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 اإلمارات العربية املتحدة

 املقدمة

)يشار إليهما والشركات التابعة لها "( الشركة)"للتمويل ش.م.ع املوحد املرفق لشركة أمالك  املوجز  لقد راجعنا بيان املركز املالي املرحلي

وبيان الدخل الشامل املرحلي املوجز املوحد ذات  املوحد وبيان الدخل املرحلي املوجز ، 2019سبتمبر  30كما في مًعا بـ "املجموعة"( 

، والبيانات املرحلية املوجزة املوحدة للتغيرات في حقوق امللكية 2019سبتمبر  30نتهيةفي الصلة لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر امل

املالية املرحلية  املعلومات. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر املنتهية في ذلك التاريخ

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم 
ً
 إبداء"(. إن مسؤوليتنا هي 34)"املعيار املحاسبي الدولي رقم  قارير املالية املرحليةإعداد الت - 34وفقا

 إلى  املعلوماتاستنتاج حول هذه 
ً
 .مراجعتنااملالية املرحلية استنادا

 املراجعة نطاق

 للمعيار الدولي رقم 
ً
املالية املرحلية املنجزة من قبل مراجعة املعلومات الذي ينطبق على مهام املراجعة،  2410لقد تمت مراجعتنا وفقا

تتألف مراجعة املعلومات املالية املرحلية من طلب االستفسارات بصورة رئيسية من املسؤولين عن  مدقق حسابات املنشأة املستقل.

كثير من مجال التدقيق األمور املالية واملحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات املراجعة األخرى. إن مجال عملية املراجعة أقل ب

 ملعايير التدقيق الدولية وبناًء عليه فإنها ال تمكننا من الحصول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجوهر 
ً
ية الذي يتم وفقا

 .رأي تدقيقالتي يمكن تحديدها أثناء القيام بالتدقيق. بناًء على ذلك، فإننا ال نبدي 

 االستنتاج

 إلى مر 
ً
املرفقة لم يتم إعدادها، من املوجزة املوحدة املالية املرحلية  املعلوماتبأن  االعتقادما يستوجب  يتبين لنااجعتنـا، لم استنادا

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم 
ً
 إعداد البيانات املالية املرحلية. 34كافة النواحي الجوهرية، وفقا

 باالستمراريةاملتعلق  الجوهري  التيقنعدم 

التدفقات  التيقن بشــأننظًرا لعدم والتي تشــير إلى أنه  املوحدةاملوجزة البيانات املالية املرحلية  من 1-2اإليضــار رقم نلفت االنتباه إلى 

ضـــــــــــات وبدء مفاو  2019تأجيل األقســـــــــــام الرئيســـــــــــية من يناير لاملجموعة جميع مموليها التجاريين  فقد أخطرتالنقدية املســـــــــــتقبلية، 

ــــــــــــــركة املبرمةإلعادة هيكلة اتفاقية  التعثـــــــــــــــر في في حالة  على أنه هذه االتفاقية وتنص بنود. 2016واملعدلة في  2014في  الشــروم املشــتـ

كما هو و  ملجموعة لتســــــــــــوية االلت امات املعلقة على الفور.إخطار ا، ، بناًء على تقديرهمالشــــــــــــريحة  فيجوز لغالبية ممولي ، الســـــــــــــداد

، إلى وجود حالة 1-2اإليضــــــار رقم إلى جانب األمور األخرى املوضــــــحة في ، تشــــــير هذه األحدار والظرو ، 1-2في اإليضــــــار رقم مذكور 

ا كبيرة حول قدرة املجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما و املادي  التيقنمن عدم 
ً
التي قد تثير شكوك

 يتعلق بهذا األمر.



)تتمة( املالية املرحلية املوجزة املوحدة املعلوماتير مراجعة تقر 

 أمر أخر

من قبــل مــدقق وخر والــذي أبــدى رأيــه  ير  2018ديســـــــــــــمبر  31تم تــدقيق البيــانــات املــاليــة املوحــدة للمجموعــة للســـــــــــــنــة املنتهيــة في 

ـــــــــــــرة 2019 مارس 12هذه البيانات في  عناملعدل  . عالوة على ذلك، فإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة للمجموعة لفتـ

 .2018 أكتوبر  31من قبل مدقق وخر أعر  عن استنتاج  ير معدل في قد تم مراجعتها  2018سبتمبر 30التسعة أشهر املنتهية في 

عن ديلويت وند توش )الشرق األوسط(

 أكبـر أحمـد

 1141د : رقم القي

 2019نوفمبر  12

 دبي

اإلمارات العربية املتحدة



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

 من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. 14إلى  1رشكل اإليضاحات من 
ً
 املرفقة جزءا
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 املوحداملوجز  بيان الدخل املرحلي

 )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30ة املنتهية في تـر للف
 

 الثالثة أشهر املنتهية في  

 سبتمبر 30

 أشهر املنتهية في تسعةال

 سبتمبر 30 

  2019 2018 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم رهمألف د إيضاحات 

 126,385 127,842 44,090 42,714  دخل من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 5,122 3,061 1,932 1,339  دخل الرسوم

 5,950 6,095 1,736 1,445  دخل من الودائع

 48,452 43,571 16,365 14,266 8 دخل إيجار

 (24,740) 72,749 (39,784) (10,799) 8 عادلة للعقارات االستثماريةالقيمة ال / ربح (خسارة)

    - (10,048)    - ( 3,803)  من بيع عقارات استثمارية خسارة

 60,747    - 5,645    - 9 قيد التطوير بيع عقارات

 13,626 19,748 2,502 2,751  دخل  خر

  47,913 32,486 263,018 235,542 

      ( / عكس انخفاض القيمة / على:)انخفاض القيمة

 (42,150) (73,780) (18,981) (14,819)  املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية -

 (218) (413) 1,941 (73)  موجودات أخرى  -

      

 (84,343) (73,552) (25,149) (23,550) 10 إطفاء أرباق القيمة العادلة األولية من الودائع االستثمارية

      

 (86,539) (88,188) (25,821) (29,626)  مصاريف رشغيلية

      

 (5,304)    - (1,454)    - 9 قيد التطوير تكلفة بيع عقارات

      

 14,950 14,764 2,553 2,615  حصة من نتائج شركة شقيقة

      

 31,938 41,849 (34,425) (17,540)  قبل التو يعات على املمولين/املستثمرين )الخسارة( / الربح

 (83,303) (82,529) (28,109) (27,496)  تو يعات على املمولين/املستثمرين

 (51,365) (40,680) (62,534) (45,036)  الفتـرة الخسارة

      

      العائدة إلى:

 (53,633) (45,213) (64,020) (46,865)  مساهمي الشركة األم 

 2,268 4,533 1,486 1,829  حصص غير مسيطرة 

  (45,036) (62,534) (40,680) (51,365) 
      

      مساهمي الشركة األمإلى  ةالعائد الخسارة للسهم

 (0.038) (0.031) (0.043) (0.032) 3 للسهم )درهم( الخسارة األساسية 

 (0.038) (0.031) (0.043) (0.032) 3 للسهم )درهم( الخسارة املخففة 

 



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

 من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. 14إلى  1رشكل اإليضاحات من 
ً
 املرفقة جزءا

4 

4 

 

 املوحداملوجز املرحلي بيان الدخل الشامل 

 )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30ة املنتهية في تـر للف
 

 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  تسعةال سبتمبر 30الثالثة أشهر املنتهية في   

  2019 2018 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
      

 (51,365) (40,680) (62,534) (45,036)  لفتـرةل الخسارة
      

      الدخل الشامل األخرى 

      :بنود سيتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة

 (517) 19,435 (312) 4,527  صر  من تحويل عمالت العمليات األجنبيةأسعار فروقات 
      

      :ةبنود لن يتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسار 
      

 (405)    - 187    -  التغير في القيمة العادلة لألوراق املالية االستثمارية
      

 (204)    - (204)    -  التغير في القيمة العادلة لألوراق املالية االستثمارية لشركة شقيقة
      

 ( 1,126) 19,435 (329) 4,527  الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر للفتـرة
      

 ( 52,491) ( 21,245) (62,863) (40,509)  للفتـرة الخسارة الشاملةإجمالي 
      

      العائد إلى:

 ( 54,759) (25,778) (64,349) (42,338)  مساهمي الشركة األم 

  2,268 4,533 1,486 1,829  الحصص غير املسيطرة 

  (40,509) (62,863) (21,245 ) (52,491 ) 

 





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

 من هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. 14إلى  1رشكل اإليضاحات من 
ً
 املرفقة جزءا
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 املوحد املوجز  بيان التدفقات النقدية املرحلي

 )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30ة املنتهية في تـر للف
 

 سبتمبر 30املنتهية في  أشهر  تسعةال  

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة التشغيلية

 (51,365) (40,680)  للفتـرة الخسارة

    :رعديالت لـ

 4,449 5,255  االستهالك

 (14,950) (14,764)  الحصة من نتائج شركة شقيقة

 42,150 73,780  االنخفاض في قيمة املوجودات التمويلية واالستثمارية

 218 413  األخرى االنخفاض في قيمة املوجودات 

 24,740 (72,749)  القيمة العادلة من العقارات االستثمارية )ربح( / خسارة

 84,343 73,552  من الودائع االستثمارية ربح القيمة العادلة املبدئيإطفاء 

 83,303 82,529  تو يعات على املمولين / املستثمرين

 (5,950) (6,095)  الودائعدخل من 

 (1,887) 10,048  من بيع العقارات االستثمارية الخسارة / )الربح( املحقق

 544 943  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
    

 165,595 112,232  الربح التشغيلي قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

 (214,551) 80,324  ميةموجودات تمويلية واستثمارية إسال 

 42,341 (88)  موجودات أخرى 

 (18,220) 27,768  مطلوبات أخرى 

 (24,835) 220,236  )املستخدم في( العملياتالناتج من / النقد 

 (2,149) (1,160)  مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين

 (26,984) 219,076  صافي النقد الناتج من /)املستخدم في( األنشطة التشغيلية
    

    االستثمارية األنشطة

 16,541 16,557  تو يعات أرباق من شركة شقيقة

 5,367 35,827  بيع عقارات استثمارية

 3,249 -  قيد التطوير العقاراتفي  النقص / )الزيادة(

 (55,718) (127,602)  زيادة في العقارات االستثماريةال

 57,685 29,286  حركة في النقد املقيدال

 1,700,000 2,030,000  عائدات من ودائع وكالة

 (1,250,000) (1,995,000)  إيداع ودائع وكالة

 (3,034) (87)  أثا  وتـركيبات ومعدات مكتبيةشراء 

 5,950 6,095  دخل من الودائع

 480,040 (4,924)  األنشطة االستثماريةالناتج من )املستخدم في( /  صافي النقد
    

    األنشطة التمويلية

 53,060 32,422  استالم تمويل إسالمي ألجل

 (8,172) (10,711)  سداد تمويل إسالمي ألجل

 (15,419) (6,295)  غير املسيطرةلحصص ل دفعات

 (767,397) (269,808)  ودائع استثمارات وتمويالت إسالمية أخرى 

 (2,250) (1,159)  أرعاب أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة

 (740,178) (255,551)  صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية
    

 (287,122) (41,399)  في النقد وما يعادله النقص

 (156) 10,470  احتياطي تحويل العمالت األجنبية

 432,562 87,086  النقد وما يعادله في بداية الفتـرة

 145,284 56,157  ه في نهاية الفتـرةالنقد وما يعادل



 ل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتموي

 من هذه  14إلى  1رشكل اإليضاحات من 
ً
 .البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةاملرفقة جزءا

7 
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 املرحلي املوجز املوحدبيان التغيرات في حقوق امللكية 

 )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30ة املنتهية في تـر للف

 
    العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 أسهم الخزينة رأ  املال 

االحتياطي 

 القانوني

االحتياطي 

 العام

االحتياطي 

 ربةأداة مضا الخاص

احتياطي أداة 

 املضاربة

االحتياطي العام 

 النخفاض القيمة

التغيرات 

اكمة في تـر امل

 القيمة العادلة

احتياطي تحويل 

 العمالت األجنبية

الخسائر 

 اإلجمالي اكمةتـر امل

الحصص غير 

 املسيطرة

إجمالي حقوق 

 امللكية

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم لف درهـمأ ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

               

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

               

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

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

 (21,245) 4,533 (25,778) (45,213)   19,435    -      -      -      -      -      -      -      -      - تـرةللف الدخل الشاملإجمالي 

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

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

 ( 1,159)    - (1,159) (1,159)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - أرعاب أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة

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

 
 



 ل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتموي

 من هذه  14إلى  1رشكل اإليضاحات من 
ً
 .البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةاملرفقة جزءا

8 

8 

 

 املوحد املوجز  لتغيرات في حقوق امللكية املرحليبيان ا

 )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30ة املنتهية في تـر للف

 
    العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 الرأ  امل 

أسهم 

 الخزينة

االحتياطي 

 القانوني

االحتياطي 

 العام

االحتياطي 

 أداة مضاربة الخاص

احتياطي أداة 

 املضاربة

التغيرات 

املتـراكمة في 

 القيمة العادلة

احتياطي تحويل 

 العمالت األجنبية

االحتياطي العام 

 اإلجمالي الخسائر املتـراكمة النخفاض القيمة

الحصص غير 

 املسيطرة

قوق إجمالي ح

 امللكية

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

               

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

               

 تأثير اعتماد املعيار الدولي

 إلعداد التقارير الدولية 

               (2-2)إيضاق  9رقم   

 4,316      - 4,316      - 4,316      -      -      -      -      -      -      -      -      - على املجموعة -   

 (9,725)      - (9,725) (9,725)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - على الشركة الشقيقة -   

               

  بيانهالرصيد املعاد 

 1,565,499 127,921 1,437,578 (1,020,918)   4,316 (323,595) 698 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 (93,048) 1,500,000 2018يناير  1في 

               

 (51,365) 2,268 (53,633) (53,633)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - للفتـرة الخسارة

               

 (922)      - (922)      -   - (517)    (405)      -      -      -      -      -      -      - الخسارة الشاملة األخرى للفتـرة

               

               

               الخسارة الشاملة األخرى 

 (204)      - (204)      -      - -      (204)      -      -      -      -      -      -     - حصة من شركة شقيقة   

               

 (52,491) 2,268 (54,759) (53,633)  (517)      (609)      -      -      -      -      -      -      - إجمالي الخسارة الشاملة األخرى للفتـرة

               

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

 (2,250)      - (2,250) ( 2,250)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - أرعاب أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة

 1,495,339 114,770 1,380,569 (1,076,801) 4,316 (324,112) 89 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 (93,048) 1,500,000 2018 سبتمبر  30في 
 

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



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

  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )غير مدققة( 2019 تمبر سب 30في 
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 األنشطة -1

 للقـانون  2000 بــر نوفم 11يخ تأسست أمالك للتمويـل ش.م.ع )"الشـركة"( فـي دبـي، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، بتـار 
ً
كشـركة مسـاهمة خاصـة وفقـا

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

 مــن ب 2015( لسـنة 2تقـرر تحويـل الشـركة إلـى شــركة مسـاهمة عامـة. دخـل القـانون االتحــادي رقـم )
ً
شـأن الشـركات التجاريــة حيـز التنفيـذ اعتبـارا

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

إن الشـركة مرخصــة مــن قبــل مصــر  اإلمــارات العربيــة املتحــدة املركـزي كشــركة تمويــل وتقــوم بصــورة رئيســية باألنشــطة التمويليــة واالســتثمارية 

م الربـا و ــمن نصـوص عقــد مثـل اإلجـارة واملرابحــة و   ألحكـام الشــريعة اإلسـالمية التـي تحــرص
ً
املضـاربة والوكالــة واملشـاركة. تـتم أنشــطة الشـركة وفقــا

 التأسيس والنظام األساس ي للشركة.
 

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

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

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

 املساهمة نسبة التأسيس بلد توحيد البيانات أسس الشركة

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر  30   
 %100 %100 مصر شركة تابعة أمالك للتمويل شركة مصر ش.م.م

 %57.5 %57.5 اإلمارات العربية املتحدة شركة تابعة إي إ  أ  للخدمات املالية ذ.م.م

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

 %100 %100 اإلمارات العربية املتحدة شركة تابعة ةأمالك القابضة املحدود

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

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

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

 %100 %100 اإلمارات العربية املتحدة شركة تابعة أمالك املحدودة

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

 السياسات املحاسبية -2

 ا ات مبدأ االستمراريةتـر تقييم اف 2-1

التجــاريين لتأجيــل األقســاي الرئيســية املجموعــة بإخطــار جميــع مموليهــا نظــًرا لعــدم التــيقن بشــأن التنبــؤ بالتــدفقات النقديــة املســتقبلية، قامــت 

. ووفًقـا 2016فـي  املعدلـةو ، 2014املوقعـة فـي  كةتــر الشـروي املشوالبدء في مفاو ـات إلعـادة هيكلـة اتفاقيـة  2019يناير  25الشهرية اعتباًرا من 

٪ 66.7، والتــي قــد رســتوجب وفًقــا لتقــدير األغلبيــة العظمــ  بنســبة ثـــرة رع، تــؤدي الخســائر وتأجيــل الســداد إلــى حالــكةتـــر الشــروي املشالتفاقيــة 

 .فوًراسداد كامل بند املطلوبات القائمة واملستحقة الدفع بإشعاًرا إلى املجموعة، أن يقدموا  "ب" من ممولي الشريحة
 

، قامـــت تمرار علـــى أســـا  مبـــدأ االســـتمراريةحـــول قـــدرة املجموعـــة علـــى االســـشـــكوك جوهريـــة رشـــير إلـــى وجـــود علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه األحـــدا  

البيانــــات املاليــــة املرحليــــة اق خطــــط أعمــــال جديــــدة لضــــمان اســــتمرارية أعمــــال املجموعــــة وأعــــدت تـــــر اإلدارة وأعضــــاء مجلــــس اإلدارة بتطــــوير واق

 على هذا األسا . املوجزة املوحدة
 

لــى إتمــام خطــة عمــل جديــدة حيــ  تــم التنــا ل عــن عــدد مــن التعهــدات مــع مموليهــا ع التوصــل إلــى اتفــاق فــي 2016فــي ديسمبـــر نجحــت املجموعــة 

ة السـداد تــر دون التـأثير علـى ف مسـتويات أعلـىللسماق بحفظ سجل الرهن الخاص بالشركة علـى  كةتـر الشروي املشاملقيدة املذكورة في اتفاقية 

باســتانا  نشــاي األعمــال االعتياديــة التــي مكنــت  2016فــي ســنة  أو املبــالأ أو دفعــات األربــاق للممــولين. ســمحت إعــادة الهيكلــة والشــروي املعدلــة

 عاًما.  12سنوات بموجب خطة إعادة هيكلة مد ها  4٪ من إجمالي ديون املجموعة على مدى 48إتمام سداد 
 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30في 
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 )تتمة( السياسات املحاسبية -2

 )تتمة( ا ات مبدأ االستمراريةتـر تقييم اف 2-1

ت فــي ديناميكيـــات الســوق وعوامــل االقتصـــاد الكلــي أثبتــت خطــة العمـــل الجديــدة أنهــا غيـــر قابلــة للتطبيــق وتضـــر بــالنظر إلــى مــرور الوقـــت والتغيــرا

بإمكانيــات املجموعــة علـــى املــدى الطويـــل. ونتيجــة لـــذلك، تواصــلت إدارة املجموعـــة مــع مموليهـــا التجــاريين إلعـــادة التفــاوض علـــى شــروي التمويـــل 

تكيــف مــع ظــرو  الســوق الحاليــة. وقــد اســتلزمت عمليــة إعــادة التفــاوض حتــ  اآلن مراجعــة ودراســة كاملــة للســماق لهــا باملزيــد مــن املرونــة فــي ال

زامـــات ملوجـــودات املجموعـــة ومركـــز الســـيولة التشـــغيلية والهيكليـــة باإل ـــافة إلـــى مركـــز املمـــولين وتو يـــع األربـــاق وخطـــة الســـداد، باإل ـــافة إلـــى االلت

 املالية املستقبلية للمجموعة.
 

املعدلـة للمراجعـة خطـة العمـل حيـ  تخضـع  "( ومشاركتها مـع املمـولين،املعدلةحة )"خطة العمل تـر ملجموعة بو ع خطة عمل شاملة مقتقوم ا

كجــــزء مــــن إعــــادة التفــــاوض،  2019 ديســــمبر االتفــــاق بحلــــول نهايــــة  وإبــــرامقبــــل املمــــولين، مــــع توقــــع الوصــــول إلــــى التنفيــــذ مــــن  فــــي الوقــــت الحــــالي

 لتنفيذ هذه الخطة رسمًيا. كةتـر اتفاقية الشروي املشالحصول على جميع املوافقات الرسمية والضرورية وفًقا ملعايير  ستسعى املجموعة إلى
 

ن املجموعــــة مــــن تحقيــــق تــــدفقات نقديــــة رشــــغيلية تـــــر إن اإلدارة وأعضـــاء مجلــــس اإلدارة علــــى ثقــــة مــــن أن خطــــة العمــــل املق
ص
حة الجديــــدة ســــتمك

التزاما هــــا املاليــــة عنــــد اســــتحقاقها. باإل ــــافة إلــــى ذلــــك، بغــــش النظــــر عــــن نتيجــــة إعــــادة التفــــاوض بشــــأن اتفاقيــــة إيجابيــــة ورســــمح لهــــا بالوفــــاء ب

كة واتبـــاع خطــــة العمـــل الجديــــدة، لـــدى املجموعــــة موجـــودات كافيــــة لتســـوية مطلوبا هــــا والوفـــاء بالتزاما هــــا املاليـــة فــــي املســــتقبل تـــــر الشـــروي املش

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

 

 عداد اإل أسس  2-2

 للمعيـــار الــدولي إلعـــداوالشــركات التابعـــة لهــا ألمــالك للتمويـــل ش.م.ع  املرحليـــة املــوجزة املوحـــدة يــتم إعــداد البيانـــات املاليــة 
ً
د )"املجموعـــة"( وفقــا

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

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

الســنوية، ويجــب  البيانــات املاليــة املوحــدةعلــى جميــع املعلومــات أو اإلفصــاحات املطلوبــة فــي  ليــة املــوجزة املوحــدةاملرحالبيانــات املاليــة  ال رشــتمل

املنتهيــة فــي  أشــهر  تســعةة التـــر ف. باإل ــافة لــذلك، فــإن نتــائج 2018 بـــر ديسم 31الســنوية للمجموعــة كمــا فــي  البيانــات املاليــة املوحــدةأن تقــرأ مــع 

 للنتائج التي يمكن توقعها للسنة املالية املنتهية في ليست ب 2019 سبتمبر  30
ً
 .2019 بـر ديسم 31الضرورة مؤشرا

 

 ذلك.إلى غير  يشار ، ما لم لف درهماألجميع املبالأ إلى  بالدرهم اإلماراري، ويتم تقريب البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة عرض تم
 

 ألحكام املحاسبيةالسياسات والتقديرات واالتغييرات في  2-3

 31السـنوية للســنة املنتهيـة فــي  البيانـات املاليــة املوحـدةقامـت املجموعـة بتطبيــق السياسـات املحاسـبية علــى النحـو املطبـق مــن قبـل املجموعــة فـي 

 من  املعمول بهااستثناء السياسات املحاسبية التالية ، وذلك 2018 بـر ديسم
ً
 .2019يناير  1اعتبارا

 

 عقود إيجار 16 رقم عداد التقارير املاليةاملعيار الدولي إل 

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

التمييـز بـين عقـود ، حيـ  يقـوم بحـذ  محاسـبة املسـتأجر لـىرغييـرات جوهريـة ع 16 املاليـة رقـم. يقـدم املعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير 2019ينـاير 

بأصــل حــق االســتخدام والتزامــات اإليجــار  ا تـــر االعويتطلــب مــن املســتأجر  17رقــم الــدولي  املعيــار املحاســبيالتــأجير التشــغيلي والتمــويلي بموجــب 

 ذات القيمة املنخفضة. املوجوداتقود تأجير عند بدء عقد اإليجار لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وع
 

 محاسبة املستأجر

اكم وخسـائر انخفـاض القيمـة، تــر تقوم املجموعة في البداية بقيا  أصل حق االستخدام بالتكلفة ثم تقا  الحًقـا بالتكلفـة ناقًصـا االسـتهالك امل

 املعدلة ألي إعادة تقييم اللتزامات اإليجار.

باسـتخدام معـدل الخصـم الضـم ي  املخصـومةاإليجار بالقيمة الحالية ملدفوعات اإليجار املسـتقبلية  مطلوباتبقيا  تقوم املجموعة في البداية 

 تأثير رعديالت اإليجار.، من بين أمور أخرى ، رعديل التزام اإليجار ملدفوعات الربح واإليجار، وكذلكالحًقايتم و في العقد. 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30في 
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 )تتمة( السياسات املحاسبية -2

 )تتمة( ييرات في السياسات والتقديرات واألحكام املحاسبيةالتغ 2-3

 )تتمة( عقود إيجار  16 رقم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية

 )تتمة( محاسبة املستأجر 

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

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

و علـــى ة اإليجـــار أتــــر   املجموعـــة بمـــدفوعات اإليجـــار املرتبطـــة بتلـــك اإليجـــارات كمصـــرو  علـــى أســـا  القســـط الثابـــت علـــى مـــدى فتــــر ولهـــذا، رع

 أسا  منهجي  خر إذا كان هذا األسا  يمثل نمط فوائد املستأجر، على غرار املحاسبة الحالية لعقود اإليجار التشغيلية .
 

ل 16التقارير املالية رقم  إلعدادطبقت املجموعة املعيار الدولي  املعلومـات املقارنـة.  عـرض، وبالتـالي لـم تـتم إعـادة بـأثر رجعـي باستخدام نهـ  معـدص

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

 استخدام املوجودات  من "موجودات أخرى" ومطلوبات اإليجار  من "مطلوبات أخرى" في بيان املركز املالي املوحد.

 

 لدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصدار وغير السارية بعداملعايير ا 2-3-2
 

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة

ات سنوية تـر سارية لف

 تبدأ في أو بعد

 2020يناير  1 .جوهريةاألهمية الاملتعلقة بتعريف  عرض البيانات املالية: 1رعديالت على معيار املحاسبة الدولي 
  

 عقود التأمين 17املعيار الدولي رقم 

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

ا 
ً
ة املتسـقة والقائمـة عقـود التـأمين. تـم تصـميم هـذه املتطلبـات لتحقيـق هـد  املحاسـب لقيـا  وعـرضنهًجا أكثر ارسـاق

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

 .2021يناير  1اعتباًرا من عقود التأمين 4املالية رقم 

 2022يناير  1

 

األولـى، وتتوقـع أال يكـون ة التطبيـق تــر يالت الجديدة في البيانـات املاليـة للمجموعـة لفهذه املعايير والتفسيرات والتعد اعتمادتتوقع اإلدارة أن يتم 

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

 
 

 إدارة املخاطر 2-4

يــة للمجموعــة مــع تلــك التــي تــم اإلفصــاق عنهــا فــي البيانــات املاليــة املوحــدة كمــا فــي وللســنة املنتهيــة فــي أهــدا  وسياســات إدارة املخــاطر املال تتماثــل

 .2018ديسمبـر  31
 

 املبالأ الناشئة عن خسائر االئتمان املتوقعة

تمويليــــة واالســــتثمارية تبــــين الجــــداول التاليــــة التســــويات مــــن الرصــــيد االفتتــــاحي والرصــــيد الختــــامي ملخصــــص االنخفــــاض فــــي قيمــــة املوجــــودات ال

 .2018 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةة التـر لف األدوات املالية -9اإلسالمية نتيجة اتباع املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30في 
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 )تتمة( السياسات املحاسبية -2

 )تتمة( إدارة املخاطر  2-4

 مات غير قابلة لإللغاءاملوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية والتزا
 

 ةغير مدققص  

 2018 سبتمبر  30 

 ألف درهم 
  

 637,109 (39)بموجب املعيار املحاسبي الدولي رقم  يناير  1الرصيد في 

 (4,316) 9رعديل افتتاحي بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
  

 632,793 (9إلعداد التقارير املالية رقم  يناير )افتتاحي معدل املعيار الدولي 1الرصيد في 

 28,032 خالل الفتـرة مرصودمخصص االنخفاض في القيمة 

 (22,002) خالل الفتـرة استـرداد/  إعادة قيد

 36,120 املبالأ املشطوبة خالل الفتـرة

 (32,649) صر  العمالت والتعديالت األخرى 

 642,294 الرصيد الختامي
 

 واملخفف للسهمالربح األساس ي  -3

ة الثالثة أشهر املنتهية في تـر ف 

 سبتمبر 30

أشهر املنتهية في  تسعةة التـر ف

 سبتمبر 30

 2019 2018 2019 2018 
     

)صافي من أرعاب للفتـرة العائدة ملساهمي الشركة األم  )الخسارة( الربح

 (55,883) (46,372) (64,020) (46,865) )ألف درهم( أعضاء مجلس اإلدارة(

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

 1,475,000   1,475,000 1,475,000 1,475,000 تأثير التخفيف:  -

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

 2,986,857   2,986,857 2,986,857 2,986,857 املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املعدلة لتأثير التخفيف
     

     الشركة األم:أسهم  لحاملي ملكية عائدة

 (0.038) ( 0.031) (0.043) (0.032) )درهم(الربح األساس ي للسهم 

 (0.038) (0.031) (0.043) (0.032) )درهم(الربح املخفف للسهم 
 

خــالل ســنة جموعــة ألســهمها مــن خــالل شــراء املالحتســاب الــربح األساســ ي للســهم األســهم مــن تخفــيش املتوســط املــرجح لعــدد  ةتـــر خــالل الف تــم* 

2008. 
 

  إن تـأثير األسـهم ، حيـبيانات املاليـة املرحليـة املوحـدةالخسارة املخففة للسهم الواحد مثل الخسارة األساسية للسهم الواحد في هذه ال قيدتم 

 .تأثير غير مخففالعادية املحتملة هو 
 

 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30في 
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 النقد واألرصدة لدى البنوك -4
 

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 59 60 نقد في الصندوق 

 92,755 54,521 أرصدة لدى البنوك

 163,173 141,191 ودائع لدى البنوك

 
 

 

 255,987 195,772 نقد وأرصدة لدى البنوك

: النقد املقيد والودائع
ً
   ناقصا

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

 (133,901) (104,615) (2-4 إيضاقنقد مقيد )

 87.086 56,157 النقد وما يعادله
 

 للوائح املصر  املركزي للوتحت رهن املص بنك محليتمثل الودائع لدى  4-1
ً
 خيص.تـر ر  املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة وفقا

 

حصـة  ، حيـ  يمثـلنقـد املقيـدمليون درهم( من ال 134: 2018 بـر ديسم 31مليون درهم ) 105مبلأ  2019 سبتمبر  30في  أدرجت املجموعة 4-2

 .(9)إيضاق  كتـر شسيطرة مشروع مل والذي يخضعاملجموعة من النقد املحتفظ به 
 

 

 املوجودات التمويلية واالستمثارية اإلسالمية -5
 

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 

   املوجودات التمويلية

 2,432,347   2,308,215 إجارة

 312,659 266,443 إجارة  جلة

 168,411 169,028 شركة امللك

 1,107 892 قاراتمرابحة ع

 74,500 64,684 أخرى 

 2,809,262 2,989,024 

 (485,174) (488,386) مخصص االنخفاض في القيمة

 2,503,850   2,320,876 املوجودات التمويليةمجموع 
 

   املوجودات االستثمارية:

 200,000 165,000 وكالة

 200,000 165,000 مجموع املوجودات االستثمارية

 2,703,850 2,485,876 ت التمويلية واالستمثارية اإلسالميةاملوجودا

 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30في 
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 األوراق املالية االستثمارية -6
 

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 7.714 7.760 (من خالل الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة باألسهم )

 
 مدققة()غير  2019 سبتمبر 30

 

 بالقيمة العادلة املدرجةاالستثمارات  

 الثال املستوى  الثانياملستوى  املستوى األول  إجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 7.760 - - 7.760 (من خالل الدخل الشامل األخرالقيمة العادلة ب)األسهم 
 

 )مدققة( 2018ديسمبر  31
 

 يمة العادلةبالق املدرجةاالستثمارات  

 الثال املستوى  الثانياملستوى  املستوى األول  إجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

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

 
 

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

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 7,717 7,714 يناير 1الرصيد في 

 (3) 46 حركة تحويل العمالت األجنبية

 7,760 7,714 

 

 عن العقارات االستثمارية دفعات مقدمة -7

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر  30 

 ألف درهم درهم ألف 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 322,818 322,818 عن العقارات االستثمارية دفعات مقدمة

 322,818 322,818 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30في 
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 )تتمة( الدفعات مقدما عن العقارات االستثمارية -7

قيـد التطـوير فـي دبـي. تـم تأجيـل كـال من قبل املجموعـة بشـأن االسـتحواذ علـى الوحـدات فـي مشـروعين عقـاريين  املقدمةالدفعات  يمثل هذا البند
مطـور واحـد لتسـهيل مـع  2013اجـراءات تحكـيم فـي  املشروعين لعدد من السـنوات وإن تـاريخ االنتهـاء غيـر محـدد بعـد. قامـت املجموعـة بالبـدء فـي

 بمبلـأ 
ً
خـالل هــذه و  مليـون درهــم(. 293 : 2018ديسـمبر  31مليـون درهــم ) 293مليــون درهـم وبقيمــة مدرجـة  780إرجـاع املبـالأ املدفوعــة مقـدما

 (.13 اإليضاقفي اتخاذ اإلجراءات القانونية لتنفيذ الحكم. )انظر  املجموعةوستبدأ  املجموعةصالح في ، أصدرت املحكمة حكًما الفترة
 

 عـــن العقــارات االســـتثمارية
ً
يـــ  أن هنـــاك مليـــون درهــم بموجـــب االستصــناع مـــع مؤسســـة ماليــة مدرجـــة بالتكلفــة ح 30 تتضــمن الـــدفعات مقــدما

 39 :2018ديســـمبر  31مليـــون درهـــم ) 39شـــكوك كبيـــرة حـــول مـــا إذا كـــان املشـــروع ســـينتإي مـــن قبـــل املطـــور. كمـــا إن املطلوبـــات املرتبطـــة بمبلـــأ 
مليــون درهــم( مســجلة فــي البيانــات املاليــة. بموجــب شــروي االستصــناع، لــيس لــدى املجموعــة أي التــزام لســداد تمويــل االستصــناع الخــاص ببنــد 

ديســمبر  31مليــون درهــم ) 23وجـودات حتــ  اكتمــال اإلنشـاء. لــم تحصــل املجموعــة بعـد علــى ملكيــة للعقــارات وملتزمـة بــدفع مبلــأ إ ــافي قـدره امل
 املشاريع العقارية. أحدمليون درهم( وفقا لالتفاقية املبرمة مع بائع  23 :2018

 

 العقارات االستثمارية -8
 

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر  30 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 1,821,064   1,989,071 يناير 1في 
 224,155 156,472 الفتـرة / السنةاإل افات خالل 

 (20,533) (47,052) الفتـرة / السنةاالستبعادات خالل 
 (34,785) 72,749 القيمة العادلة عن عقارات استثماريةربح / )خسارة( 

 (830) 17,283 العمالت األجنبية تقلبات أسعار صر 
 - 230,845 (9تحويل من املمتلكات قيد التنفيذ )إيضاق 

 2,419,368 1,989,071 
 

 تم تحويلها من العقارات قيد التطوير إلى العقارات االستثمارية. أراض ي  قيمة بشأنمليون درهم  108 مبلأالقيمة العادلة  رشمل
 

تقـــوم أراضـــ ي وفـــيالت ووحـــدات فـــي مبـــاني محـــتفظ بهـــا لإليجـــار أو  يـــادة رأ  املـــال. وفًقـــا لسياســـتها املحاســـبية، تتكـــون العقـــارات االســـتثمارية مـــن 

، باســتثناء العقــارات قيــد اإلنشــاء والتــي يــتم إدراجهــا بالتكلفــة ألن قيمتهــا العادلــة غيــر قابلــة ســتثمارات عقاريــة بالقيمــة العادلــةا املجموعــة بــإدراج

 تتوقع أن يتم قيا  القيمة العادلة بشكل موثوق بمجرد اكتمال البناء. للقيا  بشكل موثوق ولكن

مــن قبــل مقيمــين مــؤهلين مهنيــا مســتقلين يحملــون املــؤهالت  أشــهر  تســعةنهايــة فتـــرة الرســتند القــيم العادلــة للعقــارات علــى تقييمــات أجريــت فــي 
إن نمــــوذج التقيــــيم . وقطاعــــات العقــــارات االســــتثمارية التــــي يــــتم تقييمهــــا   بهــــا ولــــد هم خبــــرة ذات عالقــــة فــــي املواقــــعتـــــر املهنيــــة ذات العالقــــة املع

 ل
ً
دارة إلت امدستخ، ا2019 ســـبتمبر  30أشـــهر املنتهيـــة فـــي  تســـعةفتـــرة الل خالاملعهـــد امللكـــي للمســـاحين القـــانونيين. توصـــيات املســـتخدم هـــو وفقـــا

 .باثنين من املقيميينانة االستعم تحي  یة رالستثمارات العقال الة لکدلعام اللقیض لمنخفق اايلنا
 

 

( فـي مصـر مملوكـة مـن ثـال  وحـدات :2018ديسـمبر  31) ووحدة واحـدةعلى قطعة أرض  2019 سبتمبر  30رشتمل العقارات االستثمارية كما في 
مارية األخـرى فـي مليـون درهـم(. وتقـع جميـع العقـارات االسـتث 176: 2018ديسـمبر  31) مليـون درهـم 189قبل الشـركات التابعـة للمجموعـة بمبلـأ 

مليــــون درهــــم( أربــــاق تحويــــل  176 :2018ديســــمبر  31مليــــون درهــــم ) 189دولــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة. كمــــا تتضــــمن القــــيم املدرجــــة بمبلــــأ 
 العمالت األجنبية ناتجة عن تحويل عمالت العقارات االستثمارية في مصر والتي تم تضمينها في حقوق امللكية.

 

لقيـا  القيمـة العادلـة ألنهـا قـد تـم الحصـول  2تصـنف العقـارات االسـتثمارية فـي املسـتوى االستثمارية فـي املشـروع املشـترك،  وباستثناء العقارات
ت فـي عليها باستخدام نه  مقارنة األسعار على أسا  معامالت مماثلة لعقارات مشابهة. يتم رعديل أسعار بيع العقارات املماثلة حسب االختالفـا

لــم تكــن  .ة مثــل مجــم العقــار وموقعــه. إن املــدخل الجــوهري إلــى نهــ  التقيــيم هــو الســعر املقــدر للقــدم املربــع الواحــد لكــل موقــعالســمات الرئيســي
 ة.تـر خالل الف 2هناك أية تحويالت من أو إلى املستوى 

 

مـدخالت كبيـرة ال يمكـن  ضمن استخدامتترعتمد تقنية التقييم املستخدمة في العقارات االستثمارية في مشروع مشترك على طريقة الدخل التي 
 .3املستوى  من وبالتالي يتم تصنيفها على أنها  ،مالحظتها

 

 

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



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30في 

16  16 

 

 )تتمة( العقارات االستثمارية -8
مليـون درهـم(  1.295: 2018ديسـمبر  31مليـون درهـم ) 1.160، فإن العقـارات االسـتثمارية التـي لهـا قيمـة عادلـة بمبلـأ 2019 سبتمبر  30كما في 

 .يل الضمان كجزء من إعادة الهيكلةتم رهنها / التنا ل عنها لصالح وك

 2018 سبتمبر  30 2019 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 قة()غير مدق )غير مدققة( 
   

 48,452 43,571 من العقارات االستثمارية الناتجدخل اإليجار 

 (10,408) (17,883) مصاريف رشغيل مباشرة )رشتمل الصيانة والتصليحات( تنتج دخل إيجار

 38,044 25,688 األرباق الناتجة عن تأجير العقارات االستثمارية املدرجة بالقيمة العادلة
 

 عقارات قيد التطوير -9

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 212,849 230,845 يناير 1في 

 (5,304) - تكلفة بيع العقارات قيد التطوير

 23,300 - اإل افات لتكاليف البناء املتكبدة

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

 
- 230,845 

 

قامـت املجموعـة بتحويـل العقـارات قيـد التطـوير إلـى عقـارات اسـتثمارية بسـبب التغييـر فـي  ،2019 سـبتمبر  30فـي  أشـهر املنتهيـة تسـعةفترة الخالل 

 استخدام العقارات قيد التطوير.
 

شــراكة فـــي منطقــة نــد الحمـــر. ك مــع طـــر   خــر لتطــوير قطعـــة أرض مملوكــة بالتـــر ، دخلــت املجموعـــة فــي اتفاقيــة مشـــروع مش2014أكتــوبر  1فــي 

كة لتطـــوير تـــر ٪ فــي منطقــة الورقــاء جـــاردنز ذ.م.م، منشــأة تحــت الســيطرة املش50اســتحوذت شــركة أمــالك للتمويــل )ش.م.ع( علــى حصـــة بنســبة 

ريف الخاصـة ٪ في املوجودات واملطلوبـات واإليـرادات واملصـا50قطعة أرض مملوكة بالشراكة في منطقة ند الحمر. لدى املجموعة حصة بنسبة 

كة. وبمـــا أن تــــر رعتبـــر عمليـــة تحـــت الســـيطرة املش 11ك ووفقـــا لـــذلك بموجـــب املعيـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــارير املاليــة الدوليـــة رقـــم تــــر باملشــروع املش

لـة عنـد التحويـل األرض هي قيد التطوير وبهد  استبعادها في السوق، تم التعامـل معهـا كعقـار قيـد التطـوير مـع تكلفـة أوليـة رسـاوي قيمتـه العاد

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

َزم رعاقديا لتطوير األراض ي في إطار اتفاقية املشروع املتـر النقد الذي يحتفظ بها املشروع املش
َ
ك. إن حصـة املجموعـة تــر شك مقيد، نظرا ألنه ملت

 مليون درهم(. 134 :2018ديسمبر  31مليون درهم ) 105مبلأ  2019 سبتمبر  30من هذا الرصيد النقدي املقيد في 
 

 ملتطلبات املعيار الـدولي إلعـداد التقـتـر املشروع املش أبرم
ً
ارير ك في اتفاقات لبيع عدد من قطع األراض ي الفرعية املقسمة ألرض ند الحمر. تطبيقا

  من هذه االتفاقيات لنقل السيطرة على األرض وتوفير البنية التحتية للقطعة.  التزامين أداءك تـر ، حدد املشروع املش15املالية رقم 
 

يــة ة بنــاء البنتـــر ســيتم رســجيل اإليــرادات املخصصــة لبيــع األرض فــي وقــت نقــل الســيطرة لــألرض واإليــرادات املتعلقــة ببنــاء البنيــة التحتيــة خــالل ف

ك لــــه حــــق ملــــزم فــــي دفــــع مقابــــل األداء املنجــــز حتــــ  اآلن. قــــد تــــم تخصــــيص اإليــــرادات التعاقديــــة بــــين تـــــر التحتيــــة علــــى أســــا  أن املشــــروع املش

 االلتزامين املنفصلين على أسا  القيمة العادلة لكل منهما.
 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30في 

17  17 

 

 عقارات قيد التطوير )تتمة( -9

وبالتـــالي تـــم تحويلهـــا إلـــى  ،إيجاريـــةإيـــرادات  لتحقيـــقالعقـــارات قيـــد التطـــوير لتقـــدير رأ  املـــال أو تحـــتفظ  ،بعـــد االنتهـــاء مـــن تطـــوير البنيـــة التحتيـــة

مليـون درهـم مـن العقـارات قيـد  231 فـي املشـروع املشـترك مبلـأ املعايير املطلوبة. يمثل رصيد االسـتثمار العقـاري استيفاء عقارات استثمارية عند 

أشـهر املنتهيـة  تسـعةمليـون درهـم مـن القيمـة العادلـة علـى األرض خـالل فتـرة ال 108علـى رشـييد املبـاني و مليـون درهـم  50باإل افة إلـى  ،التطوير

 .2019 سبتمبر  30في 
 

 :الداخليةكة بعد حذ  املعامالت تـر تمثل العناصر التالية حصة املجموعة في املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف للعملية املش
 

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 230,845 -  عقارات قيد التطوير

   - 388,592 عقارت استثمارية 

 133,901 104,615 (4)إيضاق  النقد واألرصدة لدى البنوك

 8,346 5,518 ذمم مدينة –موجودات أخرى 

 (4,781) (27,759) مطلوبات أخرى 

 368,311 470,966 داتصافي املوجو 
   

 2018 سبتمبر  30 2019 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 60,747 - العقارات قيد التطوير مبيعات

 (5,304) - العقارات قيد التطوير مبيعاتتكاليف 

 (735) (33) املصاريف التشغيلية

 4,437 4,715 الودائع مندخل 

 59,145 4,682 ـرةالربح للفت
 

 

 والتمويالت اإلسالمية األخرى ودائع استثمارية   -10

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر  30  

 ألف درهم ألف درهم نسبة الربح 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 207,228   207,228 %2 املرابحة

 128,375 71,319 %4 الوكالة

 294,250 163,472 %4 أخرى 

 4,011,781 4,011,781 %2 الدفع قسعر الشراء املستح

  4,453,800 4,641,634 

 (423,609) (350,057)  (1-10إطفاء رعديل القيمة العادلة )إيضاق 

  4,103,743 4,218,025 

 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30في 

18  18 

 

 )تتمة( والتمويالت اإلسالمية األخرى ودائع استثمارية   -10

ســـالمي اآلخــر مقابـــل التنــا ل عـــن ورهــن العقـــارات االســتثمارية للمجموعـــة التــي تقـــع فـــي يــتم تـــأمين الودائــع االســـتثمارية املعــاد هيكلتهـــا والتمويــل اإل 

( والتنـا ل عـن الحقـوق السـتالم الـدفعات 4( والتنـا ل عـن التـأمين، ورهـن علـى حسـابات البنـك )إيضـاق 8 إلمارات العربية املتحدة )إيضـاقدولة ا

سـالمية و ـمانات الشـركات مـن الشـركات التابعـة للمجموعـة. إن األوراق املاليـة املقدمـة املتعلقة بمحفظة املوجـودات التمويليـة واالسـتثمارية اإل 

 سيتم االحتفاظ بها من قبل وكيل  مان نيابة عن املمولين.
 

 

 إطفاء رعديل القيمة العادلة 10-1

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 533,691 423,609 تتاحيالرصيد االف

 (110,082) (73,552) ة/للسنةتـر إطفاء املبالأ املحملة للف

 
350.057 423,609 

 

 نتيجة إلعـادة الهيكلـة فـي سـنة 
ً
، ممـا أدى إلـى التـزام ثابـت يـدفع إلـى املمـولين التجـاريين ومقـدمي دعـم 2014تم رغيير طبيعة ودائع الشركة جوهريا

مليـون  4.642 : 2018 بــر ديسم 31مليـون درهـم ) 4.454ة هـي مبلـأ تــر ة لاللتزامـات الثابتـة املعـاد هيكلتهـا فـي نهايـة الفالسيولة. إن القيمة االسـمي

لــة، تــم درهــم(. وفقــا للمعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير املاليــة، وبســبب التغيــرات الجوهريــة فــي شــروي الودائــع االســتثمارية مــن خــالل إعــادة الهيك

 بــــر نوفم 25يمــة العادلــة لاللتزامـــات املعــاد هيكلتهــا علــى أســا  صـــافي القيمــة الحاليــة للتــدفقات النقديــة املتعاقـــد عليهــا. كمــا فــي إجــراء تقيــيم الق

ون مليـ 911االلتزامات املعاد هيكلتها في البداية بالقيمة العادلة في بيـان املركـز املـالي ممـا أدى إلـى أربـاق القيمـة العادلـة بمبلـأ  ا تـر اع، تم 2014

 درهم والتي تم رسجيلها في بيان الدخل املوحد.
 

 مخاطر محددة للمجموعة.ب٪ على أسا  توقع اإلدارة لعائد السوق واملعدل 5رعديل القيمة العادلة باستخدام معدل خصم بنسبة  ُيحتسب
 

األولــــي  ا تـــــر ع، فــــإن األربــــاق الناتجـــة مــــن اال يجـــب قيــــا  االلتزامــــات الحقـــا بالتكلفــــة املطفــــأة باســــتخدام طريقـــة معــــدل التمويــــل الفعلـــي. وبالتــــالي

اكمية ألربـاق تــر سـنة للسـداد، مـع رسـوم ناتجـة فـي بيـان الـدخل املوحـد كـل سـنة. إن القيمـة ال 12ة تــر املسجلة سيتم عكسها بالكامـل علـى مـدى ف

ينــــتج عنــــه أربــــاق القيمــــة مليــــون درهــــم(  487 :2018 بـــــر ديسم 31)مليــــون درهــــم  561بلغــــت  2019 ســــبتمبر  30القيمــــة العادلــــة املطفــــأة كمــــا فــــي 

ة السـداد تــر يتم إطفاؤهـا علـى مـدى فمليون درهم(  424 :2018 بـر ديسم 31) 2019 سبتمبر  30مليون درهم كما في  350العادلة املتبقية بمبلأ 

 .املتبقية
 

املحــــدد فــــي بنــــود  النقــــدية تو يــــع الفــــائش ، فإنــــه يجــــب علــــى املجموعـــ2014إلعــــادة الهيكلـــة فــــي ســــنة  كةتـــــر الشــــروي املشبموجـــب بنــــود اتفاقيــــة 

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

ق مــع املمــولين لــد ها للتنــا ل عــن عـــدد مــن الشــروي املقيــدة، والتــي تضــمنت رعــديالت لــبعش القيــود للســـما الشــركة، وافقــت 2016 بـــر فــي ديسم

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

 .بالأ أو دفعات األرباق للممولينة السداد أو املتـر الشروي الجديدة على ف ثـر القيود املفرو ة على استحدا  املشروعات. ال تؤ 
 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30في 
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 لومات القطاعيةاملع -11

مار ألغــراض إداريــة تــم تنظــيم املجموعــة فــي ثالثــة قطاعــات لألعمــال، التمويــل العقــاري )ورشــتمل علــى األنشــطة التمويليــة واالســتثمارية(، واالســتث

 في الشركات.العقاري )يشتمل على املعامالت العقارية( واالستثمار 
 

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

 القطاعات التشغيلية

 هي كالتالي: سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةالة تـر إن إيرادات ومصاريف املجموعة لكل قطاع لف
 

 )غير مدققة(:2019 سبتمبر  30

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية استثمارات تمويل عقاري  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

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

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

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

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

 14,764 14,764    -    - الحصة من نتائج شركة شقيقة

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

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

 (4,533)    الحصص غير املسيطرة

 (45,213)    لشركة األمحاملي ملكية ا

 

 )غير مدققة(:2018 سبتمبر  30

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية استثمارات تمويل عقاري  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 235,542 12,393 125,776 97,373 الدخل التشغيلي

 (42,368) (2,135) 924 (41,157) االنخفاض في القيمة مخصص

 (84,343) (7,162) (36,853) (40,328) طفاء أرباق القيمة العادلة األوليةإ

 (86,539) (7,663) (24,462) (54,414) املخصصة( املصاريف )ويشمل ذلك املصاريف

 (5,304)      - (5,304)      - تكلفة بيع عقارات قيد التطوير

 14,950 14,950      -      - الحصة من نتائج شركة شقيقة

 (83,303) (12,091) (35,099) (36,113) التو يعات على املمولين/املستثمرين
     

 (51,365) (1,708) 24,982 (74,639) النتائج القطاعية

 (2,268)    الحصص غير املسيطرة

 (53,633)    حاملي ملكية الشركة األم

 



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

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 
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 املعلومات القطاعية )تتمة( -11

 طاعيةملوجودات واملطلوبات القا

 :2018 بـر ديسم 31و 2019 سبتمبر  30يعرض الجدول التالي املوجودات واملطلوبات القطاعية الخاصة باملجموعة كما في 
 

 )غير مدققة(: 2019 سبتمبر  30

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

 5,792,632 463,221 2,210,723   3,118,688 طاعيةاملوجودات الق

   4,561,400  511,215  3,068,410  981,775 املطلوبات القطاعية
 

 )مدققة(: 2018ديسمبر  31

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

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

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

 

 املعامالت مع األطرا  ذات العالقة -12

ت إن األطــرا  ذات العالقــة تمثــل الشــركات الشــقيقة واملســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة ومــوظفي اإلدارة العليــا للمجموعــة والشــركا

الـدفع  كة أو التـأثير الجـوهري مـن قبـل تلـك األطـرا . تؤخـذ موافقـة إدارة املجموعـة علـى األسـعار وشـرويتــر التي تحت السيطرة أو السيطرة املش

جرى جميع املعامالت مع األطرا  ذات العالقة وفق شروي تجارية بحتة.املتعلقة بهذه املعامالت
ُ
 . وت

 

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

 )غير مدققة(: 2019 سبتمبر  30

 

 مساهمين

 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس

 واإلدارة العليا

أطرا  ذات عالقة 

 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

   4,773  4,773    -    - النقد واألرصدة لدى البنوك

 17,624  6,360  11,264    - املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية

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

   701  623    -  78 مطلوبات أخرى 
 

 )مدققة(: 2018ديسمبر  31

 
 مساهمين
 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس
 واإلدارة العليا

ت عالقة أطرا  ذا
 املجموع أخرى 

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

 23,614 8,358 15,256      - املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
 7.249 7.249      -      - األوراق املالية االستثمارية

 1,059,477 941,789      - 117,688 يةالودائع االستثمار 
 703 703      -      - موجودات أخرى 
 867 821      - 46 مطلوبات أخرى 
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 املعامالت مع األطرا  ذات العالقة -12

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

 )غير مدققة(: 2019 سبتمبر  30

 

 مساهمين

 ئيسيينر 

 اإلدارة أعضاء مجلس

 واإلدارة العليا

أطرا  ذات عالقة 

 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 559  224  335    - واالستثمارية اإلسالميةالدخل من املوجودات التمويلية 

   16,417  14,593    -  1,824 / للمستثمرين تو يعات للمودعين
 

 )غير مدققة(: 2018 سبتمبر  30

 
 مساهمين
 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس
 واإلدارة العليا

أطرا  ذات عالقة 
 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 1,166 331 835      - واالستثمارية اإلسالميةالدخل من املوجودات التمويلية 

 16,220 14,418      - 1,802 / للمستثمرين تو يعات للمودعين

 

 رعويضات موظفي اإلدارة العليا

 إن التعويضات املدفوعة ملوظفي اإلدارة العليا في املجموعة كما يلي:
 

 2018 سبتمبر  30 2019 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 مدققة(غير ) )غير مدققة( 
   

 11,207 9,486 أخرى  ومكافآترواتب 

 1.204 233 مكافآت نهاية الخدمة

 9.719 12.411 

 

 االلتزامات واملطلوبات الطارئة -13

 االلتزامات 

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر  30  

 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 290,336   238,236 1-13 التزامات غير قابلة لإللغاء لتقديم تمويل

 23,251 23,251 2-13 يةالتزامات بخصوص الدفعات املقدمة للعقارات االستثمار 

 65,348 23,245 3-13 التزامات بخصوص عقارات استثمارية

  284,732 378,935 
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 )تتمة( االلتزامات واملطلوبات الطارئة -13

ات عمــــالء ي جــــرى تصــــميمها للوفــــاء بمتطلبـــــرشــــتمل االلتزامــــات املتعلقــــة بالتســــهيالت االئتمانيــــة علــــى االلتزامــــات لتقــــديم التســــهيالت التــــ  13-1

 ألن االلتزامــات هــذه 
ً
 يكــون لهــا تــواريخ صــالحية محــددة وشــروي أخــرى إللغا هــا وتتطلــب دفــع رســوم. ونظــرا

ً
املجموعــة. إن االلتزامــات عــادة

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

 يات العقارات.تـر لبائعين بخصوص مشتمثل التزامات نحو مطوري العقارات أو ا  13-2
 

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

 

 املطلوبات الطارئة

 املجموعـــة  كانـــت (أ
ً
دعـــاوى مرفوعـــة مـــن و ـــد املجموعـــة، بـــبعش الـــدعاوى القضـــائية فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، ورشـــتمل علـــى طرفـــا

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

تـم تكـوين مخصـص مقابلهـا  القانوني، رعتقد املجموعة أنه من غير املـرجح نجـاق اإلجـراءات التـي إتخـذ ها األطـرا  املقابلـة، باسـتثناء قضـايا

 مليون درهم(. 3 :2018 بـر ديسم 31درهم ) مليون بمبلأ 
 

بــدوره بتقــديم دعــوى تحكــيم  7كمــا هــو مبــين فــي اإليضــاق رقــم  2013كمــا قــام املطــور الــذي بــدأت الشــركة بــإجراءات تحكــيم  ــده فــي عــام  (ب

املشـورة التــي داد الخسـائر املزعومـة. واسـتنادا إلـى تــر يـون درهـم السمل 669بمبلـأ  2017 بــر ديسم 31املنتهيـة فـي  ـد املجموعـة خـالل السـنة 

 ء.ح الطر  املقابل في هذا اإلجرااملرجح أن ينجغير من أنه ، استنتجت الشركة بخارجي مستشار قانونيقدمها 

 

 



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

 لية املرحلية املوجزة املوحدة إيضاحات حول البيانات املا

 )تتمة( )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30في 
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 ملوجودات واملطلوباتاستحقاق اتحليل  -14

ة الزمنية املتوقعة لتحصيلها أو رسديدها أو بيعها. إن األرقام الواردة في هذا الجدول رشتمل على تأثير رعـديل القيمـة العادلـة تـر الفإلى البنود خارج امليزانية العمومية املحللة تحليالت تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات و  رستند

 .ةتـر الفلكل بيان مركز مالي ورستث   األرباق التي لم رستحق بعد في نهاية 
 

 )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30في 
 

     املجموع حت  سنة واحدة 
 املجموع ة استحقاقتـر ف بنود من دون  سنوات 5 أكثـر من سنوات 5  إلى  1 ةسنة واحد حت  سنة  أشهر إلى 6 أشهر 6إلى  3 أشهر 3 أقل من 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

         املوجودات
 195,772  35,000 -  81,370 79,402 - 23,245  56,157 النقد واألرصدة لدى البنوك

 2,485,876 -  1,290,516  780,471 414,889 96,923  45,842  272,124 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 
 7,760 - 511    7,249 - - - - أوراق مالية استثمارية

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

 2,419,368 - 557,400 1,533,535 328,433 164,217  82,108  82,108 عقارات استثمارية
 281,946 - - 281,946  - - - - استثمار في شركة شقيقة

 66,992 - - - 66,992  2,231  34,449 30,312 موجودات أخرى 

 12,100 12,100 - - - - - - أثا  وتـركيبات ومعدات مكتبية

 5,792,632 47,100 2,141,209 2,714,607  889,716  263,371     185,644  440,701 إجمالي املوجودات
         

         املطلوبات
 4,103,743 -  1,071,726  2,798,107  233,910  93,564  70,173  70,173 ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى 

 140,638 -  46,687  75,287  18,664  9,354  4,554  4,756 تمويل إسالمي ألجل  
 4,181 4,181 -    - - - -  - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 312,838 - 146,781 -  166,057 24,808  25,821  115,428 مطلوبات أخرى 

   4,561,400 4,181 1,265,194  2,873,394  418,631 127,726  100,548  190,357 إجمالي املطلوبات
         

 284,732 -  - 884  283,848  5,534  109,757  168,557 التزامات
         

   946,500 42,919 876,015 (159,671) 187,237  130,111 (24,661)  81,787 صافي فجوة السيولة
         

 946,500 946,500  903,581 27,566 187,237 187,237 57,126 81,787 صافي فجوة السيولة املتـراكمة

 



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

 لية املرحلية املوجزة املوحدة إيضاحات حول البيانات املا

 )تتمة( )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30في 
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 2018ديسمبر  31في 
 

     املجموع حت  سنة واحدة 
 املجموع ة استحقاقتـر ف بنود من دون  سنوات 5 أكثـر من سنوات 5  إلى  1 ةسنة واحد حت  سنة  أشهر إلى 6 أشهر 6إلى  3 أشهر 3 أقل من 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

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

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

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

 1,989,071      -  692,952   1,045,339      250,780      250,780      -      - عقارات استثمارية
 230,845      -      - 230,845       -      -      -      - عقارات قيد التطوير

 289,005      - 202,303       - 86,702      -  86,702     - استثمار في شركة شقيقة
 67,317      -      - 8,346 58,971  1,688   17,462   39,821 موجودات أخرى 

 17,214  17,214       -          -      -      -       -      - كيبات ومعدات مكتبيةتـر أثا  و 

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

         
         املطلوبات

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

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

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

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

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

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