ملة أجنبية م ينة يا تخداش أ  ار السرف يتاريخ تحديد القيمة ال ادلة. الولية. يتم تحويب البنود غير النقدية التي يتم قيا ها يالقيم

الريوواح أو  قيودإن الريواح أو الخسواشر الناتجوة مو  تحويوب البنوود غيور النقديوة التوي توم قيا وها يالقيموة ال ادلوة يوتم م املتهوا يموا يتماكو  موع 

أريواح أو  سواشر القيموة ال ادلوة  وم   قيود   بيب الميال  فروقوات التحويوب للبنوود حيوث يوتم الخساشر م  التغيير في القيمة ال ادلة للبند )عل

 الرياح أو الخساشر أيضاأل  م  ينود الد ب الةامب ال رو أو الرياح أو الخساشر  عل  التوالي(. قيدينود الد ب الةامب ال رو أو يتم 

 

الجنبية يتم تحويلها إل  عملة ال رض للمجموعوة يسو ر التحويوب السواشد يتواريخ التقريور إن جميع الموجودات والمالويات للةرمات التاي ة 

هوا المالي ويتم تحويب ييانات الد ب الخاصة يها يالمتو ط المرجح لس ر التحويب للسنة. إن فروقات التحويب التوي تنوتج عنود التحويوب يوتم نقل

 مباكرة إل  يند منفسب في حقوق الملمية.

 

 القطاعيةالتقارير 

إن القاار يميب عنسر مميز للمجموعة حيث ي مب إما في تقديم المنتجات أو الخدمات )قاار العموال( أو فوي تقوديم المنتجوات أو الخودمات 

  م  ييئة اقتسادية محددة )قاار جغرافي(  وهذا يخضع للمخاطر والمزايا التي تختلف ع  تلك الخاصة يالقااعات ال رو.

 

 رئةالمطلوبات الطا

ة يتم إدراج المالويات الاارشة فوي البيانوات الماليوة  يوب يوتم اإلفسواح عنهوا موا لوم يمو  هنواو احتموال ي يود الحودوث لتودفق  وارج للمووارد 

ع المتضمنة للمزايا اةقتسادية. ة يتم إدراج الموجودات الاارشوة فوي البيانوات الماليوة يوب يوتم اإلفسواح عنهوا عنودما يموون تودفق دا وب منواف

 اقتسادية مرجحا.

 

 الدخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية -4

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 
   الموجودات التمويلية:

 144,478 143.595 إجارة

 6,166 5.603 إجارة آجلة

 11,751 13.276 كرمة الملك

 233 232 أ رو

 162.706 162,628 

   

   اة تيمارية:الموجودات 

 4,155 4.198 ومالة

 166.904 166,783 
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 المصاريف التشغيلية -5

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 
 46.293 43.790 مساريف موظفي 

 34.083 16.414 ا تةارات قانونية ومهنية

 14.658 11.725  ياق العمال

 22.122 21.543 (12إدارة عقارات )إيضاح 

 4.458 3.957 إيجار

 3.190 3.430 مساريف تت لق يتمنولوجيا الم لومات

 5.748 6.602 ا تهمو

 15.656 9.984 أ رو

 117.445 146.208 

 

 التوزيعات للممولين/للمستثمرين -6
أل لأل س المو وعة م  قبب هيئة الفتوو والرقايوة الةورعية  تم إجراء ةتفاقيوات موع ا ويموجوبتوزيع الرياح يي  الممولي  والمساهمي  وفقا

 الممولي  الم نيي .
 

 الخسارة األساسية والمخففة -7
يتم احتساب )الخسارة( / الريح للسهم يتقسيم ) سارة( / أرياح السنة ال اشدة لمساهمي الةرمة الش ي د  سوم أت واب أعضواء مجلوس اإلدارة 

 والزماة  م   مل المتو ط المرجح ل دد ال هم ال ادية القاشمة  مل السنة. 
 

)الخساشر( الرياح ال اشدة لمساهمي الةرمة الش علو  المتو وط المورجح ل ودد يتم احتساب )الخسارة المخففة( / الريح المخفف للسهم يتقسيم 

إلو   ال هم ال ادية القاشمة  مل السنة زاشداأل المتو ط المرجح ل دد ال هم التي  تسدر عند تحويب جميع ال وهم المحتملوة ال اديوة المخففوة

 أ هم عادية:
 

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

) ساشر( السنة ال اشدة لمساهمي الةرمة الش  ي د  سم أت اب أعضاء مجلس اإلدارة والزماة 

 (268,507) (322.640) )ياللف(

   

  1,475,000 1.475.230 المتو ط المرجح ل دد ال هم ةحتساب الريح ال ا ي للسهم )ياللف(

   تأثير التخفيف:

 1,511,857 1.511.857 )ياللف(أداة المضارية 
   

 2,986,857 2.987.087 المتو ط المرجح ل دد ال هم ال ادية الم دلة لتأثير التخفيف
   

   عاشدة لمساهمي الةرمة الش:

 (0.18) (0.22) للسهم )درهم( ةال ا ي الخسارة

 (0.18) (0.22) للسهم )درهم( ةالمخفف الخسارة
 

 ومل  (.22)إيضاح  2008للريح ال ا ي للسهم م   مل كراء المجموعة ل همها  مل  نة تم تخفي  المتو ط المرجح ل دد ال هم 

 مليون درهم. 4.2تم ييع أ هم يقيمة  2019ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

ينفس الخسارة ال ا ية للسهم في هذه البيانوات الماليوة الموحودة   2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في الخسارة المخففة للسهم الواحد  قيدتم 

 حيث أن تأثير ال هم ال ادية المحتملة هو مضاد للتخفيف.
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 النقد واألرصدة لدى البنوك -8

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 
 59 60 نقد في السندوق

 92,755 63.297 أرصدة لدو البنوو

 163,173 119.758 وداشع لدو البنوو

   

 255,987 183.115 نقد وأرصدة لدو البنوو

أل:    الوداشعالنقد المقيد و ناقسا

 (35,000) (35.000) (1-8 إيضاحوداشع تنظيمية يدون فترة ا تحقاق )

 (133,901) (90.004) (2-8 إيضاحنقد مقيد )

 87,086 58.111 وما ي ادله النقد
 

أل للوواشح المسورف تميب  8-1 الوداشوع لودو أحود البنووو المحليوة وتحوت رهو  المسورف المرموزي لدولوة اإلموارات ال رييوة المتحودة وفقوا

 المرمزي للتر يص.
 

مليوون درهوم( مو  النقود المقيود. وهوذا يميوب  134: 2018ديسومبر  31مليوون درهوم ) 90مبلوغ  أدرجت المجموعة في نهايوة السونة  8-2

 (.13نقد المحتفظ يه وتحت  يارة مةرور مةترو )إيضاح حسة المجموعة م  ال
 

 الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية -9

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 
   الموجودات التمويلية

 2.432.347 2.269.645 إجارة

 312.659 244.594 إجارة آجلة

 168.411 170.514 كرمة الملك

 1.107 817 مرايحة عقارات

 74.500 65.039 أ رو

 2.750.609 2,989,024 

 (485,174) (490.751) (6-2مخسص اةنخفاض في القيمة )إيضاح 

 2,503,850 2.259.858 الموجودات التمويليةمجمور 

   

   الموجودات اة تيمارية:

 200,000 175.000 ومالة

 200,000 175.000 مجمور الموجودات اة تيمارية

 2.434.858 2,703,850 
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 الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية )تتمة( -9
 إن صافي الموجودات التمويلية واة تيمارية اإل ممية حسب المناقة الجغرافية مما يلي:

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 2.613.790 2.290.170 دا ب دولة اإلمارات ال ريية المتحدة

 90.060 144.688  ارج دولة اإلمارات ال ريية المتحدة

 2.434.858 2.703.850 

   

   إن الحرمة في مخسص اةنخفاض في القيمة هو مما يلي:
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 
 637.109  485.174 يناير 1

 (151.935) 5.577 صافي -الحرمة  مل السنة 

 485.174 490.751 ديسمبر 31في 

 

مليووون درهووم( يخسوووص الريوواح الم لقووة  78:  2018مليووون درهووم ) 68يةووتمب مخسووص اةنخفوواض فووي القيمووة علوو  مبلووغ  9-1

 للموجودات التمويلية واة تيمارية المنخفضة القيمة.

 

لوإلدارة ويسوتند علو  اةفترا وات التوي   فرن مخسص اةنخفاض في القيمة هو أفضب تقودير 6-2مما هو مبي  في اإليضاح رقم  9-2

أل للم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   .9تأ ذ في اةعتبار عدة عوامب وفقا

 

 األوراق المالية االستثمارية -10
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 7.714 7.769 (اآل رال هم )القيمة ال ادلة لبنود الد ب الةامب 

 

 2019ديسمبر  31
بالقيمة  المدرجةاالستثمارات   

 العادلة
 

المستوى  المستوى األول جمالياإل 
 الثاني

 المستوى الثالث

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 7.769 - - 7.769 (اآل ر)القيمة ال ادلة  لبنود الد ب الةامب ال هم 

     2018ديسمبر  31
يالقيمة  المدرجةاة تيمارات   

 ال ادلة
 

 المستوو اليالث المستوو الياني المستوو الول جمالياإل 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 7,714 - - 7,714 (اآل ر)القيمة ال ادلة  لبنود الد ب الةامب ال هم 

 

 القيمة ال ادلة في السنة الحالية والسنة السايقة.تحويمت لألوراق المالية في فئات المستوو الول والياني لتسلسب تُجرو أية لم 
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 األوراق المالية االستثمارية )تتمة( -10

 يبي  الجدول التالي التسوية م  الرصدة اةفتتاحية إل  أرصدة اإلقفال للمستوو اليالث م  القيمة ال ادلة:

 

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 7.717 7.714 يناير 1الرصيد في 

 (3) 55 حرمة تحويب ال ممت الجنبية

 7.714 7.769 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 العقارات االستثمارية لىالدفعات مقدما ع -11
 

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 322.818 322.818 يناير 1في 

 - (30.037) تم تسديدها  مل السنة

 (146.781) (292.781) سات مخس

 176.037 - ديسمبر 31في 
 

أل م  قبوب المجموعوة يةوأن اة وتحواذ علو  الوحودات فوي مةوروعي  عقواريي  قيود التاووير فوي ديوي. توم تأجيوب موم  هذه تميب الدف ات مقدما

يماوور واحود  2013اجوراءات تحمويم فوي  المةروعي  ل دد م  السنوات وإن تواريخ اةنتهواء غيور محودد ي ود. قاموت المجموعوة يالبودء فوي

أل يمبلوغ   مليوون درهوم(. 146: 2018ديسومبر  31درهوم ) 0صوفرمليوون درهوم ويقيموة مدرجوة  780لتسهيب إرجار المبالغ المدفوعوة مقودما

. يوتم تقوديم السولف واإل وافة إليهواالصولية  إتفاقيوة ييوع وكوراءموع   تم منح التحميم لسالح المجموعة مو   ومل إلغواء اتفاقيوات السنة مل 

 المدفوعة م  قبب المجموعة للماور يالمامب وفقألا لتوصيات البنك المرمزي والمسادقة عليها م  قبب مجلس اإلدارة يناءأل عل  التقييم.

 

مليون درهم يموجب ا تسونار موع مؤ سوة ماليوة  30يقيمة  ال قارات اإل تيماريةيناءأل عل  حمم صادر م  المحممة  تم تسوية السلف عل  

 الم املووةمليوون درهووم مقايووب تسووية هووذه  13 مبلووغ . ممووا حسوولت المجموعوة علوو السونةمليوون درهووم  وومل  39والتزاموات مرتباووة يمبلووغ 

ا   .السنةمليون درهم  مل  21 يمبلغو جلت ريحأل
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 االستثماريةالعقارات  -12
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 1,821,064 1.989.071 يناير 1في 

 224,155 192.271 اإل افات  مل السنة

 (20,533) (94.728) اة تب ادات  مل السنة

 (34,785) (18.241) القيمة ال ادلة ع  عقارات ا تيمارية  سارة

 (830) 20.576 تقلبات أ  ار صرف ال ممت الجنبية

 - 230.845 تحويب م  عقارات قيد التاوير

 1,989,071 2.319.794 ديسمبر 31في 
 

أل لسيا تها المحا بية  تودرج المجموعوة  لبتتألف ال قارات اة تيمارية م  الرا ي والف ووحدات المباني المحتفظ يها لإليجار أو البيع. وفقا

 ال قارات اة تيمارية يالقيمة ال ادلة.
 

يحملوون الموؤهمت  عو  المجموعوة القيم ال ادلة لل قارات عل  تقييمات أجريت في نهاية السنة م  قبب مقيمي  موؤهلي  مهنيوا مسوتقلي تستند 

يويم المهنية ذات ال مقة الم ترف يها ولديهم  برة ذات عمقة فوي المواقوع وقااعوات ال قوارات اة وتيمارية التوي يوتم تقييمهوا. إن نمووذج التق

أل لمووا أوصوو  يووه الم هوود الملمووي للمسوواحي  القووانونيي .  المسووتخدش ل لة لکدل اش اللقيض لمن فق ااطلندارة اإلت امد ت   ال نةل ا مهووو وفقووا

 ن مقيمي القيمة ال ادلة.مد حن وامر کثداش أ ت ش اتحيث ية رة تثمارات ال قاا
 

وحدتان( فوي مسور مملوموة مو   :2018ديسمبر  31) تانووحدعل  قا ة أرض  2019ديسمبر  31تةتمب ال قارات اة تيمارية مما في 

مليون درهم(. وتقع جميع ال قارات اة وتيمارية ال ورو فوي دولوة  176: 2018مليون درهم ) 195قبب الةرمات التاي ة للمجموعة يمبلغ 

هم( أرياح تحويب ال مومت الجنبيوة مليون در 176 :2018مليون درهم ) 195اإلمارات ال ريية المتحدة. مما تتضم  القيم المدرجة يمبلغ 

 ناتجة ع  تحويب عممت ال قارات اة تيمارية في مسر والتي تم تضمينها في حقوق الملمية.
 

تووم  حيووثلقيوواس القيمووة ال ادلووة  2يووتم تسوونيف ال قووارات اة ووتيمارية فووي المسووتوو يا ووتيناء ال قووارات اإل ووتيمارية فووي مةوورور مةووترو  

نهج مقارنة ال  ار عل  أ اس م اممت مماثلة ل قارات مةايهة. يتم ت وديب أ و ار ييوع ال قوارات المماثلوة حسوب  الحسول عليها يا تخداش

إل  نهج التقييم هو الس ر المقدر للقدش المريع الواحد لمب موقوع  تالمد مأهم اة تمفات في السمات الرشيسية ميب حجم ال قار وموق ه. إن 

  مل السنة. 2أية تحويمت م  أو إل  المستوو  يتم إجراءلم   م ي .
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 )تتمة( العقارات االستثمارية -12
 

ة يممو   هاموةت تمد تقنية التقييم المسوتخدمة فوي ال قوارات اة وتيمارية فوي المةورور المةوترو علو  طريقوة الود ب التوي تسوتخدش مود مت 

درهوم إلو   166تتضم  المد مت المستخدمة مو  قبوب المقيويم  و ر ييوع يتوراوح موا يوي   .3المستوو  فيممحظتها   ويالتالي يتم تسنيفها 

 % م    ر القيمة ال ادلة.8 نوات ينسبة  4درهم لمب متر مريع يفترة ا تهمو لمدة  337
 

ارتفار/)انخفوواض( جوووهري فووي القيمووة ال ادلووة فووي قيمووة اإليجووار المقوودرة حسووب السوووق  وووف يووؤدي إلوو   الجوهريووةإن الزيووادة /)الوونقص( 

 لل قارات.
 

مليون  1.064 :2018 ديسمبر 31مليون درهم ) 1.509  فرن ال قارات اة تيمارية التي لها قيمة عادلة يمبلغ 2019ديسمبر  31مما في 

 (.17درهم( تم رهنها / التنازل عنها لسالح وميب الضمان مجزء م  إعادة الهيملة )إيضاح 
 

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 64.447 57.498 د ب اإليجار المةتق م  ال قارات اة تيمارية

 (22.122) (21.543) مساريف تةغيب مباكرة )تةتمب السيانة والتسليحات( تنتج د ب إيجار

 42.325 35.955 الرياح الناتجة ع  تأجير ال قارات اة تيمارية المدرجة يالقيمة ال ادلة
 

 عقارات قيد التطوير -13
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 212.849 230.845 يناير 1في 

 (5.304) - ال قارات قيد التاويرتملفة ييع 

 23.300 - اإل افات لتماليف البناء المتمبدة

 - (230.845) (12تحويب إل  ال قارات اة تيمارية )إيضاح 

 230.845 - ديسمبر 31في 
 

  قاموت المجموعوة يتحويوب ال قوارات قيود التاووير إلو  عقوارات ا وتيمارية يسوبب التغييور فوي  2019 ديسومبر 31المنتهية فوي  السنة مل 

 ا تخداش ال قارات قيد التاوير.

المجموعة اتفاقية مةرور مةترو مع طرف آ ر لتاوير قا ة أرض مملومة يالةرامة في مناقة نود الحمور.  أيرمت  2014أمتوير  1في 

٪ في الورقاء جاردنز ذ.ش.ش  منةأة تحت السيارة المةوترمة لتاووير قا وة 50ا تحوذت كرمة أممو للتمويب )و.ش.ر( عل  حسة ينسبة 

٪ فوي الموجووودات والمالويووات واإليوورادات والمسوواريف 50موعووة حسووة ينسووبة أرض مملوموة يالةوورامة فووي مناقووة نوود الحمور. لوودو المج

ت تبوور عمليووة تحووت السوويارة  11الخاصووة يالمةوورور المةووترو ووفقووا لووذلك يموجووب الم يووار الوودولي إلعووداد التقووارير الماليووة الدوليووة رقووم 

مب م ها م قار قيد التاووير موع تملفوة أوليوة تسواوي قيمتوه المةترمة. ويما أن الرض هي قيد التاوير ويهدف ا تب ادها في السوق  تم الت ا

مليوون درهوم. إن المسواريف المحقوة لتاووير الرض إلعوادة يي هوا يوتم  330ال ادلة عند التحويب م  محفظة ال قارات اة وتيمارية يمبلوغ 

ملتَوَزش ت اقوديا لتاووير الرا وي فوي إطوار اتفاقيوة إدراجها في تملفة ال قار. إن النقد الوذي يحوتفظ يهوا المةورور المةوترو مقيود  نظورا لنوه 

: 2018ديسمبر  31مليون درهم ) 90مبلغ  2019ديسمبر  31حسة المجموعة م  هذا الرصيد النقدي المقيد في  تبلغالمةرور المةترو. 

 مليون درهم(. 134
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 )تتمة( عقارات قيد التطوير -13

أل لمتالبووات  أيورش المةورور المةوترو  ومل السونة الحاليووة اتفاقوات لبيوع عودد مو  قاوع الرا ووي الفرعيوة المقسومة لرض نود الحمور. تابيقوا

لنقوب السويارة وهموا   حدد المةرور المةترو اثني  م  التزامات الداء  م  هذه اةتفاقيات 15الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 توفير البنية التحتية للقا ة. عل  الرض و
 

اإليرادات المخسسة لبيع الرض في وقت نقب السيارة لوألرض واإليورادات المت لقوة يبنواء البنيوة التحتيوة  ومل فتورة ينواء البنيوة  قيد يتم 

يورادات الت اقديوة يوي  التحتية عل  أ اس أن المةرور المةترو لوه حوق ملوزش فوي دفوع مقايوب الداء المنجوز حتو  اآلن. قود توم تخسويص اإل

 اةلتزامي  المنفسلي  عل  أ اس القيمة ال ادلة لمب منهما.
 

  ويالتوالي توم  إيجاريوةإيورادات  لجنويي د اةنتهاء م  تاوير البنية التحتية   تحوتفظ ال قوارات قيود التاووير لتقودير رأس الموال أو 

 231 في المةرور المةوترو مبلوغ ة. يميب رصيد اة تيمار ال قاريالم ايير المالويا تيفاء تحويلها إل  عقارات ا تيمارية عند 

مليون درهم م  القيموة ال ادلوة  108مليون درهم عل  تةييد المباني و  81مليون درهم م  ال قارات قيد التاوير   ياإل افة إل  

 .2019 ديسمبر 31المنتهية في  السنةعل  الرض  مل فترة 
 

المجموعة في الموجوودات والمالويوات واإليورادات والمسواريف لل مليوة المةوترمة ي ود حوذف الم واممت يوي  تميب ال ناصر التالية حسة 

 المجموعة:
 

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 230,845 - عقارات قيد التاوير

 - 419.625 عقارت ا تيمارية 

 133,901 90.004 النقد والرصدة لدو البنوو

 8,346 5.137 مدينةذمم  –موجودات أ رو 

 (4,781) (33.736) د ب مؤجب ومالويات أ رو

 368,311 481.030 صافي الموجودات
   

 60,747 - اةيرادات

 5,617 3.677 د ب ع  الوداشع

 - 5.086 إيرادات أ رو

 (5,304) - تماليف مبي ات ال قارات قيد التاوير

 (738) (161) المساريف التةغيلية

 60,322 8.602 الربح للسنة
 

مليوون درهوم( ي ود ا وتيفاء تحويوب السويارة علو  التزاموات أداء الرض ومبلوغ   61: 2018درهوم ) صوفرتتألف اةيرادات للسنة م  مبلغ 

% م  قبوب المقواول مموا توم التنوازل عو  موب المالويوات 100مليون درهم( ي د إتماش تاوير البنية التحتية ينسبة  5.3: 2018درهم ) صفر

. تستحق المبالغ المدينوة المسوتحقة يموجوب اتفاقيوات البيوع الم نيوة التوي توم قيود 2019ديسمبر  31الاارشة الرشيسية  مل السنة المنتهية في 

 كهر م  تاريخ إعداد التقارير. 12ةأنها لتسوية المةرور المةترو  مل إيرادات نقب ملمية الرا ي ي
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 استثمار في شركة شقيقة -14

 2018 2019 نسبة المساهمة 
 ألف درهم ألف درهم 2018 2019 

  005.289  946.288 ٪21.26 ٪26.21 أممو الدولية لل قارات  كرمة تمويب  المملمة ال ريية الس ودية
 

 يو ح الجدول التالي تلخيص الم لومات المالية ة تيمارات المجموعة في كرمة أممو الدولية لل قارات:

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 3,143,757 3.285.169 الموجودات

 (2,049,160) (2.196.633) المالويات

 1,094,597 1.088.536 حقوق الملمية

 289,005 288.946 جموعة ة تيمارات المالقيمة المدرجة 

 256,347 287.068 اإليرادات 

 94,287 65.488  للسنةالرياح 

 21.275 16.958  حسة المجموعة في الريح 
 

مليووون درهووم( موو  كوورمة أموومو الدوليووة  16.5: 2018مليووون درهووم ) 16.56 وومل السوونة  ا ووتلمت المجموعووة توزي ووات أريوواح يمبلووغ 

 2019 أمتووير 31لل قارات. تستند الم لومات المالية ونتاشج كرمة أممو الدولية لل قارات علو  أحودث حسوايات اإلدارة المتووفرة مموا فوي 

 .2019ديسمبر  31( حت  : كهر2018) ي المتبقيي  (  وتم ا تقراؤها للةهر2018نوفمبر  30مما في : 2018)

ديسومبر  31درهوم ) صوفرتناداأل إلو  النقواو الجواري موؤ راأل موع السولاات التنظيميوة   وجب مؤكور كورمة أمومو الدوليوة لل قوارات مبلوغ ا 

درهم  صفريناءأل عل  ذلك   جلت المجموعة حسة يمبلغ تقدير له ع  يند مالويات الزماة اإل افية. مليون درهم( مأفضب  32.8: 2018

 مليون درهم( في حقوق الملمية. 8.584: 2018ديسمبر  31)

 

 الموجودات األخرى -15
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

أل   3.762 2.964 المبالغ المدفوعة مقدما

 6.000 6.000 ذمم مدينة م  أنةاة الو اطة

 20.322 11.348 تسجيب الرا ي ور وش الخدمات

 2.015 2.342 دف ات مقدماأل 

 363 310 أرياح مستحقة القب 

 703 - (29مبالغ مستحقة م  أطراف ذات عمقة )إيضاح 

 20.064 23.005 (2 – 15الذمم المدينة المرهونة )إيضاح 

 - 9.065 (3-2)إيضاح موجودات  ا  ة لإليجار

 14.088 6.928 (3-15أ رو )إيضاح 

 61.962 67.317 
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 )تتمة( الموجودات األخرى -15
 

كوهرا مو  تواريخ  12لديون المةموو في تحسيلها والمتأ رة السوداد منوذ أميور مو  امخسص  م  يالسافيتم إظهار هذا الرصيد  15-1

  8.27 ومل السونة توم تسوجيب إنخفواض القيموة يمبلوغ إعداد التقارير المالية. إن اإلدارة واثقة م  تحسيب صافي الرصيد يالماموب. 

 .مليون درهم( 18.9: 2018ديسمبر 31مليون درهم )
 

إن هذا يميب القيمة ال ادلة للوحدات المحتفظ يها فيما يت لق يتسوية الموجودات التمويلية حيث  يتم تحويب الوحدات إلو  ال قوارات   15-2

 اة تيمارية في الفترة المحقة ي د اإلنتهاء م  إجراءات نقب الملمية مع إدارة الرا ي في ديي.
 

مليون درهم( مت لق يالمبالغ المستحقة لةورمة حوداشق الورقواء ذ ش  8.3: 2018ديسمبر 31مليون درهم ) 5.14إن الرصيد يمبلغ   15-3

 (.13ش )إيضاح 

 

  األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية -16
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 16.742 10.424 (1-16الموجودات اليايتة )إيضاح 

 472 424 (2-16)إيضاح  أعمال رأ مالية قيد التنفيذ

 10.848 17.214 
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 )تتمة( األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية -16
 :الثاث والترميبات والم دات الممتبية فيما يلي ينود 16-1

2019: 
أجهووووزة ممبيوووووتر وم وووودات  أثاث وترميبات 

 ممتبية
 المجمور

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    :التكلفة

 82,945 66,923 16,022 2019يناير  1في  

 354 345 9 اإل افات  مل السنة 

 (2) (2) - اة تب ادات  مل السنة 

 48 118 (70) ) ساشر(/ مما ب   ر السرف تت ديم 

 83.345 67.384 15.961 2019ديسمبر  31في  
    

    اة تهمو المترامم:

 66,203 51,582 14,621 2019يناير  1في  

 6.602 6.334 268 اة تهمو المحمب للسنة 

 (2) (2) - اة تب ادات  مل السنة 

 118 91 27 مما ب    ر السرف تت ديم 

 72.921 58.005 14.916 2019ديسمبر  31في  
    

    صافي القيمة الدفترية:

 10.424 9.379 1.045 2019ديسمبر  31في  
 

2018: 
أجهووووزة ممبيوووووتر وم وووودات  أثاث وترميبات 

 ممتبية
 المجمور

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    التملفة:

 68,951   53,096 15,855 2018يناير  1في  

 5,660 5,491 169 اإل افات  مل السنة 

 (112) (110) (2) اة تب ادات  مل السنة 

 8,446 8,446    - السايقة ت ديب السنة 

 82,945 66,923 16,022 2018ديسمبر  31في  
 

 
  

    اة تهمو المترامم:

 54,147 39,844 14,303 2018يناير  1في  

 5,748 5,429 319 اة تهمو المحمب للسنة 

 (107) (106) (1) اة تب ادات  مل السنة 

 6,415 6,415    - السايقة ت ديب السنة 

 66,203 51,582 14,621 2018ديسمبر  31في  
    

    صافي القيمة الدفترية:

 16,742 15,341 1,401 2018ديسمبر  31في  

 

 يت لق المبلغ يمةاريع تمنولوجيا الم لومات الجارية. 16-2
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 الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى -17

 تمرار 
 القساط

القسط  تاريخ
 النهاشي

 2018 2019 نسبة الرياح

 ألف درهم ألف درهم    

 كهرياأل  المرايحة

أمتوير  25

2026 2٪ 207.228 207.228 

 128.375 49.923 ٪4 2020يوليو  4 كهرياأل  الومالة

 294.250 114.430 ٪4 2020يوليو  4 كهرياأل  أ رو

 كهرياأل  الدفع   ر الةراء المستحق

أمتوير  25

2026 2٪ 4.011.781 4.011.781 

    4.383.362 4,641,634 

-17عدش إطفاء ت ديب القيمة ال ادلة )إيضاح 

1)    (327.247) (423,609) 

    4.056.115 4,218,025 

 

تقوع  يتم تأمي  الوداشع اة تيمارية الم اد هيملتها والتمويب اإل ممي اآل ر مقايب التنازل ع  ورهو  ال قوارات اة وتيمارية للمجموعوة التوي

( والتنووازل عوو  8( والتنووازل عوو  التووأمي   ورهوو  علوو  حسووايات البنووك )إيضوواح 13و 12ال رييووة المتحوودة )إيضوواحات فووي دولووة اإلمووارات 

الحقوووق ة ووتمش الوودف ات المت لقووة يمحفظووة الموجووودات التمويليووة واة ووتيمارية اإل ووممية و وومانات الةوورمات موو  الةوورمات التاي ووة 

 اةحتفاظ يها م  قبب وميب  مان نياية ع  الممولي . للمجموعة. إن الوراق المالية المقدمة  يتم

 
 تعديل القيمة العادلة المطفأة 17-1

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 533,691 423.609 يناير 1في 

 (110,082) (96.362) اإلطفاء المحمب للسنة

 327.247 423,609 
 

  مموا أدو إلو  التوزاش ثايوت يودفع إلو  المموولي  التجواريي  2014تم تغيير طبي ة وداشع الةرمة جوهريوا نتيجوة إلعوادة الهيملوة المنتهيوة فوي 

ديسوومبر  31مليوون درهووم ) 4.383ومقودمي دعووم السويولة. إن القيمووة اة ومية لملتزامووات اليايتووة الم واد هيملتهووا فوي نهايووة السوونة هوي مبلووغ 

أل للم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ويسبب التغيرات الجوهرية في كروط الوداشع اة تيمارية م   4.642 :2018 مليون درهم(. وفقا

ت اقود عليهوا.  مل إعادة الهيملة  تم إجراء تقييم القيمة ال ادلة لملتزامات الم اد هيملتها عل  أ اس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الم

  تم قيد اةلتزامات الم اد هيملتها فوي البدايوة يالقيموة ال ادلوة فوي ييوان المرموز الموالي مموا أدو إلو  ت وديب أريواح 2014نوفمبر  25ما في م

 مليون درهم والتي تم تسجيلها في ييان الد ب الموحد. 911القيمة ال ادلة يمبلغ 
 

٪ علو  أ واس توقوع اإلدارة ل اشود السووق والم ودل حسوب مخواطر محوددة 5نسوبة يا وتخداش م ودل  سوم يالم دلوة تم احتساب القيمة ال ادلوة 

 للمجموعة.
 

المسوجلة يجب قياس اةلتزامات ةحقا يالتملفة المافأة يا تخداش طريقة م دل التمويب الف لي. ويالتالي  فرن الرياح الناتجة مو  القيود الولوي 

مع ر وش ناتجة فوي ييوان الود ب الموحود موب  ونة. إن القيموة المترامموة لريواح القيموة   نة للسداد  12 يتم عمسها يالمامب عل  مدو فترة 

مليون درهوم(  ت اوي أريواح القيموة ال ادلوة  487 :2018ديسمبر  31مليون درهم ) 583يلغت  2019ديسمبر  31ال ادلة المافأة مما في 

مليوون درهوم( ليوتم إطفاؤهوا علو  مودو فتورة السوداد  424 :2018ديسومبر  31) 2019ديسمبر  31مليون درهم مما في  328المتبقية م  

 المتبقية.
 

أل لبنوود اةتفاقيوة  مموا 2014يموجب ينود اتفاقية الةروط ال امة ةعادة الهيملة لسنة    فرنه يجب عل  المجموعة توزيع أي فاش  نقودي وفقوا

 2014أكهر. تم إجوراء أول تقيويم فوي ديسومبر  6النقدي للمجموعة مب   يناءأل عل  تقييم المرمز 2016تم ت ديله في وقت ةحق في ديسمبر 

أل م   944و قد أدو إل   داد اةلتزاش إل  الممولي  يمبلغ  أل مجدوةأل في المستقبب. 22مليون درهم وهو ما يميب دف ة مقدما  قسااأل كهريا
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 األخرى )تتمة(الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية  -17
 )تتمة( تعديل القيمة العادلة المطفأة 17-1

ويالتالي توم  وداد دف وة مقدموة يمبلوغ  2015يونيو  30يموجب آلية التحويب النقدية  إن التقييم الياني يقوش عل  أ اس المرمز النقدي مما في 

 .2015يوليو  16   تم دف ها في2018قسط كهري في المستقبب حت  امتوير  13مليون درهم تميب  558
 

مليوون درهوم تميوب  137ويالتالي توم  وداد دف وة مقدموة يمبلوغ  2015ديسمبر  31تم إجراء التقييم اليالث عل  أ اس المرمز النقدي مما في 

أل في المستقبب حت  ديسمبر  مموا فوي . وتم إجراء التقييم الرايع عل  ا اس المرمز النقدي 2017يناير  25  تم دف ه في 2018قساي  كهريا

أل فوي المسوتقبب حتو  فبرايور  137ويالتالي تم  داد دف ة مقدمة يمبلغ  2017يونيو  30 توم دف وه فوي  2018مليون درهم تميب قساي  كوهريا

 .2017يوليو  25
 

يوود   وافقت كرمة أممو مع الممولي  لوديها للتنوازل عو  عودد مو  الةوروط المقيودة  والتوي تضومنت ت وديمت لوب   الق2016في ديسمبر 

للسماح لسجب الره  للةرمة يالحفاظ عل  أعل  المستويات المتوق ة وزيادة الموال التي  تارح في إطار م ايير م ينة متفق عليها مسوبقا 

 وإزالة القيود المفرو ة عل  ا تحداث المةروعات. ة تؤثر الةروط الجديدة عل  فترة السداد أو المبالغ أو دف ات الرياح للممولي .
 

 .2018يناير  25في  2018أقساط كهرية مجدولة مستقبم حت  ديسمبر  10مليون درهم تميب  684 داد دف ة مقدمة يقيمة تم 
 

 لألحداث المحقة لنهاية ال اش. 1-2يرج  الرجور إل  اةيضاح 

 

 تمويل إسالمي ألجل -18
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 38.559 - (كرمة تاي ة )إيضاح أجلة م  قبب تمويب إجارة آ –ا تسنار 

 56.012 85.648 )إيضاح ب( الةرمة المسرية إلعادة التمويب ال قاري 

 17.114 20.735 البنك ال قاري المسري ال ريي )إيضاح ج(

 - 8.679 قناة السويس

 115.062 111.685 
 

 تمويل إجارة آجلة من قبل شركة تابعة –االستصناع  (أ 

تمويب إجارة آجلة مع ينك إ وممي لتمويوب كوراء وحودات مونودومونيوش ممتبيوة  –المجموعة في اتفاقية ا تسنار   د لت 2008 مل  نة 

أل.  يناءأل عل  حمم قضاشي منا ب تم تسويته  مل ال اش. في عقار قيد اإلنةاء حاليا
 

 الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري (ب 

مما في نهاية السنة  يلغت التسهيمت طويلوة الجوب المقدموة مو  الةورمة المسورية إلعوادة التمويوب ال قواري للةورمة التاي وة للمجموعوة فوي 

مليوون جنيوه مسوري( لتمويوب أنةواة الةورمة التاي وة. يترتوب علو  هوذه  274 :2018ديسومبر  31مليون جنيه مسري ) 375مسر مبلغ 

أل )21٪ إل  1سبة تتراوح م  التسهيمت م دل أرياح ين أل( تسوتحق الودفع علو  أ واس كوهري لمودة 21٪ إل  1م  : 2018%  نويا %  نويا

  نة. 20أقساها 

 

 البنك العقاري المصري العربي (ج 

مما في نهاية السنة  يلغت التسهيمت طويلة الجب المقدمة م  البنك ال قواري المسوري ال ريوي للةورمة التاي وة للمجموعوة فوي مسور مبلوغ 

لتمويب أنةاة الةرمة التاي وة. يترتوب علو  هوذه التسوهيمت م ودل  (مسريمليون جنيه  84: 2018ديسمبر  31مليون جنيه مسري ) 91

أل إل  متو وط  و ر موريودور مو  البنوك المرموزي المسوري )٪  ن1.5ريح يحد أقس   : ة كويء( ويسوتحق علو  أ واس كوهري 2018ويا

  نوات. 7 مل فترة أقساها 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -19
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 6.551 4.398 يناير 1في 

 766 1.163 المخسص  مل السنة

 (2.919) (1.453) المدفور  مل السنة

 4.398 4.108 ديسمبر 31في 

 

 المطلوبات األخرى -20
 ديسمبر 31 

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 يناير 1

2018 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 )م اد ييانه( )م اد ييانه(  

 54.046 68,167 54.530 مخسسات ومبالغ مستحقة الدفع

 11.055 5,556 7.288 د ب إيجار غير ممتسب

 6.578 6,563 6.559 توزي ات أرياح مستحقة الدفع

 3.912 2,988 4.763 أرياح متوق ة مستحقة عل  وداشع اة تيمارات والتمويمت اإل ممية ال رو

 14.475 14,475 13.770 (1-20مخسص ماالبات قضاشية )إيضاح 

 154.314 154.314 154.314 (2-20ذمم داشنة ل ممء )إيضاح 

 456 56 56 زماة مستحقة الدفع

 6.535 8,942 7.370 وداشع التأمي 

 7.156 4,683 2.873 داشنو إدارة ال قارات

 - - 9.065 (3-2التزامات اإليجار )إيضاح 

 39.399 26,305 62.702 (3-20ة أ رو )إيضاح ذمم داشن

 323.290 292,049 297.926 

 

مليوون درهوم( مقايووب ي و  الودعاوو القضواشية فوي دولووة  14.5: 2018ديسومبر  31مليووون درهوم ) 14مخسوص يمبلوغ  ذلوك يميوب 20-1

 اإلمارات ال ريية المتحدة  وتةتمب عل  دعاوو مرفوعة م  و د المجموعة  ويال ص تت لق يب   م اممت البيع والتمويب.

 

مبنو  قيود التاووير  وم  مةورور عقواري قيود  لإل وتحواذ علو كوراء موع الماوور ييوع و  أيرموت المجموعوة اتفاقيوة 2008في عاش  20-2

موع  اتفاقيوة ييوع وكوراءتوقيوع مو   ومل مليون درهوم  154التاوير  وتم ييع جزء م ي  م  المبن  إل  عميب آ ر مقايب إيرادات ييع يقيمة 

ملتزاموات المقايلوة للسولف التوي توم ل ان يونفس الم املوةرتباوت اتفاقيوات البيوع والةوراء. ا تنادألا إل  الفهم الذي يفيد أن موم مو  ال ميب الم ني

 .للمبواني قيود التاوويريةمب منفسب وتم إظهارها موع  سوم علو  السولفيات لم يت تسجيلها مليون درهم  154ا تممها م  ال ممء والبالغة 

ع والةراء مع الماوير  فقد أصبح المبلوغ المقودش و مل السنة الحالية  وي د إنهاء مو ور التحميم في مسلحة المجموعة وإنهاء اتفاقية البي

تسحيح قيدالسونة السوايقة مو  يفي الوقت الحالي  تقوشمستحق الدفع لل ميب. وقد أجرت المجموعة إعادة تقييم ةلتزاماتها نحو ال ميب وم  ثم 

 دارو هذا الخاأ.مليون ردهم لت 154وت ديب الخساشر المتراممة اةفتتاحية يقمية  ياةلتزاش مل اةعتراف 

 

ةورمة مليون درهم(  التي تت لق يالد ب المؤجب والمالويات ال ورو ل 5: 2018ديسمبر  31مليون درهم ) 34 ويتضم  ذلك مبلغ 20-3

 (.13حداشق الورقاء ذ ش ش )إيضاح 
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 رأس المال   -21
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 المسرح يه والمسدر والمدفور يالمامب 

 درهم 1 هم قيمة السهم  1.500.000.000

 1.500.000 1.500.000 درهم( 1 هم عادي قيمة السهم  1.500.000.000 – 2018ديسمبر  31) 

 
 أداة المضارية

م ينووة. فووي وقووت إصوودار أداة   ( عنوود إتموواش كووروط26قامووت المجموعووة يرصوودار أداة مضووارية قايلووة للتحويووب إلوو  أ ووهم عاديووة )إيضوواح 

يزيادة رأس مال الةورمة يمبلوغ يسوب حتو   2014 بتمبر  28المضارية  أقر المساهمي  في اجتمار الجم ية ال مومية غير ال ادية يتاريخ 

 مليار درهم م  وقت آل ر يهذا المبلغ أو المبالغ التي قد تمون مالوية . 2.1

 

 أسهم الخزينة  -22
% مو  رأس الموال المسودر. توم تسوجيب هوذه 1.67مليوون  وهم مو  أ وهمها  أي موا ي وادل  25قامت المجموعة يةوراء   2008 مل عاش 

   تم ييع أ هم الخزينة.2019ديسمبر  31 مل السنة المنتهية في  ال هم في ييان المرمز عل  أنها أ هم  زينة.

 

 االحتياطي القانوني -23
أل للقانون اةتحادي رقم ) % مو  أريواح 10في دولوة اإلموارات ل رييوة المتحودة والنظواش ال ا وي للةورمة  يجوب تحويوب  2015( لسنة 2وفقا

% 50السنة إل  اةحتياطي القانوني. يجوز للةرمة أن تقرر التوقف ع  هذه التحوويمت السونوية عنودما يسوبح إجموالي اةحتيواطي مسواوياأل 

 لمدفور. م  رأس المال ا

 

 االحتياطي العام -24
أل لنظواش الةورمة ال ا وي  يتوقوف 10حسب متالبات النظاش ال ا ي للةرمة  يجب تحويب  % م  أرياح السنة إل  اةحتيواطي ال واش. ووفقوا

يسبح هذا اةحتياطي  التحويب إل  اةحتياطي ال اش يموجب قرار م  الجم ية ال مومية ال ادية يناء عل  توصية م  مجلس اإلدارة أو عندما

أل  % م  رأ مال الةرمة المدفور.  وف يتم ا تخداش هذا اةحتياطي لغراض تحوددها الجم يوة ال موميوة أثنواء اةجتموار السونوي 50مساويا

 ال ادي ويناء عل  توصية م  مجلس اإلدارة. 

 

 االحتياطي الخاص -25
 مرمزي لدولة اإلمارات ال ريية المتحدة غير قايب للتوزيع. إن اةحتياطي الخاص الذي تم تموينه حسب توصية المسرف ال

 

 أداة المضاربة -26
 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 1.025.560 1.025.560 أداة المضارية )القيمة اة مية(

 (810.088) (810.088) احتياطي أداه المضارية

 215.472 215.472 أداة المضارية )القيمة المدرجة(

 

موو   وومل كوورمة  2026نوووفمبر  30مليووون درهووم والتووي تسووتحق فووي  1.300  تووم إصوودار أداة المضووارية يمبلووغ 2014نوووفمبر  25فووي 

لغراض  اصة مملومة م  قبب المجموعة. عند ا تحقاق أداة المضارية إل  الحد الذي ة يمم  ا تردادها  وف يتم تحويلها يةمب الزامي 

 درهم. 1ية للسهم الواحد إل  أ هم عادية للةرمة يقيمة ا م
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 )تتمة( أداة المضاربة -26
 صدار م : اإلفي وقت  تتألف أداة المضارية

 مليون درهم 1.300قيمة ا مية يمبلغ  .1

أل عل  الرصدة القاشمة موب  ونة  يسوتحق الودفع مودف ات عينيوة  ويحوق للةورمة اة تيوار أن1م دل ريح متوقع ينسبة  .2 تقووش  %  نويا

 يتوزي ات نقدية أو يال هم.

مليون  هم ينابق فقط إل  حد يقاء أداة المضارية قاشمة عند اة تحقاق. إن عدد ال هم الاارشة التي  وف يتم  500إصدار طارئ  .3

 إصدارها تقسم يالتنا ب مع مبلغ أداة المضارية المتبقي القاشم.
 

في الرياح المتوق ة لداة المضارية. و يتم احتساب مبلغ مزيادة في الرياح المابقة مو   تةتمب أداة المضارية م  يند يابق لزيادة محتملة

(.  ووف يوتم تابيوق موا  وبق ذموره فوي حوال ا توارت المجموعوة عودش 17٪ عل  المبالغ المسوتحقة للمموولي  التجواريي  )إيضواح 8٪ إل  2

  قارات اة تيمارية المؤهلة.ا ترداد المبلغ المنا ب م  أداة المضارية مباكرة ي د ييع ال
 

أل عو  ال قوارات اة وتيمارية 12وفقا لتقدير الةرمة  إن الريواح المحققوة مو  ييوع ال قوارات اة وتيمارية المؤهلوة )إيضواح  ( والودف ات مقودما

بلوغ المسوتحق ذو السولة (  وف يتم ا تخدامها ة ترداد أداة المضارية جنبا إل  جنوب الم13( وال قارات قيد التاوير )إيضاح 11)إيضاح 

م  الدف ات ال ينية. عند ا ترداد أداة المضارية   وف يمون هناو انخفاض نسبي في إصدار أ هم التحويب الاارشة المستحقة. في حوال توم 

للتغييور مموا هوو إتماش ييع ال قارات اة تيمارية المؤهلة  ولمنه ة يوجد ا تهمو متماثب لداة المضوارية    ووف تخضوع الريواح المتوق وة 

ديسومبر  31) 2019ديسومبر  31مليوون درهوم مموا فوي  1.997مو ح أعمه. تبلوغ ال قوارات اة وتيمارية المؤهلوة يقيموة مدرجوة إجماليوة 

ديسومبر  31مليوون درهوم ) 2.652مليون درهم( والتي تنتج عنها قيمة عادلة إجماليوة لل قوارات المسوتب دة المؤهلوة يمبلوغ  1.762: 2018

 مليون درهم(. 2.652 :2018
 

يمبلوغ  تم تسجيب أداة المضارية يالقيمة ال ادلة عند إصدارها. وتم تسجيب الفرق يي  القيمة ال ادلوة لداة المضوارية والقيموة المدرجوة للوداشوع

أل  2014مليون درهم مأرياح في ييان الد ب لسنة  1.027 أل للم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ةحقا الولي  ل  يتم إعادة قياس  قيدللوفقا

الولي م  أداة المضارية مو  الخسواشر المترامموة  قيدمليون درهم عند ال 1.027القيمة المدرجة لألداة. تم تحويب أرياح القيمة ال ادلة يمبلغ 

و إصودار أ وهم فوي الةورمة عنود إل  احتياطي أداة المضارية. و وف يتم ا تخداش هذا اةحتيواط فوي حوال وجوود أي  وداد لداة المضوارية أ

ا ووتحقاق أداة المضووارية. و وووف يووتم إدراج أي ا ووتمف يووي  القيمووة اة وومية لأل ووهم السووادرة للتحويووب والقيمووة المدرجووة لداة المضووارية 

 واحتياطي أداة المضارية في الرياح غير الموزعة/الخساشر المتراممة.
 

مخسومة يتملفوة حقووق لتدفقات النقدية المتوق ة التي  وف تنةأ  ا تقديرات اإلدارة يةأنأفضب  وفقتم تحديد القيمة ال ادلة لداة المضارية 

 12تسوية مساريف الدف ات ال ينية لفتورة وفي ال اش الياني عةر  يالمامب و اإلدارة يأن الداة  وف تسترد. لهذا الغرض  ترملمية الةرمة

 نفس التاريخ.ي نة 
 

٪ محتسووبة يموجووب نموووذج تسوو ير الموجووودات 14.96لداة المضووارية يا ووتخداش تملفووة حقوووق الملميووة ينسووبة  تووم احتسوواب القيمووة ال ادلووة

الرأ مالية حيث أن ال اشد المضمون مسوتند علو   وندات حموموة اإلموارات ال رييوة المتحودة طويلوة الجوب؛ إن مقيواس ييتوا الوذي توم تحديوده 

ت مب في ذات النةاط وعموة مخاطر السوق مستندة عل  ظروف السوق الحالية وهوو موا ي موس مستند إل  مقياس ييتا للةرمة المماثلة التي 

 ال اشد المتوقع اإل افي عل  اة تيمار المضمون.
 

أل   2015أغسوواس  12فووي  مليووون درهووم مقايووب أداة المضووارية ممووا أدو إلوو  انخفوواض أداة  200 ووداد ا تووار مجلووس إدارة الةوورمة طوعووا

مليون درهم عل  التووالي. إن القيموة اة ومية القواشم لداة المضوارية فوي  158مليون درهم و  42أداة المضارية يمبلغ  المضارية واحتياطي

يةووأن مميووي  درهووم  9مليووون درهووم(. دف ووت الةوورمة أيضوواأل 1.100: 2018ديسوومبر  31مليووون درهووم ) 1.026يلووغ  2019ديسوومبر  31

٪ مو  أداة المضوارية القاشموة مو  تواريخ إعوادة الهيملوة 1لسداد أداة المضارية عل  التووالي ينسوبة مساريف الدف ات ال ينية المستحقة نتيجة 

 لتاريخ السداد. قد  جب هذا التحمب في الخساشر المتراممة في حقوق الملمية.
 

ت أداة المضووارية مليووون درهووم مقايووب أداة المضووارية التووي  فضوو 75  ا تووار مجلووس إدارة الةوورمة طوعووا  ووداد 2017نوووفمبر  23فووي 

ديسمبر  31القيمة اة مية لداة المضارية القاشمة في  تبلغمليون درهم عل  التوالي.  59مليون درهم و  16واحتياطي أداة المضارية يمبلغ 

أريوواح يةوأن مليوون درهوم  25مليوون درهوم(. ممووا دف وت الةورمة مبلوغ  1.026 : 2018ديسومبر  31مليوون درهوم ) 1.026 مبلوغ 2019

٪ م  أداة المضوارية القاشموة مو  تواريخ السوداد الول إلو  1لسداد رأس المال يموجب أداة المضارية حيث يلغت نسبة  نتيجةدف ات ال ينية ال

 قد  جب هذا التحمب في الخساشر المتراممة في حقوق الملمية. تاريخ السداد الياني.
 

 1.512: 2018ديسومبر  31مليوون ) 1.512هوو   2019ديسومبر  31فوي  الحود القسو  ل ودد ال وهم التوي قود تحوول يموجوب الداة مان

 مليون(.
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 إن الم لومات المالية للةرمات التاي ة التي لها حسص جوهرية غير مسيارة قد تم عر ها أدناه:

  2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

 127,549 113.449 1-27 جاردنز ذ.ش.شأممو  ماي 

 (21,214) (11.710)  إي إف إس للخدمات المالية ذ.ش.ش
  101.739 106,335 
    

    )الخسائر( المخصصة للحصة غير المسيطرة الجوهرية:األرباح/ 
  2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

 2,959 (7.805) 1-27 أممو  ماي جاردنز ذ.ش.ش

 (9,126) 9.504  إف إس للخدمات المالية ذ.ش.شإي 

  1.699 (6,167) 
 

٪ م  كرمة أممو  ماي جاردنز ذ.ش.ش. ا تخدمت المجموعوة كورمة أمومو  وماي 100تمتلك المجموعة حسة رأس مال ينسبة  27-1

ينايوة تودع  مةورور  وماي جواردنز جاردنز ذ.ش.ش ممنةأة ذات غرض  اص  لم تحواذ ياةكتراو مع طورف آ ور علو  كوقق م ينوة فوي 

٪ مو  المةورور. يموجوب أحمواش اتفاقيوة المةورور  موع الاورف المقايوب   ويتم اقتسواش 67)"المةرور"(. تملك المجموعة اآلن حسة ينسبة 

زيوادة  ٪ للارف اآل ر. التمويب المقودش توم تسونيفه محقووق ملميوة  وم  أمومو  وماي جواردنز ويالتوالي33٪ للمجموعة و67أرياح ينسبة 

 الحسص غير المسيارة عل  مستوو المجموعة.
 

 الم لومات إل  المبالغ قبب الحذوفات دا ب الةرمة. هذه تستندوالم لومات المالية الملخسة لهذه الةرمات التاي ة.  فيما يلي

 بيان اإليرادات الملخص
2019: 

جاردنز  أمالك سكاي 
 ذ.م.م

للخدددددددددمات  إي إف إس
 ذ.م.م المالية

 ألف درهم درهمألف  
 23.314 17.328 اإليرادات

 (58) (4.818) المساريف ال مومية واإلدارية

 (894) - التوزي ات إل  الممولي / المستيمري 

 - (36.160)  ساشر القيمة ال ادلة عل  عقارات ا تيمارية

 22.362 (23.650) الةامب للسنة / الد بإجمالي )الخسارة(

 9.504 (7.805) المسيارةال اشدة إل  الحسص غير 
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 )تتمة(الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي  -27
 

2018:   

جاردنز  أممو  ماي 
 ذ.ش.ش

للخووووووووودمات  إي إف إس
 ذ.ش.ش المالية

 ألف درهم ألف درهم 
 37 19,214 اإليرادات

 (20,575) (9,606) المساريف ال مومية واإلدارية

 (936)      - التوزي ات إل  الممولي / المستيمري 

 - (640)  ساشر القيمة ال ادلة عل  عقارات ا تيمارية

 (21,474) 8,968 إجمالي الد ب / )الخسارة( الةاملة للسنة

 (9,126) 2,959 ال اشدة إل  الحسص غير المسيارة

 
 بيان المركز المالي الملخص

2019: 
جاردنز  أمالك سكاي 

 ذ.م.م

للخدددددددددمات  إي إف إس
 ذ.م.م المالية

 ألف درهم ألف درهم 
 - 8.506 النقد والرصدة لدو البنوو

 - 340.740 ال قارات اة تيمارية

 6.012 643 موجودات أ رو

 (33.157) - عمقة لارف ذيالمبالغ المستحقة 

 (409) (8.614) المالويات ال رو

 (27.554) 341.275 إجمالي حقوق الملمية

   

   ال اشدة إل :

 (15.844) 227.826 مساهمي الةرمة الش 

 (11.710) 113.449 الحسص غير المسيارة 

 341.275 (27.554) 
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 )تتمة(الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي  -27
 

2018:   

جاردنز  أممو  ماي 
 ذ.ش.ش

للخووووووووودمات  إي إف إس
 ذ.ش.ش المالية

 ألف درهم ألف درهم 
 - 27,330 النقد والرصدة لدو البنوو

 30,037      - دف ات مقدمة ع  ال قارات اة تيمارية

 - 376,900 ال قارات اة تيمارية

 6,012 135 موجودات أ رو

 (38,559)      - تمويب ا ممي لجب

 (46,916)      - المبالغ المستحقة لطراف ذات عمقة

 (490) (   10,551) المالويات ال رو

 (49,916) 393,814 إجمالي حقوق الملمية

   

   :ال اشدة إل 

 (28,702) 266,265 مساهمي الةرمة الش 

 (21,214) 127,549 الحسص غير المسيارة 

 393,814 (49,916) 

 بيان التدفقات النقدية الملخص
2019: 

جاردنز  أمالك سكاي 
 ذ.م.م

للخدددددددددمات  إي إف إس
 ذ.م.م المالية

 ألف درهم ألف درهم 
 1.901 10.065 التةغيلية
 12.752 - اإل تيمارية

 (14.653) (28.889) التمويلية

 - (18.824) صافي النقص في النقد وما ي ادله

   

2018:   

جاردنز  أممو  ماي 
 ذ.ش.ش

للخووووووووودمات  إي إف إس
 ذ.ش.ش المالية

 ألف درهم ألف درهم 
 (2,107) 12,636 التةغيلية

 2,100 (16,965) التمويلية

 ( 7) (4,329) صافي النقص في النقد وما ي ادله
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 المعلومات القطاعية   -28
لغووراض إداريووة تووم تنظوويم المجموعووة فووي ثمثووة قااعووات لألعمووال  تمويووب ال قووارات )وتةووتمب علوو  النةوواة التمويليووة واة ووتيمارية(  

 واة تيمار ال قاري )يةتمب عل  الم اممت ال قارية( وتمويب اة تيمار في الةرمات. 
 

 صة يها لغرض اتخاذ قرارات حول تخسيص الموارد وتقييم الداء.تقوش اإلدارة يمراقبة النتاشج التةغيلية لوحدات العمال الخا
 

 القطاعات التشغيلية

 ديسمبر هي مما يلي: 31إن إيرادات ومساريف المجموعة لمب قاار للسنة المنتهية في 
 

2019:     

 عقاري تمويل 

 استثمارات
 عقارية

 تمويل استثمارات
 المجموع في شركات 

 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم 

 243.376 42.893 96.683 103.800 الد ب التةغيلي

 (109.529) (17.926) (47.042) (44.561) توزي ات للممولي / للمستيمري 

 (256.780) (1.117) (148.540) (107.123) مخسسات اةنخفاض في القيمة

 (96.362) (9.301) (51.520) (35.541) إطفاء أرياح القيمة ال ادلة

 (117.445) (9.674) (29.856) (77.915) مساريف )تةمب مساريف مخسسة(

 16.958 16.958 - - الحسة م  نتاشج الةرمة الةقيقة

 (319.782) 21.833 (180.275) (161.340) نتاشج القاار

 (1.699)    الحسص غير المسيارة

    (321.481) 
 

2018:     

 عقاري تمويب 

 ا تيمارات
 عقارية

 تمويب ا تيمارات
 المجمور في كرمات 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 285,973 17,586 134,952 133,435 الد ب التةغيلي

 (112,152) (17,267) (46,711) (48,174) توزي ات للممولي / للمستيمري 

 (205,926) (20,276) ( 142,926) (42,724) مخسسات اةنخفاض في القيمة

 (110,082) (9,482) (49,047) (51,553) إطفاء أرياح القيمة ال ادلة

 (146,208) (10,798) (43,787) (91,623) مساريف )تةمب مساريف مخسسة(

 (5,304)      - (5,304)      - تملفة مبي ات ال قارات قيد التاوير

 21,275  21,275      -      - الحسة م  نتاشج الةرمة الةقيقة

 (272,424) (18,962) (152,823) (100,639) نتاشج القاار

 6,167    الحسص غير المسيارة

    (266,257) 
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 المعلومات القطاعية )تتمة(   -28

 لموجودات والمطلوبات القطاعيةا

 ديسمبر: 31 ي رض الجدول التالي الموجودات والمالويات القااعية الخاصة يالمجموعة مما في

2019:     

 عقاري تمويل 

 استثمارات
 عقارية

تمويل استثمارات 
في شركات 

 المجموع وأخرى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 5.307.292 454.240 1.831.111 3.021.941 الموجودات القااعية

 4.498.575 477.787 3.081.888 938.900 المالويات القااعية

 6.602 293 - 6.309 اة تهمو

 306 - - 306 المساريف الرأ مالية

 

2018:     

 عقاري تمويب 

 ا تيمارات
 عقارية

تمويب ا تيمارات 
في كرمات 
 المجمور وأ رو 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

  5,737,040 437,400   1.867.776  3,431,864 الموجودات القااعية

 4,626,157  483,477 2,938,376  1,203,944 المالويات القااعية

 5,748 190 - 5,558 اة تهمو

 3,865 377 - 3,488 المساريف الرأ مالية

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة   -29

إن الطووراف ذات ال مقووة تميووب الةوورمات الةووقيقة والمسوواهمي  الرشيسوويي  وأعضوواء مجلووس اإلدارة وموووظفي اإلدارة ال ليووا للمجموعووة 

أل موو  قبووب تلووك الطووراف. تؤ ووذ موافقووة إدارة المجموعووة علوو   والةوورمات التووي تحووت السوويارة أو السوويارة المةووترمة أو المتووأثرة جوهريووا

 ت لقة يهذه الم اممت. ال  ار وكروط الدفع الم
 

 إن الرصدة مع الطراف ذات ال مقة المدرجة في ييان المرمز المالي الموحد هي مما يلي:
 

     :2019ديسمبر  31

 
 مساهمين
 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس
 واإلدارة العليا

ذات  أطراف أخرى
 المجموع عالقة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 1.682 1.682 - - والرصدة لدو البنووالنقد 

 19.288 5.682 13.606 - الموجودات التمويلية واة تيمارية اة ممية

 1.059.477 941.789 - 117.688 الوراق المالية اة تيمارية

 1.064 946 - 118 مالويات أ رو
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 ذات العالقة )تتمة(المعامالت مع األطراف    -29
 )تتمة( إن الرصدة مع الطراف ذات ال مقة المدرجة في ييان المرمز المالي الموحد هي مما يلي:

 
     :2018ديسمبر  31

 

 مساهمي 
 رشيسيي 

 اإلدارة أعضاء مجلس
 واإلدارة ال ليا

 أطراف أ رو
 المجمور ذات عمقة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 7.265 7.265 - - والرصدة لدو البنوو النقد

 23.614 8.358 15.256 - الموجودات التمويلية واة تيمارية اة ممية

 7.249 7.249 - - الوراق المالية اة تيمارية

 1.059.477 941.789 - 117.688 الوداشع اة تيمارية

 703 703 - - (15موجودات أ رو )إيضاح 

 867 821 - 46 مالويات أ رو

 
 إن الم اممت مع الطراف ذات ال مقة المدرجة في ييان الد ب هي مما يلي:

     :2019ديسمبر  31

 

 مساهمين
 رئيسيين

 أعضاء مجلس
واإلدارة  اإلدارة

 العليا

 أطراف أخرى
 المجموع ذات عالقة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 657 285 372 - واة تيمارية اة مميةالد ب م  الموجودات التمويلية 

 22.136 19.677 - 2.459 توزي ات للممولي / للمستيمري 

     

     :2018ديسمبر  31

 

 مساهمي 
 رشيسيي 

 أعضاء مجلس
واإلدارة  اإلدارة

 ال ليا

 أطراف أ رو
 المجمور ذات عمقة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 963 418 545 - التمويلية واة تيمارية اة مميةالد ب م  الموجودات 

 21.634 19.231 - 2.403 توزي ات للممولي / للمستيمري 
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا
 إن الت ويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة ال ليا في المجموعة مما يلي:

 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم 

 14.365 12.280 رواتب ومزايا أ رو

 1.872 283 ممافأة نهاية الخدمة للموظفي 

 12.563 16.237 
 

 )ب(. 30مبينة في اةيضاح  2019ديسمبر  31إن ممافأة أعضاء مجلس اإلدارة  مل السنة المنتهية في 
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 االلتزامات والمطلوبات الطارئة    -30

 االلتزامات
  2019 2018 
 ألف درهم درهمألف  إيضاح 

 290.336 210.819 1-30 التزامات غير قايلة لإللغاء لتقديم تسهيمت

 23.251 - 2-30 التزامات يخسوص الدف ات المقدمة لل قارات اة تيمارية

 65.348 18.192 3-30 التزامات يخسوص عقارات ا تيمارية

  229.011 378.935 

 
يالتسهيمت اةشتمانية علو  اةلتزاموات لتقوديم التسوهيمت التوي جورو تسوميمها للوفواء يمتالبوات عمومء تةتمب اةلتزامات المت لقة    30-1

المجموعة. إن اةلتزامات عادةأل يمون لها تواريخ صمحية محددة وكروط أ رو إللغاشها وتتالب دفع ر وش. ونظوراأل لن اةلتزاموات 

 فرن إجمالي المبالغ الت اقدية ة تميب يالضرورة اةحتياجات النقدية المستقبلية. هذه يمم  أن تنتهي صمحيتها دون القياش يسحبها 
 

 هذه تميب التزامات نحو ماوري ال قارات أو الباش ي  يخسوص مةتريات ال قارات.   30-2
 

 هذه تميب التزامات تجاه الماوري  ال قاريي  فيما يت لق يتاوير ال قارات اة تيمارية.  30-3
 

 

 المطلوبات الطارئة
أ(   د لت المجموعة يب   الدعاوو القضاشية في دولة اإلمارات ال رييوة المتحودة  وتةوتمب علو  دعواوو مرفوعوة مو  و ود المجموعوة  

ويووال ص تت لووق يووب   م وواممت البيووع والتمويووب. توودافع المجموعووة عوو  حقوقهووا فووي هووذه القضووايا  وا ووتناداأل إلوو  الوورأي المقوودش موو  

القانوني  ت تقد المجموعة أنه م  غير المرجح نجاح اإلجوراءات التوي اتخوذتها الطوراف المقايلوة  يا وتيناء قضوايا توم تمووي   المستةار

 مليون درهم(. 3: 2018مليون درهم ) 1مخسص مقايلها يمبلغ 
 

مليوون  1.12ة المقترحوة يمبلوغ   مان لدو المجموعة مالويات طارشة  اصة يممافأة أعضاء مجلوس اإلدار2019ديسمبر  31مما في  ب(

فوي  2015( لسونة 2(. إن ممافأة أعضاء مجلس اإلدارة  التي تخضع للقوانون اةتحوادي رقوم )درهم ة كي: 2018ديسمبر  31) درهم

مو  قبوب الجم يوة مليوون درهوم(  2.25: 2018)مليوون درهوم  1.16دولة اإلمارات ال رييوة المتحودة  وقود تموت الموافقوة عليهوا يمبلوغ 

 .2019ديسمبر  31وتم دف ه  مل السنة المنتهية في  2019ايريب  10في ال مومية السنوية 

 

يودوره يتقوديم دعووو  11مموا هوو مبوي  فوي اإليضواح رقوم  2013مما قاش الماور الذي يدأت الةرمة يورجراءات تحمويم  وده فوي عواش  ج(

مليون درهم ة ترداد الخساشر المزعومة. وا وتنادا إلو   669يمبلغ  2017ديسمبر  31المنتهية في  تحميم  د المجموعة  مل السنة

المةورة التي قدمها المستةار القانوني للارف اليالث  ا تنتجت الةرمة يأنه ل  يموون مو  المورجح أن يونجح الاورف المقايوب فوي هوذا 

 اإلجراء.
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 طر إدارة المخا -31
مو   ومل عمليوة ت ريوف وقيواس ومراقبوة مسوتمرة تخضوع لحودود  إة أنه يتم إدراتهواالمخاطر متأصلة في أنةاة المجموعة  يالرغم م  أن

المخوواطر و وووايط أ وورو. إن عمليووة إدارة المخوواطر هامووة ة ووتدامة المجموعووة. تت وورض المجموعووة لمخوواطر اةشتمووان ومخوواطر السوويولة 

 ومخاطر السوق والمخاطر التةغيلية.

 

القياش يأعمالها وعملياتها ويالو اشب والهيمب التنظيمي الذي تسوتخدمه مو  أجوب إن المخاطر الرشيسة التي تت رض لها المجموعة فيما يت لق ي

 إدارة المخاطر ا تراتيجيا وذلك لتاوير أموال المساهمي  مبينة أدناه.

 

 إن مجلس اإلدارة )"المجلس"( مسؤول ع  المراج ة المستمرة واعتماد  يا ات المخاطر لدو المجموعوة والخاوط اة وتراتيجية متو واة

الجب والسنوية والتي يتم م   ملها صياغة ا تراتيجية العمال والهداف والغايات. يقوش مجلس اإلدارة يمراج ة ملف المخاطر الخاصوة 

يالمجموعة للتأمد م  أنها تقع  م   يا ات المخاطر لدو المجموعة ومحددات قدرة تحمب المخواطر. موذلك يفاووض السولاة لوإلدارة ال ليوا 

عمووال اليوميووة  ووم  محووددات السيا ووة واة ووتراتيجية المقووررة  يينمووا يضووم  أن ال مليووات وأدوات المراقبووة مافيووة إلدارة  يا ووة للقيوواش يال

 المخاطر واة تراتيجية للمجموعة.

 

لوس اإلدارة  يموا ت تبر اإلدارة التنفيذية مسؤولة ع  تنفيذ ا تراتيجية المخاطر لدو المجموعة والسيا وة اإلركوادية المو ووعة مو  قبوب مج

سوتوو. في ذلك التحديد والتقييم المستمر لجميع المخاطر الهامة عل  العمال وتسميم وتنفيذ المراقبوة الدا ليوة المنا وبة لتقليلهوا إلو  أدنو  م

 يتم ذلك م   مل اللجان اإلدارية ال ليا التالية:

 

موعوة ينظواش ف وال للماليوة والمحا وبة ومراقبوة إدارة المخواطر ومراقبوة إن لجنة التدقيق مسؤولة أماش مجلس اإلدارة ع   ومان التوزاش المج

 اةلتزاش يمتالبات السلاات التنظيمية.

 

  إن هيئة الفتوو والرقاية الةرعية الخاصة يالمجموعة مسؤولة ع  مراج ة النةاة التةغيلية والتمويلية واة تيمارية للمجموعة للتأمد مو

أل تودقيق أنةواة ال موب المنفوذة تماكيها وتوافقها مع أحمواش ا لةوري ة اإل وممية. ويموا أن الهيئوة عبوارة عو  مجلوس إكورافي فورن مهماتهوا أيضوا

رة وتقديم تقرير مستقب إل  المساهمي . يتم تنسيق الفتاوو والبيانات الر مية السادرة عو  هيئوة الفتووو والرقايوة الةورعية وتابيقهوا مو  إدا

 للحسول عل  التوجيه م  مجلس الفتوو والرقاية الةرعية لتابيق فتواه ويياناته الر مية.المجموعة. تس   إدارة المجموعة 

 

قوة إن إدارة اةشتمان مسؤولة ع  إدارة وتقييم المحفظة وو ع السيا ة واإلجراءات اةشتمانية وتحليب مخاطر البلد والارف المقايوب والمواف

تقيود يالنظمووة المت لقوة يالمخواطر والت اموب موع الموجوودات المنخفضوة القيمووة وإدارة علو  / مراج وة تقوارير الت ورض للمخواطر ومراقبوة ال

 المحفظة.

 

إن لجنة الموجودات والمالويات مسؤولة يةمب رشيسوي عو  تحديود الخاوط اة وتراتيجية طويلوة المود والمبوادرات التمتيميوة قسويرة المود 

وذلووك لتحقيووق الهووداف اة ووتراتيجية الخاصووة يالمجموعووة. تقوووش لجنووة لإلركوواد لتخسوويص الموجووودات والمالويووات يةوومب احتوورازي 

الموجووودات والمالويووات يمراقبووة السوويولة ومخوواطر السوووق لوودو المجموعووة وملووف المخوواطر الخاصووة يالمجموعووة فووي  ووياق التاووورات 

 طر والمزايا الم تمدة م  قبب مجلس اإلدارة.اةقتسادية وتقلبات السوق لضمان أن أنةاة المجموعة متوافقة مع التوجيهات المت لقة يالمخا
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إن لجنة المخاطر هي المسؤولة ع  إدارة المخاطر. يتم قياس مخاطر المجموعة يا تخداش طريقوة ت موس موب مو  الخسواشر المتوقوع حودوثها 

هووي تقوودير للخسوواشر الف ليووة النهاشيووة ا ووتناداأل إلوو  نموواذج إحسوواشية. تسووتخدش النموواذج  فووي الظووروف ال اديووة والخسوواشر غيوور المتوق ووة والتووي

د اةحتماةت المأ وذة م  الخبرة السايقة والم دلوة لوت مس البيئوة اةقتسوادية. موذلك تأ وذ الةورمة فوي اةعتبوار أ ووأ السويناريوهات التوي قو

تتحمب المسؤولية عو  تحديود مخواطر السووق والمخواطر التةوغيلية التوي تنةوأ  تحدث يحالة وقور حوادث مان م  غير المرجح وقوعها. مما

ع  أنةاة المجموعة وتقديم التوصيات للجان ذات السلة يالسيا ات واإلجراءات المنا بة إلدارة الت رض لتلوك المخواطر وتف يوب النظموة 

 المزمة لتنفيذ اإلجراءات الرقايية الف الة.

 

يتم يسورة أ ا ية ا تناداأل للحدود المو وعة م  قبب المجموعة. ت مس هذه الحدود إ تراتيجية العموال وييئوة إن مراقبة و بط المخاطر 

السوق للمجموعة ياإل افة إلو  مسوتوو المخواطر التوي تموون المجموعوة علو  ا وت داد لتحملهوا. ياإل وافة لوذلك  تقووش المجموعوة يمراقبوة 

 فيما يت لق يرجمالي الت رض للمخاطر عل  مستوو مافة أنوار المخاطر والنةاة.وقياس القدرة اإلجمالية لتحمب المخاطر 

 

أل لتغاوي جميوع مسوتويات المجموعوة لضومان أن جميوع القسواش تسوتايع الحسوول علو   يتم إعداد وتوزيع تقارير مخواطر مسوممة  سيسوا

 الم لومات الةاملة والضرورية والحديية.

 
 تركزات المخاطر الزائدة

الترمزات عندما يةترو عدد م  الطراف المقايلة في أنةواة متةوايهة   أو فوي أنةواة يونفس المناقوة الجغرافيوة  أو عنودما يموون لهوم تنةأ 

 مات اقتسادية مماثلة مما قد يج ب لديهم اة ت داد لمواجهة التزاموات ت اقديوة تتوأثر يةومب مماثوب يوالتغيرات فوي الظوروف اةقتسوادية أو 

اته أو عل  مناقوة يرها. تةير الترمزات إل  الحسا ية النسبية لداء المجموعة نحو التاورات التي تؤثر عل  قاار أعمال يذالسيا ية أو غ

 تت لق مخاطر المجموعة يةمب رشيسي يالسوق ال قاري في دولة اإلمارات ال ريية المتحدة ويال ص في ديي. جغرافية م ينة.

 

الاورف المقايوب موع  حودود شدة  تتضوم   يا وات وإجوراءات المجموعوة إركوادات محوددة ترموز علو م  أجب تجنب ترمزات المخاطر الزا

 اةحتفاظ يمحافظ مالية متنوعة. يناء عليه  تتم مراقبة ترمزات مخاطر اةشتمان المحددة وإدارتها.

 

 مخاطر االئتمان

الوفاء يالتزامه ويتسبب في  سارة مالية للمجموعوة. تنوتج ميوب إن مخاطر اةشتمان هي المخاطر التي ي جز فيها مت امب أو طرف مقايب في 

أل للسيا وات اةش تمانيوة تلك المخاطر ع  النةاة التمويلية اإل ممية التي تقوش يها المجموعة. إن المخاطر اةشتمانية مراقبة يةومب ف وال وفقوا

ف يو وح صمحيات التمويوب الممنوحوة والسيا وات واإلجوراءات. لمز يود مو  التفاصويب يخسووص تةوميب الموجوودات التمويليوة التي ت را

 .9اإل ممية الرجاء مراج ة اإليضاح رقم 

 

تحاول المجموعة  بط المخاطر اةشتمانية يمراقبة الت رض للمخاطر والحد م  الم اممت مع الطراف المقايلة المحوددة والتقيويم المسوتمر 

أل لسيا ة اشتمان محوددة م تمودة مو  قبوب مجلوس اإلدارة. لممءة الطراف المقايلة. أنةأت المجموعة محفظ ة ذمم مدينة  ليمة وتحتفظ يها وفقا

يتألف نظاش تقييم اةشتمان لدو المجموعة م  تقييم مسمم يةمب جيد يخسووص اةشتموان وإجوراءات تخويوب ومراج وة لغورض التأميود علو  

وجووودات. يووتم إعاوواء أهميووة  اصووة إلدارة الموجووودات التمويليووة غيوور اةحتووراز فووي أنةوواة الةوورمة التمويليووة و وومان نوعيووة محفظووة الم

 المنتجة.

 

تقوش المجموعة يسورة داشمة يمراقبة الت رض للمخاطر اةشتمانية الملية وتتبع طرق تحليلية ونظامية نحو هيملها اةشتماني المسنف حسوب 

 مب جيد قااعياأل وحسب الجنسيات  مع عدش وجود ترميز جوهري.الفراد والمجموعات والسناعة ولذلك فرن محفظة اةشتمان منوعة ية

 

تقدش المجموعة تمويب اإلجارة مما يتضح م   مل تةميلة المحفظوة حيوث يوتم حجوز ملميوة ال قوار لودو المجموعوة لحوي  تسوديد موب دف وات 

ء المجموعوة يقيموون يسوورة رشيسوية فوي دولوة اإليجار المستحقة. ينتج ع  ذلك ره  مامب عل  المبالغ الممولة )إيجوارات ثايتوة(. إن عموم

 اإلمارات ال ريية المتحدة. 
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 قياس المخاطر االئتمانية

أل  موع التغيورات ي تبر تقدير مخاطر اةشتمان لغرض إدارة المخاطر عملية م قدة وتتالب ا تخداش النماذج نظراأل لن الت ر ات تتنور تماكويا

 في ظروف السوق والتدفقات النقدية المتوق ة ومرور الوقت. إن تقييم مخاطر اةشتمان لمحفظة الموجودات تتالب مزيداأل مو  التقييموات فيموا

ت يور يت لق يالت يرات المحتمب حدوثها ونسب الخسارة المرتباة يها. تقووش المجموعوة يقيواس مخواطر اةشتموان يا وتخداش مود مت احتموال ال

ومسووتوو الت وورض عنوود الت يوور والخسووارة ياحتمووال الت يوور. وهووذا مةووايه للوونهج المسووتخدش لغوورض قيوواس  سووارة اةشتمووان المتوق ووة يموجووب 

 .9الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

ثمث مراحب" لتحديد اةنخفاض فوي القيموة ينواءأل علو  التغيورات فوي جوودة  نموذج "م  9يو ح الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 الولي عل  النحو الموجز أدناه: قيداةشتمان منذ ال

 الولي في المرحلة الول  ويتم مراقبة مخواطر اشتمانهوا  قيديتم تسنيف الدوات المالية غير منخفضة القيمة اةشتمانية عند تاريخ ال

 المجموعة. يةمب مستمر م  قبب

 ولمو  ة يوتم اعتبارهوا 2الولوي  يوتم نقوب الداة الماليوة إلو  "المرحلوة  قيدإذا تم تحديد زيادة ملحوظة في مخاطر اةشتمان منذ ال  "

 منخفضة القيمة اةشتمانية. إذا مانت الداة المالية منخفضة قيمة اةشتمان  يتم نقب الداة المالية إل  المرحلة اليالية.

 يمبلوغ يسواوي حسوة مو   سواشر اةشتموان المتوق وة علو  مودو  1اس  ساشر اةشتمان المتوق ة لألدوات الماليوة فوي المرحلوة يتم قي

 ال مر اةفترا ي التي تنتج ع  حاةت الت ير المحتملة  مل الكهر اةثني عةر المقبلة.

  ا وتناداأل إلو  ال مور اةفترا وي لهوا. يوتم قيواس  سواشر  3و 2فيما يتم قياس  ساشر اةشتمان المتوق ة لوألدوات الماليوة فوي المرحلوة

 اةشتمان المتوق ة ي د  سم الم لومات المستقبلية.

 س  سوواشر اةشتمووان المتوق ووة علوو  المةووتريات أو الموجووودات الماليووة منخفضووة قيمووة اةشتمووان الصوولية ا ووتناداأل إلوو  ال موور قياش يت

 اةفترا ي لها.
 

 طر االئتمانالزيادة الجوهرية في مخا

تستخدش الةرمة ال ديد م  المؤكرات لتحديد أي زيادات مبيورة فوي مخواطر اةشتموان. ينبغوي اعتبوار حودوث أي مو  هوذه المؤكورات مؤكوراأل 

وينابوق عليهوا  سواشر اةشتموان  2  ويالتوالي  ويتم تسونيف الداة الماليوة ذات ال مقوة ممرحلوة الزيادة الجوهريوة فوي مخواطر اةشتموانعل  

 المتوق ة عل  مدو عمر اة تخداش. فيما يلي المؤكرات الرشيسية

  أل  و ع يااقة النتاشج دا ليا

 حالة عجز ال ميب ع  السداد 

 حالة قاشمة المراقبة 

 إحتمالية الت ير 

 حالة إعادة هيملة ال ممء 

 توجيه م  السلاة التنظيمية 

 

 االنتقال إلى المرحلة السابقة

 1إلى المرحلة  2من المرحلة  االنتقال إلى المرحلة السابقة

أكهر للتأمود مموا إذا موان  اور التخلوف عو  السوداد قود انخفو  علو   12تستمر المجموعة في مراقبة هذه الدوات المالية لفترة ة تقب ع  

( إلو  2)المرحلوة أ اس تلبية م يار م ي   لوقتد مافد قبب تغيير هذا الت رض م   سواشر اةشتموان المتوق وة علو  مودو ال مور اةفترا وي 

 (.1كهراأل )المرحلة  12 ساشر اةشتمان المتوق ة  مل 
 

كوهراأل )فوي  12دف وات محود أدنو  )للودف ات التوي تسودد علو  أ واس ريوع  ونوي أو لمودة أقوب( ولمودة  3تلتزش المجموعة يفتورة ا تبوار لمودة 

 .2إل   3قبب رفع التسنيف م  المرحلة  الحاةت التي تزيد فيها مدة دفع القساط ع  ريع  نة( ي د إعادة الهيملة 
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 )تتمة( الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

 2إلى المرحلة  3االنتقال إلى الخلف من المرحلة 

أل  وهوو حوالي ولوم ي ود يفوي يت ريوف اإلشتموان مونخف  القيموة أو يموون فوي و وع  تراقب المجموعة أن التسوهيب ال ا وي قود أصوبح منتظموا

مو  تواريخ السوداد  كوهراأل  12. تخضع أي ترقية للت رض غير المنفذ لحالة الداء لفترة تخفيف تبلوغ 3التخلف قبب إعادة تسنيفه م  المرحلة 

ويجب أن يستوفي م ايير اةنتقال إلو  1ة يمم  تسنيفه مباكرة في المرحلة  3ة السداد. إن أي تسهيب مسنف في المرحلة المنتظم في إعاد

 مما هو موثق أعمه. 1إل  المرحلة  2الخلف لمنتقال م  المرحلة 

 

 المعلومات المستقبلية المدرجة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة

وحسواب  سواشر اةشتموان المتوق وة علو  م لوموات مسوتقبلية. قاموت المجموعوة يورجراء  وهرية فوي مخواطر اةشتموانالزيادة الجيناوي تقييم 

 تحليب تاريخي وتحديد المتغيرات اةقتسادية الرشيسية التي تؤثر عل  مخاطر اةشتمان و ساشر اةشتمان المتوق ة لمب محفظة.

 

بط يها عل  مد مت احتمال الت ير ومستوو الت رض عند الت يور والخسوارة ياحتموال الت يور تختلف هذه المتغيرات اةقتسادية والثر المرت

سوادي يا تمف الدوات المالية. مما تم تابيق قرار الخبير في هذه ال ملية. يتم توفير توق ات هوذه المتغيورات اةقتسوادية )"السويناريو اةقت

 عل  أ اس ريع  نوي. ال ا ي"( م  قبب فريق المخاطر التايع للمجموعة

 

يتم تحديد تأثير هذه المتغيرات اةقتسادية عل  مد مت احتمال الت ير ومستوو الت رض عنود الت يور والخسوارة ياحتموال الت يور مو   ومل 

أل علو  م ودةت الت يور وممونوات الخسوارة ي احتموال الت يور إجراء تحليب إحساشي لفهم الثر الذي أحدثته التبدةت في هذه المتغيرات تاريخيوا

 ومستوو الت رض عند الت ير.

 

 المعلومات الكمية
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بدون األخذ في االعتبار أي ضمان وتعزيزات ائتمانية أخرى

 يالمبالغ اإلجمالية.ل ناصر ييان المرمز المالي. يظهر الحد القس  للت رض  القس  للت رض للمخاطر اةشتمانية يظهر الجدول أدناه الحد

إجمالي الحد   
  للتعرض األقصى

إجمالي الحد 
القس  
 للت رض

  2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم  

 255.928 183.055  (8أرصدة لدو البنوو )إيضاح 

 2.703.850 2.434.858  (9الموجودات التمويلية واة تيمارية اة ممية )إيضاح 

 176.037 -  (11اة تيمارية )إيضاح دف ات مقدماأل ع  ال قارات 

أل( )إيضاح   63.555 58.998  (15موجودات أ رو )عدا المساريف المدفوعة مقدما

 3.199.370 2.676.911  إجمالي الت رض للمخاطر اةشتمانية

 

اةشتمان ولم  ليس يالحود القسو  للت ورض فرن المبالغ الظاهرة أعمه تميب الت رض لمخاطر   يالقيمة ال ادلةالدوات المالية  يتم قيدعندما 

لمزيد م  التفاصيب حول الحود القسو  للت ورض للمخواطر اةشتمانيوة لموب صونف مو   الذي قد يحدث في المستقبب نتيجة التغيرات في القيم.

 بي  أدناه.الدوات المالية  يجب الرجور إل  اإليضاحات المحددة. إن أثر الضمانات وأ اليب تخفيف المخاطر ال رو م

 
للموجودات المالية م  قبب المجموعة يا وتخداش تسونيف اشتمواني دا لوي. يظهور الجودول أدنواه نوعيوة اةشتموان حسوب  الممءة اةشتمانيةتدار 

 صنف الموجودات المالية ا تنادا عل  نظاش تسنيف اةشتمان لدو المجموعة.
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 مخاطر االئتمان )تتمة(

   2019ديسمبر  31

  

 غير منخفضة القيمة وال متأخرة

 بتاريخ التقرير

 متأخرة لكن غير منخفضة القيمة

 منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقرير بتاريخ التقرير

 المدرج المبلغ 

 مخاطر
 منخفضة/معتدلة

 قائمة
 المراقبة

 شروط إعادة
 التفاوض

 30أقل من 
 يوم

إلى  30
 يوم 60

61-90 
 يوم

 90أكثر من 
 يوم

 المبلغ
 المدرج

مخصص 
في  االنخفاض

 القيمة

 المبلغ
 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 - - - - - - - - - 183.055 183.055 أرصدة لدو البنوو

وا تيمارية  موجودات تمويلية 

 653.205 (286.224) 366.981 139.670 83.878 161.723 299.830 213.344 - 1.169.432 2.434.858 ا ممية

دف ات مقدمة ع  ال قارات 

 292.782 (292.782) - - - - - - - - -  اة تيمارية

 وجودات أ رو م

 37.486 (31.486) 6.000 - - - - - 6.030 47.382 58.998  )عدا المساريف المدفوعة مقدما(   

 2.676.911 1.399.869 6.030 213.344 299.830 161.723 83.878 139.670 372.981 (610.492) 983.473 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -31
 مخاطر االئتمان )تتمة(

 2018ديسمبر  31
 

  

 غير منخفضة القيمة وة متأ رة

 يتاريخ التقرير

 منخفضة القيمةمتأ رة لم  غير 

 منخفضة القيمة فرديا يتاريخ التقرير يتاريخ التقرير

 المدرج المبلغ 

 مخاطر
 منخفضة/م تدلة

 قاشمة
 المراقبة

 كروط إعادة
 التفاوض

 30أقب م  
 يوش

إل   30
 يوش 60

61-90 
 يوش

 90أمير م  
 يوش

 المبلغ
 المدرج

مخسص 
في  اةنخفاض

 القيمة

 المبلغ
 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 
      -      -      -      -      -      -      -      -      - 255,928 255,928 أرصدة لدو البنوو

وا تيمارية  موجودات تمويلية 

 600,591 (*274,646)  325,945 145,272  62,955  118,495  382,177  178,226  12,853 1,477,927 2,703,850 ا ممية

دف ات مقدمة ع  ال قارات 

 38,619 (8,582) 30,037      -      -      -      -      - 146,000      - 176.037  اة تيمارية

 وجودات أ رو م

 38,955 (32,955) 6,000      -      -      -      -      - 20,322 37,233 63,555  )عدا المساريف المدفوعة مقدما(   

 3.199.370 1.771.088 179.175 178.226 382.177 118.495 62.955 145.272 361.982 (316.183) 678.165 

 

أل يتموي  مخسسات لمحفظة أ رو  م  المرحلة  3*ياإل افة إل  المرحلة  والمةواريع التوي توم تقييمهوا يةومب فوردي يمبلوغ  2والمرحلوة  1/ المخسص المحدد أعمه  قامت المجموعة أيضا

 مليون درهم(. 210.53 :2018ديسمبر  31مليون درهم ) 204.53
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 المخاطر )تتمة(إدارة  -31

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

"القيموة إن التمويب المقدش م  قبب المجموعة مغا  تماما مبند موجودات وفقاأل لحماش الةـري ة اإل ـممية. يتم تمويب ال قارات ا وـتناداأل إلو  

  ر القدش المريوع المحودد مو  قبوب الماوورون ثوم يوتم التقيويم مو    في حالة ال قارات الجديدةتماثب القيمة المقدرة  المقدرة لدو المجموعة". 

قبب ميم  مسوتقب وموذلك يورجراء تقيويم دا لوي. وفوي حوال ال قوارات القودش  تسوتند القيموة المقودرة علو  تقريور التقيويم السوادر عو  الميمنوي  

 الخارجيي  المستقلي  يسفة دورية.

 

  ويؤم  عل  ال قار  د جميع المخاطر يالقيمة المذمورة في عقد البيع أو مبلغ التقييم المقودش مو  إن التأمي  عل  ال قارات هو تأمي  إلزامي

 قبب المساح حسب طبي ة الحالة. يتم اةحتفاظ يالقيمة المؤم  عليها يقيمة ال قار الصلية عل  مدو فترة  التمويب.

 

 مخاطر السوق

 و التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية يسبب التغيرات في أ  ار السوق.إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة ال ادلة أ

 

قامت المجموعة يو ع  يا وات إدارة المخواطر وحودودها حيوث توتم مراقبوة الت ورض لمخواطر السووق ويوتم قيا وها ومراقبتهوا موع إكوراف 

هوذه الوحودات مسوؤولة عو  تاووير وتابيوق  يا وة مخواطر  لجنة الموجوودات والمالويوات. إنا تراتيجي يمارس م  قبب مجلس اإلدارة و

 السوق ومنهج قياس/مراقبة المخاطر ومراج ة مب المنتجات التجارية الجديدة وحدود المنتجات.

 

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية

لوألداة الماليوة يسوبب التغيورات فوي أ و ار إن مخاطر أ  ار ال ممت الجنبية هي مخاطر تقلب القيمة ال ادلة أو التودفقات النقديوة المسوتقبلية 

ر تحويب ال ممت الجنبية. نظراأل لن درهم اإلمارات والريـال الس ودي مرتبط يالدوةر المريمي فورن الرصودة يالريوـال السو ودي ة ت تبو

 يانها تميب مخاطر عممت أجنبية جوهرية.

 

 2019 2018 
      

  التأثير عل  التأثير عل  % التغير في علىالتأثير  التأثير على % التغير في 
 حقوق الملمية الرياح   ر ال ملة حقوق الملكية األرباح سعر العملة 

 ألف درهم ألف درهم يالدرهم ألف درهم ألف درهم بالدرهم 
 

 العملة

  9.649+  18 + %5+   11.203+   99 +  %5+ الجنيه المسري 
 

 مخاطر أسعار الربح
أ و ار الوريح مو  احتموال توأثير التغيورات فوي م ودةت الوريح علو  الريحيوة المسوتقبلية أو القيموة ال ادلوة لوألدوات الماليوة. فوي تنةأ مخواطر 

ا تظهر البيانات المالية للمجموعة هناو يندي  يؤديان إل  ميب هذا الت رض. ميال/ الموجودات التمويلية اإل ممية واةلتزامات التمويلية  مم

لموجوودات والمالويوات لوديها علو  التووالي. إن مخواطر أ و ار الوريح للمجموعوة هوي يحودها الدنو  علو  المودو القسوير. إن عل  جهات ا

أ  ار الريح للموجودات التمويلية هي مرمب م    ر أيبور والس ر الدا لي الذي م  المتوقع أن يتقلب يةومب مسوتمر ا وتنادا علو  حرموة 

ج ة أ ـ ار الريح يسفة دورية  مل اجتمار لجـنة الموجوودات والمالويوات لوديها إذا موان ذلوك  ورورياأل   ر أيبور. تقوش المجموعة يمرا

 وتوص  يتغيير الس ر ا تناداأل إل  و ع السوق وجو المنافسة.

 

 ر لويس لوه توأثير علو  إن اةلتزامات التمويلية  هوي عقوود ت اقديوة يأ و ار ثايتة/يالحود العلو  وتحودد عنود يودء ال قود. إن أي تغييور فوي السو

 الترتيبات التي تم إجراؤها م  قبب.
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 إدارة المخاطر )تتمة( -31

 مخاطر أسعار الربح )تتمة(
يظهر الجدول التالي حسا ية التغيرات الم قولة المممو  حودوثها فوي أ و ار الوريح  موع ثبوات جميوع المتغيورات ال ورو  علو  ييوان الود ب 

 للمجموعة.
 

إن حسا ية ييان الد ب تميب تأثير التغيرات المفتر ة في أ  ار الريح عل  صافي الرياح المقبو ة لسنة واحدة ا وتناداأل إلو  الموجوودات 

 .2019ديسمبر  31المالية والمالويات المالية التي تحقق أرياح المحتفظ يها في 

 

 2019 2018 
 ألف درهم درهم  ألف 

  14.106+  12.271+ نقاة أ اس تغيير في   ر أيبور 50 +تأثير أ 

  28.213 +  24.543 + نقاة أ اس تغيير في   ر أيبور 100 +تأثير أ 
 

 مخاطر أسعار األسهم

الفرديوة. إن مخاطر أ  ار ال هم تميب مخاطر انخفاض القيمة ال ادلة لأل هم نتيجة للتغيرات في مستويات مؤكرات ال هم وقيموة ال وهم 

 تنتج مخاطر أ  ار ال هم غير التجارية ع  محفظة المجموعة اة تيمارية التي تةمب أ هم متداولة غير جوهرية.

 

 مخاطر التسديد المبكر

إن مخاطر التسديد المبمر هي المخاطر عندما تت رض المجموعة لخسارة مالية لن الطوراف المقايلوة قاموت يالتسوديد مبمورا أو ي ود الوقوت 

 المتوقع.
 

ند ة تت رض المجموعة لية مخاطر تسديد مبمر يسورة جوهرية حيث أن المبلغ المحَسب في حالة التسديد مبمرا هو أمير م  القيمة المدرجة لب

مريح تسديد  الموجودات في تاريخ التسديد المبمر  وذلك ياةحتفاظ يمبلغ الرياح المؤجلة أو ير افة هامش إل    ر ييع يند موجودات اإلجارة

 مبمر. يقوش فريق التحسيب يمراقبة و ع الذمم المدينة لل ميب يةمب يومي.

 

 مخاطر السيولة

الت اقدية يلخص الجدول أدناه ا تحقاقات المالويات المالية والبنود  ارج الميزانية ال مومية الخاصة يالمجموعة ا تناداأل إل  تسديد اةلتزامات 

 لتي تخضع لإلك ار ت امب مأن اإلك ار واجب تقديمه في الحال.غير المخسومة. إن الدف ات ا
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 إدارة المخاطر)تتمة(   -31

 مخاطر السيولة )تتمة(
 

          2019ديسمبر  31في 

     المجموع حتى سنة واحدة  

 

الربح  معدل
 المتوقع

 3 أقل من
 أشهر

 6إلى  3
 أشهر

أشهر  6
 سنة  إلى

سنة  حتى
 واحدة

  5إلى  1
 سنوات

 5 أكثر من
 سنوات

  بنود من دون
فترة 

 اإلجمالي استحقاق
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم % 

 5.213.452 - 2.150.079 2.719.695 343.678 158.349 92.133 93.196 %4 -% 2 وداشع ا تيمارية وتمويمت إ ممية أ رو

 137.525 - 55.907 56.508 25.110 12.214 6.244 6.652 % 21-% 1 لجبتمويمت إ ممية 

  99.848 98.377 170.563 368.788 2.776.203 2.205.986 - 5.350.977 
            بنود خارج الميزانية العمومية

 229.011 - - 884 228.127 144.330 31.313 52.484  التزامات

 
          2018ديسمبر  31في 

     المجمور حت   نة واحدة  

الريح  م دل 
 المتوقع

 3 أقب م 
 أكهر

 6إل   3
 أكهر

أكهر  6
  نة  إل 

 نة  حت 
 واحدة

 5إل   1
  نوات 

 5 أمير م 
  نوات

  ينود م  دون
 اإلجمالي فترة ا تحقاق

 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم % 

 5,124,154 -                    1,666,263 2,551,908 905,983 462,148 233,268 210,567 %4 -% 2 وداشع ا تيمارية وتمويمت إ ممية أ رو

 128,007 -                    25,621 82,146 20,240 8,782 7,354 4,104 %21 -% 1 تمويمت إ ممية لجب
          

      240,622  214,671   ينود  ارج الميزانية ال مومية

470,930  

 926,223 2,634,054 1,691,884 -      5,252,161 

 378,935      -       -   95,017 283,918 2,262   380   281,276  التزامات
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 إدارة المخاطر)تتمة(   -31
 مخاطر السيولة )تتمة(

 االستحقاق للموجودات والمطلوباتتحليالت تواريخ 

تحسويلها أو تسوديدها أو يي هوا. إن الرقواش الوواردة فوي هوذا الجودول تةوتمب علو  توأثير ت وديب إن تحليمت تواريخ ا تحقاق الموجودات والمالويات والبنود  ارج الميزانية ال مومية المحللة ا تناداأل إل  الفترة الزمنية المتوق ة ل

 لمب ييان مرمز مالي وتستين  الرياح التي لم تستحق ي د في نهاية السنة.القيمة ال ادلة 
          2019ديسمبر  31في 

     المجموع حتى سنة واحدة  

  
 أشهر 3 أقل من

 6إلى  3
 سنة واحدة حتى سنة  أشهر إلى 6 أشهر

  5إلى  1
 سنوات

  5 أكثر من
 سنوات

 بنود من دون
 اإلجمالي فترة استحقاق

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

          الموجودات

 183.115 35.000 - 66.759 81.356 - 23.245 58.111  نقد ووداشع لدو البنوو

 2.434.858 - 1.450.730 554.662 429.466 102.025 47.119 280.322  موجودات تمويلية وا تيمارية إ ممية 

 7.769 - - 7.769 - - - -  الوراق المالية اة تيمارية

 2.319.794 - 282.650 1.708.711 328.433 164.217 82.108 82.108  عقارات ا تيمارية

 288.946 - - 288.946 - - - -  ا تيمارات في كرمة كقيقة

 61.962 - - - 61.962 2.862 24.038 35.062  موجودات أ رو

 10.848 10.848 - - - - - -  أثاث وتجهيزات وم دات ممتبية

 5.307.292 45.848 1.733.380 2.626.847 901.217 269.104 176.510 455.603  إجمالي الموجودات

          المطلوبات

 4.056.115 - 949.257 2.942.505 164.353 23.479 70.437 70.437  وداشع ا تيمارية وتمويمت إ ممية أ رو 

 115.062 - 55.908 41.625 17.529 8.540 4.332 4.657  تمويب إ ممي لجب

 4.108 4.108 - - - - - -  ممافأة نهاية الخدمة للموظفي 

 323.290 - 154.314 2.002 166.974 22.741 23.174 121.059  مالويات أ رو

 4.498.575 4.108 1.159.479 2.986.132 348.856 54.760 97.943 196.153  إجمالي المطلوبات

 229.011 - - 884 228.127 144.330 31.313 52.484  التزامات

 579.706 41.740 573.901 (360.169) 324.234 70.014 47.254 206.966  صافي نقص السيولة

 579.706 579.706 537.966 (35.935) 324.234 324.234 254.220 206.966  السيولة المتراكمة فجوةصافي 
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 إدارة المخاطر)تتمة(   -31
 مخاطر السيولة )تتمة(

 جدول مخاطر السيولة أعمه

 )تتمة( تحليمت تواريخ اة تحقاق للموجودات والمالويات
 

          2018ديسمبر  31في 

     المجمور حت   نة واحدة  

 اإلجمالي فترة ا تحقاق ينود م  دون  نوات 5 أمير م   نوات 5إل   1  نة واحدة حت   نة  أكهر إل  6 أكهر 6إل   3 أكهر 3 أقب م   
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

          الموجودات

 255,987 35,000      -  133,901 87,086      -      - 87,086  نقد ووداشع لدو البنوو

 2,703,850      - 1,549,832  521,766 632,252 205,917 87,992 338,343  موجودات تمويلية وا تيمارية إ ممية 

 7,714 7,714      -      -      -      -      -      -  الوراق المالية اة تيمارية

أل ع  عقارات ا تيمارية  176,037      - 146,000 30,037      -      -      -      -  دف ات مقدما

 1,989,071      -  692,952   1,045,339      250,780      250,780      -      -  عقارات ا تيمارية

 230,845      -      - 230,845       -      -      -      -  عقارات قيد التاوير

 289,005      - 202,303      - 86,702      -  86,702    -  ا تيمارات في كرمة كقيقة

 67,317      -      - 8,346 58,971 1,688   17,462  39,821  موجودات أ رو

 17,214  17,214       -      -      -      -       -      -  أثاث وتجهيزات وم دات ممتبية

 5,737,040 59,928 2,591,087 1,970,234 1,115,791 458,385  192,156  465,250  إجمالي الموجودات

          المطلوبات

 4,218,025      -  1,814,325 1,884,851 518,849 361,552  157,297 -  وداشع ا تيمارية وتمويمت إ ممية أ رو 

 111,685      -  64,180 33,850 13,655 5,654 5,654 2,347  تمويب إ ممي لجب

 4,398 4,398      -      -      -      -      -      -  ممافأة نهاية الخدمة للموظفي 

 292,049      - 154,314  30,946 106,789 3,044  2,278  101,467  مالويات أ رو

 4,626,157  4,398   2,032,819 1,949,647 639,293 370,250  165,229  103,814  إجمالي المطلوبات

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

 731,948 55,530 558,268 (74,430) 192,580 85,873  26,547  80,160  صافي نقص السيولة

 731,948 731,948 676,418 118,150 192,580 192,580 106,707 80,160  السيولة المتراكمة فجوةصافي 



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

 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما

 2019ديسمبر  31مما في 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -31

 مخاطر السيولة )تتمة(

عقب إعادة الهيملة المالية  قامت المجموعة يتخفي  جوهري لمخاطر السيولة لديها.  وتمون المجموعوة قوادرة علو  اة وتمرار فوي الوفواء 

 السيولة.يالتزاماتها في المستقبب القريب دون أي عدش تاايق جوهري في 
  

 المخاطر التشغيلية 

إن المخاطر التةغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة م  ت اب النظمة أو يسبب الخاأ البةري أو الغش أو الحداث الخارجية. عندما تت اب 

 ية أو تووؤدي إلوو  النظمووة عوو  ال مووب يمموو  للمخوواطر التةووغيلية أن تووؤدي إلوو  أ وورار  اصووة يالسووم ة ويمووون لووذلك أثووار قانونيووة أو تةووري

الخسارة الماليوة. ة يممو  للمجموعوة أن تتوقوع تجنوب جميوع المخواطر التةوغيلية ولمو  مو   ومل إطوار الرقايوة ال اموة ومو   ومل المتاي وة 

واة تجاية للمخاطر المحتملوة  تسوتايع المجموعوة أن تودير هوذه المخواطر. تتضوم  أدوات الرقايوة فسوب الواجبوات يسوورة ف الوة وو وع 

 راءات للد ول عل  النظمة والتفوي  والتسوية وتدريب ال املي  وعمليات التقييم ويتضم  ذلك ا تخداش التدقيق الدا لي.إج
 

 إدارة رأس المال

إن الهداف الرشيسية م  إدارة رأس المال الخاص يالمجموعة هي  مان التوزاش المجموعوة يمتالبوات رأس الموال المفرو وة مو  الخوارج 

لمجموعة يتسنيف اشتماني قوي ونسب جيدة  اصة يرأس الموال لموي تودعم أعمالهوا وتزيود مو  حقووق المسواهمي  لقسو  حود وأن تحتفظ ا

 ممم .
 

تقوش المجموعة يردارة هيمب رأس المال لديها وتجري ت ديمت عليوه فوي  ووء التغيورات فوي الو وار اةقتسوادية و ومات المخواطرة فوي 

التغيير الجوهري في هيمب رأس مال المجموعوة. يتوألف هيموب رأس الموال مو   2014نوفمبر  25لسارية في أنةاتها. تميب إعادة الهيملة ا

رأس المال وأ هم الخزينة واةحتياطي القانوني واةحتياطي ال اش واةحتيواطي الخواص والتغيورات المترامموة فوي القيموة ال ادلوة واحتيواطي 

 31مليوون درهوم مموا فوي  0.7حتيواطي أداة المضوارية والخسواشر المترامموة وتوم قيا وها يمبلوغ تحويب ال ممت الجنبية وأداة المضوارية وا

 درهم(.مليون  1.004 :2018 31) 2019ديسمبر 
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

ارب قيمتها الدفترية مما وردت فوي هوذه البيانوات إن القيمة ال ادلة للموجودات والمالويات المالية للمجموعة يتاريخ إعداد التقارير المالية تق

 المالية.
 

 للسنة السابقةإعادة بيان أرقام "المقارنة"  -32
فووي  التغييووراتالسيا ووات المحا ووبية  8والم يووار المحا ووبي رقووم  البيانووات الماليووة عوورض 1وفقألووا لمتالبووات الم يووار المحا ووبي الوودولي رقووم 

 .2018ديسمبر  31أدناه للسنة المنتهية في  المدرجة  تمت إعادة ييان أرقاش "المقارنة" وال ااء التقديرات المحا بية
 

أل    معاد بيانه إعادة البيان مما تم ييانه  ايقا

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

    ييان المرمز المالي

 438,830 154,314 284,516 مالويات أ رو

1,299,719) أرياح محتجزة

) 

(154,314) (1,454,033

) 
 

 31للسونة المنتهيوة فوي لم يم  إلعادة التسنيف أعمه تأثير عل  الخسارة المدرجة في ييان الريح أو الخسارة والد ب الةامب اآل ر الموحد 

 .2018ديسمبر 
 

 التصنيفإعادة  -33

ديسومبر  31للسونة المنتهيوة فوي  البيانات المالية المدققةي   أرقاش السنة السايقة لتقديم عرض لل اش الحالي يما يتماك  مع  تسنيفتم إعادة 

2019. 
 

 المساهمات االجتماعية -34

أل موع غرفوة تجوارة وصوناعة ديوي لبرنوامج عمموة  غرفوة ديوي تواصب الةورمة ا وتراتيجية المسوؤولية اةجتماعيوة للةورمات ومسوجلة ر وميا

للمسوؤولية اةجتماعيوة للمؤ سووات. وقود قودمت الةوورمة المسواهمات اةجتماعيوة يةوومب رشيسوي إلوي مرمووز النوور لألطفوال ذوي اةحتياجووات 

 الخاصة ومرمز راكد للم اقي  نحو النةاة اإلنسانية  مل السنة.
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