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 الموحدالموجز  بيان الدخل المرحلي

 ) ير مدققة( 2019 يونيو 30في ة المنتهية تـرللف
 

 أشهر المنتهية في الثالثة  
 يونيو 30

 الستة أشهر المنتهية في
 يونيو 30 

  2019 2018 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاحات 

 82,295 85,128 41,778 43,125  دخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 3,190 1,722 1,270 865  سومدخل الر

 4,214 4,650 1,793 1,404  دخل من الودائع

 32,087 29,305 16,704 14,219 8 دخل إيجار

 15,044 83,547 (9,033) 28,697 8 القيمة العادلة للعقارات االستثمارية)خسائر(  /أرباح 

    - (6,245)    - (6,245)  عقارات استثمارية)خسائر( / أرباح من بيع 

 55,102    - 48,504    - 9 قيد التطوير بيع عقارات

 11,124 16,997 4,507 11,460  دخل  خر

  93,525 105,523 215,104 203,056 

      انخفاض في قيمة:

 (23,169) (58,961)   (21,290) (15,297)  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية -

 (2,159) (340) (                   2,014) (445)  موجودات أخرى -

      

إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية من الودائع 

 (59,194) (50,001) (24,844) (24,337) 10 االستثمارية

  (29,698) (30,893) (58,562) (60,718) 

      مصاريف تشغيلية

      

 (3,850)    - (879)    - 9 قيد التطوير تكلفة بيع عقارات

      

 12,397 12,149 6,325 6,451  حصة من نتائج شركة شقيقة

      

 66,363 59,389 31,928 30,199  األرباح قبل التوزيعات على الممولين/المستثمرين

 ( 55,194) (55,033) (27,591) (27,526)  تو يعات على الممولين/المستثمرين

      

 11,169 4,356 4,337 2,673  ةتـرأرباح الف

      

      العائدة إلى:

 10,387 1,652 4,518 1,777  مساهمي الشركة األم 

 782 2,704 (181) 896  حصص  ير مسيطرة 

  2,673 4,337 4,356 11,169 

      

      مساهمي الشركة األمربح السهم العائد إلى 

 0.006 0.0003 0.002 0.0004 3 الربح األساسي للسهم )درهم( 

 0.003 0.0002 0.001 0.0002 3 الربح المخفف للسهم )درهم( 
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 الموحدالموجز  المرحليبيان الدخل الشامل 

 ) ير مدققة( 2019 يونيو 30ة المنتهية في تـرللف
 

 30المنتهية في  الثالثة أشهر  
 يونيو

 30المنتهية في  ستة أشهرال
 يونيو

  2019 2018 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف   

      

 11,169  4,356 4,337 2,673  ةتـرلفل الربح
      

      الدخل الشامل األخرى

      بنود سيتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة

 ( 205)   14,909 (2,524) 7,960  فروقات صرف من تحويل عمالت العمليات األجنبية
      

      بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة
      

التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية االستثمارية 

  شقيقةلشركة 
-    (204) -         (204     ) 

      

 (   592)        - (125)    -  التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية االستثمارية
      

 ( 1,001)   14,909 (2,853) 7,960  ةتـرللف اآلخرالدخل / )الخسارة( الشامل 
      

 10,168   19,265 1,484 10,633  ةتـرإجمالي الدخل الشامل للف
      

      العائد إلى:

 9,386   16,561   1,665 9,737  مساهمي الشركة األم 

 782 2,704   (181) 896  الحصص  ير المسيطرة 

  10,633 1,484   19,265 10,168 
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 الموحدة الموجزة بيان التدفقات النقدية المرحلية

  ير مدققة() 2019 يونيو 30ة المنتهية في تـرللف
 

 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرال  

  2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة التشغيلية

 11,169 4,356  ةتـرالربح للف

    :تعديالت لـ

 3,077 3,323  االستهالك

 (12,397) (12,149)  الحصة من نتائج شركة شقيقة

 2,159 340  األخرىفي قيمة الموجودات  االنخفاض

 23,169 58,961  في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية االنخفاض

 ( 15,044) (83,547)  أرباح القيمة العادلة من العقارات االستثمارية

 59,194 50,001  تعديالت القيمة العادلة من الودائع االستثماريةإطفاء 

 55,194 55,033  تو يعات على الممولين / المستثمرين

 (4,214) (4,650)  دخل من الودائع

 (1,887) 6,245  من بيع العقارات االستثمارية الخسارة / )الربح( المحقق

 380 645  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  78,558 120,800 

    الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 ( 181,191) 31,689  رية إسالميةموجودات تمويلية واستثما

 34,483 (9,000)  موجودات أخرى

 ( 16,107) 15,530  مطلوبات أخرى

 ( 42,015) 116,777  )المستخدم في( العملياتالناتج من / النقد 

 ( 1,096) (829)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 (43,111) 115,948  تشغيليةصافي النقد الناتج من /)المستخدم في( األنشطة ال
    

    االستثمارية األنشطة

 16,541 -  شقيقةتو يعات أرباح من شركة 

 (31,309) (88,191)   يادة في العقارات االستثمارية

 - 20,690  بيع عقارات استثمارية

 1,860 -  قيد التطوير العقاراتنقص في 

 71,665 11,897  حركة في النقد المقيدال

 1,050,000 1,410,000  ئدات من ودائع وكالةعا

 (700,000) (1,310,000)  إيداع ودائع وكالة

 (2,771) 63  كيبات ومعدات مكتبيةتـرأثا  وشراء 

 4,214 4,650  دخل من الودائع

 410,200 49,109  األنشطة االستثماريةالناتج من  صافي النقد
    

    األنشطة التمويلية

 40,392 25,454  ل إسالمي ألجلاستالم تموي

 ( 6,368) (5,588)  سداد تمويل إسالمي ألجل

 ( 15,419) (6,295)   ير المسيطرةالحصص  داد رأس مالتـراس

 ( 739,569) (171,635)  ودائع استثمارات وتمويالت إسالمية أخرى

 ( 2,250) (1,159)  أتعا  أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 ( 723,214) (159,223)  ستخدم في األنشطة التمويليةصافي النقد الم
    

 ( 356,125) 5,834  في النقد وما يعادله الزيادة / )النقص(

 ( 75) 5,932  احتياطي تحويل العمالت األجنبية

 432,562 87,086  ةتـرالنقد وما يعادله في بداية الف

 76,362 98,852  ةتـرالنقد وما يعادله في نهاية الف
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 الموحدةالموجزة بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية 

 ) ير مدققة( 2019 يونيو 30ة المنتهية في تـرللف
 
    العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 رأس المال 
أسهم 

 الخزينة
االحتياطي 
 القانوني

االحتياطي 
 العام

االحتياطي 
 أداة مضاربة الخاص

احتياطي أداة 
 المضاربة

اطي االحتي
العام النخفاض 

 القيمة

التغيرات 
اكمة في تـرالم

 القيمة العادلة

احتياطي تحويل 
العمالت 
 األجنبية

الخسائر 
 اإلجمالي اكمةتـرالم

الحصص 
 ير 

 المسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم درهـم ألف ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
               

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

               

 4,356 2,704 1,652 1,652      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - ةتـرللف الربح

 14,909     - 14,909    - 14,909    -      -      -      -      -      -      -      -      - ةتـرالدخل الشامل األخر للف

 19,265 2,704 16,561 1,652 14,909    -      -      -      -      -      -      -      -      - ةتـرللف الدخل الشاملإجمالي 

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

أموال مدفوعة لصاحب 

 (6,295) (6,295)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - المشروع*

أتعا  أعضاء مجلس اإلدارة 

 (1,159)      - (1,159) (1,159)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - المدفوعة

 1,271,742 102,744 1,168,998 (1,304,492) (309,362) 1,459 4,316 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 (93,048) 1,500,000 2019 يونيو 30في 
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 .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةالمرفقة جزءاً من هذه  14إلى  1تشكل اإليضاحات من 

8 

8 

 

 الموحدة الموجزة بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية

 ) ير مدققة( 2019 يونيو 30ة المنتهية في تـرللف
 
    العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 رأس المال 
أسهم 

 الخزينة
االحتياطي 
 القانوني

االحتياطي 
 امالع

االحتياطي 
 أداة مضاربة الخاص

احتياطي أداة 
 المضاربة

التغيرات 
اكمة في تـرالم

 القيمة العادلة

احتياطي تحويل 
العمالت 
 األجنبية

االحتياطي 
العام النخفاض 

 القيمة
الخسائر 

 اإلجمالي اكمةتـرالم

الحصص 
 ير 

 المسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية
 ألف درهـم 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 
               

 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 المعيار الدولي

 إلعداد التقارير الدولية 

               (2-2)إيضاح  9رقم   

 4,316      - 4,316      - 4,316      -      -      -      -      -      -      -      -      - على المجموعة -   

 (9,725)      - (9,725) (9,725)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - شقيقةعلى الشركة ال -   

               

 الرصيد المعاد إدراجه 

 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 

               

 11,169 782 10,387 10,387      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - ةتـرالربح للف

               

الخسارة الشاملة األخرى 

 (797)      - (797)      -      - (205) (592)      -      -      -      -      -      -      - ةتـرللف

               

               

               الدخل الشامل اآلخر

 (204)      - (204)      -      -      - (204)      -      -      -      -      -      -     - شقيقةحصة من شركة    

               

إجمالي الدخل الشامل األخر 

 10,168 782 9,386 10,387      - (205) (796)      -      -      -      -      -      -      - ةتـرللف

               

األموال المدفوعة لمالك 

 (15,419) (15,419)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - *المشروع

جلس اإلدارة أتعا  أعضاء م

 (2,250)      - (2,250) ( 2,250)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - المدفوعة

 1,557,998 113,284 1,444,714 (1,012,781) 4,316 (323,800) (98) 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 (93,048) 1,500,000 2018 يونيو 30في 

 داد رأس المال مقابل حصتهم في مشروع سكاي جاردنز.تـر*تمثل األموال المدفوعة لمالك المشروع اس

 



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

 الموجزة المرحلية البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

 ) ير مدققة( 2019 يونيو 30في 

9  9 

 

 األنشطة -1

كشرركة مسراهمة  2000 برـرنوفم 11تأسست أمرالك للتمويرل ش.م.ع )"الشرركة"( فري دبري، اإلمرارات العربيرة المتحردة، بتراريخ 

وتعديالترره فرري دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة. أثنرراء االجتمرراع العررادي  1984 ( لسررنة8خاصررة وفقرراً للقررانون االتحررادي رقررم )

( لسرنة 2، تقرر تحويل الشركة إلى شرركة مسراهمة عامرة. دخرل القرانون االتحرادي رقرم )2004 يونيو 9للمساهمين الذي عقد في 

 .1984( لسنة 8حل القانون االتحادي رقم )، ليحل م2016 يونيو 28في شأن الشركات التجارية حيز التنفيذ اعتباراً من  2015
 

إن الشررركة مرخصررة مررن قبررل مصرررف اإلمررارات العربيررة المتحرردة المركررزي كشررركة تمويررل وتقرروم بصررورة رئيسررية باألنشررطة 

التمويليررة واالسررتثمارية مثررل اإلجررارة والمرابحررة والمضرراربة والوكالررة والمشرراركة. تررتم أنشررطة الشررركة وفقرراً ألحكررام الشررريعة 

 سالمية التي تحّرم الربا وضمن نصوص عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.اإل
 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 2441إن العنوان المسجل للشركة هو ص.  
 

 تتألف المعلومات الماليرة المرحليرة المروجزة الموحردة مرن المعلومرات الماليرة لشرركة أمرالك للتمويرل )ش.م.ع.( وشرركاتها التابعرة

إن األنشررطة الرئيسررية للشررركات التابعررة هرري نفسررها كمررا للشررركة األم. إن نسرربة مسرراهمة المجموعررة فرري الشررركات )"ألمجموعررة(. 

 التابعة كما يلي:
 

 المساهمة نسبة التأسيس بلد توحيد البيانات أسس الشركة

 يونيوووووووووووووووووووو 30   

2019 

 2018ديسمبر  31

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

 %57.5 %57.5 اإلمارات العربية المتحدة شركة تابعة إي إف أس للخدمات المالية ذ.م.م

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

 %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة شركة تابعة أمالك القابضة المحدودة

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

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

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

 %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة شركة تابعة أمالك المحدودة

الك مدينة نصر لالستثمارات أم

 العقارية
 %100 %100 مصر شركة تابعة

 

 السياسات المحاسبية -2

 اضات مبدأ االستمراريةتـرتقييم اف 2-1

 2019ينراير  22التجراريين فري نظًرا لعدم التيقن بشأن التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، قامت المجموعة بإخطار جميع مموليها 

الشررروط والبرردء فرري مفاوضررات إلعررادة هيكلررة اتفاقيررة  2019ينرراير  25الشررهرية اعتبرراًرا مررن األربعررة الرئيسررية  لتأجيررل األقسرراط

، ترؤدي الخسرائر وتأجيرل السرداد إلرى حالرة كةترـرالشرروط المش. ووفقًرا التفاقيرة 2016في  المعدلة، 2014الموقعة في  كةتـرالمش

إشعاًرا إلى المجموعرة، أن يقدموا  " " ٪ من ممولي الشريحة66.7العظمى بنسبة  ، والتي قد تستوجب وفقًا لتقدير األ لبيةثـرتع

 .فوًراسداد كامل بند المطلوبات القائمة والمستحقة الدفع ب
 

حررول قرردرة المجموعررة علررى االسررتمرار علررى أسرراس مبرردأ شرركوك جوهريررة تشررير إلررى وجررود علررى الررر م مررن أن هررذه األحرردا  

اح خطر  أعمرال جديردة لضرمان اسرتمرارية أعمرال المجموعرة ترـروأعضاء مجلس اإلدارة بتطوير واق، قامت اإلدارة االستمرارية

 على هذا األساس. البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةوأعدت 
 

مع مموليها على إتمام خطرة عمرل جديردة حير  ترم التنرا ل عرن عردد  التوصل إلى اتفاق في 2016 بـرفي ديسمنجحت المجموعة 

 مسرتويات أعلرىللسرماح بحفرس سرجل الررهن الخراص بالشرركة علرى  كةترـرالشروط المشن التعهدات المقيدة المذكورة في اتفاقية م

 2016ة السرداد أو المبرالأ أو دفعرات األربراح للممرولين. سرمحت إعرادة الهيكلرة والشرروط المعدلرة فري سرنة ترـردون التأثير علرى ف

سرنوات بموجرب خطرة  4٪ من إجمالي ديرون المجموعرة علرى مردى 48التي مكنت إتمام سداد باستئناف نشاط األعمال االعتيادية 

 عاًما.  12إعادة هيكلة مدتها 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية -2

 )تتمة( اضات مبدأ االستمراريةتـرتقييم اف 2-1

بترت خطرة العمرل الجديردة أنهرا  يرر قابلرة بالنظر إلى مرور الوقت والتغيررات فري ديناميكيرات السروق وعوامرل االقتصراد الكلري أث

للتطبيق وتضر بإمكانيات المجموعة على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، تواصرلت إدارة المجموعرة مرع مموليهرا التجراريين إلعرادة 

إعرادة التفاوض على شروط التمويل للسماح لها بالمزيد من المرونة في التكيف مع ظروف السروق الحاليرة. وقرد اسرتلزمت عمليرة 

التفرراوض حتررى اآلن مراجعررة ودراسررة كاملررة لموجررودات المجموعررة ومركررز السرريولة التشررغيلية والهيكليررة باإلضررافة إلررى مركررز 

 الممولين وتو يع األرباح وخطة السداد، باإلضافة إلى االلتزامات المالية المستقبلية للمجموعة.
 

خطرة العمرل حير  تخضرع  اركتها مرع الممرولين،"( ومشرالمعدلرة حة )"خطة العمرلتـرتقوم المجموعة بوضع خطة عمل شاملة مق

 2019وليرو االتفراق بحلرول نهايرة ي وإبررام، مرع توقرع الوصرول إلرى التنفيرذ قبرل الممرولينمرن  المعدلة للمراجعة في الوقت الحالي

اتفاقيرة قًرا لمعرايير ، ستسرعى المجموعرة إلرى الحصرول علرى جميرع الموافقرات الرسرمية والضررورية وفكجزء مرن إعرادة التفراوض

 لتنفيذ هذه الخطة رسميًا. كةتـرالشروط المش
 

حة الجديردة سرتمّكن المجموعرة مرن تحقيرق تردفقات نقديرة ترـرإن اإلدارة وأعضاء مجلرس اإلدارة علرى ثقرة مرن أن خطرة العمرل المق

ذلرك، بغرا النظرر عرن نتيجرة إعرادة التفراوض تشغيلية إيجابية وتسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. باإلضافة إلى 

واتبرراع خطررة العمررل الجديرردة، لرردى المجموعررة موجررودات كافيررة لتسرروية مطلوباتهررا والوفرراء  كةتررـرالشررروط المشبشررأن اتفاقيررة 

اليرة المرحليرة البيانرات المشرهراً القادمرة. لرذلك، ترم إعرداد هرذه  12بالتزاماتها المالية في المستقبل المنظور، وعلى األقل خالل الرـ 

 على أساس مبدأ االستمرارية. الموجزة الموحدة
 

 عداد اإلأسس  2-2

)"المجموعرة"( وفقراً للمعيرار والشرركات التابعرة لهرا ألمالك للتمويل ش.م.ع  المرحلية الموجزة الموحدة يتم إعداد البيانات المالية 

ية المرحلية. إن السياسات المحاسبية المتبعة فري إعرداد البيانرات الماليرة ، إعداد التقارير المال34الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .2018 بـرديسم 31مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في  المرحلية الموجزة الموحدة 

البيانرات الماليرة المرحليرة احات المطلوبة في على جميع المعلومات أو اإلفص المرحلية الموجزة الموحدةالبيانات المالية  ال تشتمل

. باإلضرافة 2018 برـرديسم 31السنوية للمجموعة كمرا فري  البيانات المالية الموحدةالسنوية، ويجب أن تقرأ مع  الموجزة الموحدة

توقعهرا للسرنة الماليرة  ليست بالضرورة مؤشراً للنترائج التري يمكرن 2019 يونيو 30المنتهية في  ة الستة أشهرتـرفلذلك، فإن نتائج 

 .2018 بـرديسم 31المنتهية في 
 

 يشرار، مرا لرم لرف درهرماألجميع المبالأ إلرى  بالدرهم اإلماراتي، ويتم تقريب البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة عرض تم

 ذلك.إلى  ير 
 

 السياسات والتقديرات واألحكام المحاسبيةالتغييرات في  2-3

 السرنوية للسرنة البيانرات الماليرة الموحردةتطبيق السياسات المحاسبية على النحو المطبرق مرن قبرل المجموعرة فري قامت المجموعة ب

 .2019يناير  1اعتباراً من  المعمول بهااستثناء السياسات المحاسبية التالية ، وذلك 2018 بـرديسم 31المنتهية في 
 

 ود إيجارعق 16 رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

حير  وافرق تراريخ ، 2016يجار"، الصادر في يناير اإل"عقود  16التقارير المالية رقم  إلعداداعتمدت المجموعة المعيار الدولي 

محاسرربة  تغييرررات جوهريررة علررى 16 الماليررة رقررم. يقرردم المعيررار الرردولي إلعررداد التقررارير 2019ينرراير  1فرري  االعتمرراد األولرري

ويتطلرب  17رقرم الردولي  المعيرار المحاسربيالتمييز بين عقرود الترأجير التشرغيلي والتمرويلي بموجرب ف ، حي  يقوم بحذالمستأجر

باسرتثناء عقرود  ،بأصرل حرق االسرتخدام والتزامرات اإليجرار عنرد بردء عقرد اإليجرار لجميرع عقرود اإليجرار افتـراالعمن المستأجر 

 لمنخفضة.ذات القيمة ا الموجوداتاإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير 
 

 محاسبة المستأجر

اكم وخسررائر تررـرتقرروم المجموعررة فرري البدايررة بقيرراس أصررل حررق االسررتخدام بالتكلفررة ثررم تقرراس الحقًررا بالتكلفررة ناقًصررا االسررتهالك الم

 المعدلة ألي إعادة تقييم اللتزامات اإليجار. ،انخفاض القيمة

باسررتخدام معرردل  المخصررومةحاليررة لمرردفوعات اإليجررار المسررتقبلية اإليجررار بالقيمررة ال مطلوبرراتتقرروم المجموعررة فرري البدايررة بقيرراس 

تررأثير ، مررن بررين أمررور أخرررى، ، وكررذلكتعررديل التررزام اإليجررار لمرردفوعات الررربح واإليجررارالحقًايررتم والخصررم الضررمني فرري العقررد. 

 تعديالت اإليجار.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية -2

 )تتمة( حكام المحاسبيةالتغييرات في السياسات والتقديرات واأل 2-3

 )تتمة( عقود إيجار 16 رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 )تتمة( محاسبة المستأجر

على متطلباتها العامة علرى  16اختارت المجموعة تطبيق المعيار المسموح به بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ذات شرهًرا أو أقرل( وعقرود إيجرار  12خيار ال يتضمن خيار شراء وله مدة تأجير في تاريخ بردء  عقود اإليجار قصيرة األجل )أي

ف المجموعررة بمرردفوعات اإليجررار المرتبطررة بتلررك اإليجررارات كمصررروف علررى أسرراس تررـرتع ،منخفضررة القيمررة. ولهررذاموجررودات 

علرى  ررار  ،األسراس يمثرل نمر  فوائرد المسرتأجر ة اإليجار أو علرى أسراس منهجري  خرر إذا كران هرذاتـرالقس  الثابت على مدى ف

 المحاسبة الحالية لعقود اإليجار التشغيلية .
 

 عررضوبالترالي لرم ترتم إعرادة  ،برأثر رجعري باستخدام نهج معردّل 16التقارير المالية رقم  إلعدادطبقت المجموعة المعيار الدولي 

ليس جوهريًا على األرباح المحتجرزة  16 المالية رقميار الدولي للتقارير المعلومات المقارنة. قامت المجموعة بتقييم أن تأثير المع

اإليجرار ضرمن "مطلوبرات  مطلوبراتضرمن "موجرودات أخررى" و موجروداتحرق اسرتخدام ال ترم بيرانكما في تاريخ التقريرر وقرد 

 أخرى" في بيان المركز المالي الموحد.

 

 ديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير السارية بعدالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الج 3-2
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

ات تـرسارية لف

سنوية تبدأ في أو 

 بعد

 2020يناير  1 .األهمية الجوهريةالمتعلقة بتعريف  عرض البيانات المالية: 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
  

 عقود التأمين 17لدولي رقم المعيار ا

لقيمررة االسررتيفاء التررأمين وفقًررا  مطلوبرراتقيرراس  17التقررارير الماليررة رقررم  إلعررداديتطلررب المعيررار الرردولي 

عقرود الترأمين. ترم تصرميم هرذه المتطلبرات لتحقيرق هردف  لقيراس وعررضوتوفر نهًجا أكثر اتساقًا  المتداولة

 17الماليرة رقرم  المعيار الدولي إلعداد التقاريرود التأمين. يحل المحاسبة المتسقة والقائمة على المبادئ لعق

 .2021يناير  1اعتباًرا من عقود التأمين 4المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم محل 

 2022يناير  1

 

األولرى، ة التطبيرق ترـرلمجموعرة لفهذه المعايير والتفسريرات والتعرديالت الجديردة فري البيانرات الماليرة ل اعتمادتتوقع اإلدارة أن يتم 

ة تررـرفرري ف للمجموعررةهررذه المعررايير الجديرردة والتفسرريرات والتعررديالت أي تررأثير جرروهري علررى البيانررات الماليررة وتتوقررع أال يكررون ل

 التطبيق األولي.
 

 
 

 إدارة المخاطر 2-4

عنهرا فري البيانرات الماليرة الموحردة كمرا فري تتكون أهداف وسياسات إدارة المخراطر الماليرة للمجموعرة مرع تلرك التري ترم اإلفصراح 

 .2018ديسمبـر  31وللسنة المنتهية في 
 

 المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة

تبررين الجررداول التاليررة التسررويات مررن الرصرريد االفتترراحي والرصرريد الختررامي لمخصررص االنخفرراض فرري قيمررة الموجررودات التمويليررة 

المنتهيرة فري  سرتة أشرهرة التـرلف األدوات المالية -9المالية رقم  ة اتباع المعيار الدولي إلعداد التقاريرواالستثمارية اإلسالمية نتيج

 .2018 يونيو 30
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 )تتمة( السياسات المحاسبية -2

 )تتمة( إدارة المخاطر 2-4
 الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية والتزامات غير قابلة لإللغاء

 

 ة ير مدققّ  
 2018 يونيو 30 
 ألف درهم 

  

 637,109 (39)بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  يناير 1الرصيد في 

 (4,316) 9تعديل افتتاحي بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  

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

 7,483 ةتـرخالل الف مرصودمخصص االنخفاض في القيمة 

 ( 3,678) ةتـرخالل الف دادتـراسشطب / 

 19,364 ةتـرالمبالأ المشطوبة خالل الف

 ( 17,690) صرف العمالت والتعديالت األخرى

 638,272 الرصيد الختامي
 

 الربح األساسي والمخفف للسهم -3

ي المنتهية ف الثالثة أشهرة تـرف 
 يونيو 30

المنتهية في  ستة أشهرة التـرف
 يونيو 30

 2019 2018 2019 2018 
     

 ة العائدة لمساهمي الشركة األم )ألف درهم(تـرللف الربح

 8,137  493 2,268 618 )صافي من أتعا  أعضاء مجلس اإلدارة(

المتوس  المرجح لعدد األسهم الحتسا  الربح األساسي 

     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 المضاربة  -

     

المتوس  المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة لتأثير 

 2,986,857  2,986,857 2,986,857 2,986,857 التخفيف
     

     ألم:عائدة لمساهمي الشركة ا

 0.006  0.0003 0.002 0.0004 )درهم(الربح األساسي للسهم 

 0.003 0.0002  0.001 0.0002 )درهم(الربح المخفف للسهم 
 

مجموعة ألسرهمها من خالل شراء الالحتسا  الربح األساسي للسهم األسهم من تخفيا المتوس  المرجح لعدد  ةتـرخالل الف تم* 

 .2008خالل سنة 
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 نقد واألرصدة لدى البنوكال -4
 

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

   

 59   59 نقد في الصندوق

 92,755 101,805 أرصدة لدى البنوك

 163,173 155,419  ودائع لدى البنوك

   

 255,987 257,283 نقد وأرصدة لدى البنوك

   د والودائعناقصاً: النقد المقي

 (35,000) (   35,000) (1-4 إيضاحة استحقاق )تـرودائع تنظيمية بدون ف

 (133,901) (123,431) (2-4 إيضاحنقد مقيد )

 87.086 98,852 النقد وما يعادله
 

مصرررف وتحررت رهررن المصرررف المركررزي لدولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة وفقرراً للرروائح ال بنررك محلرريتمثررل الودائررع لرردى  4-1

 خيص.تـرالمركزي لل
 

، نقرد المقيردمليون درهم( مرن ال 134: 2018 بـرديسم 31مليون درهم ) 123مبلأ  2019 يونيو 30في  أدرجت المجموعة 4-2

 .(9)إيضاح  كتـرسيطرة مشروع مشل والذي يخضعحصة المجموعة من النقد المحتفس به  حي  يمثل
 

 

 سالميةالموجودات التمويلية واالستمثارية اإل -5
 

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

   الموجودات التمويلية
 2,432,347   2,353,721 إجارة

 312,659 299,039 إجارة  جلة
 168,411 169,428 شركة الملك

 1,107 961 مرابحة عقارات
 74,500 83,423 أخرى

 2,906,572 2,989,024 
 (485,174) (518,797) مخصص االنخفاض في القيمة

 2,503,850   2,387,775 الموجودات التمويليةمجموع 
 

   الموجودات االستثمارية:

 200,000   100,000 وكالة

 200,000   100,000 مجموع الموجودات االستثمارية

 2,703,850 2,487,775 الموجودات التمويلية واالستمثارية اإلسالمية
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 األوراق المالية االستثمارية -6
 

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

   

 7.714 7.749 (من خالل الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة باألسهم )

 

 )غير مدققة( 2019 يونيو 30
 

 بالقيمة العادلة المدرجةاالستثمارات  

 ستوى األولالم إجمالي 

المستوى 

 الثاني

المستوى 

 الثالث

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 7.749 - - 7.749 (من خالل الدخل الشامل األخرالقيمة العادلة ب)األسهم 
 

 )مدققة( 2018ديسمبر  31
 

 بالقيمة العادلة المدرجةاالستثمارات  

 الثانيالمستوى  المستوى األول إجمالي 

 المستوى

 الثال 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

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

 
 

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

 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 
 ألف درهم درهمألف  
 )مدققة( )غير مدققة( 

   

 7,717 7,714 يناير 1الرصيد في 

 (3) 35 حركة تحويل العمالت األجنبية

 7,749 7,714 

 

 الدفعات مقدما عن العقارات االستثمارية -7

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

   

 322,818 322,818 عن العقارات االستثماريةالدفعات مقدماً 

 322,818 322,818 



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

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( قة() ير مدق 2019 يونيو 30في 

15  15 

 

 )تتمة( الدفعات مقدما عن العقارات االستثمارية -7

الدفعات مقدماً من قبل المجموعة بشأن االستحواذ على الوحدات في مشرروعين عقراريين قيرد التطروير فري دبري. ترم  يمثل هذا البند

اجرراءات تحكريم فري  وات وإن تراريخ االنتهراء  يرر محردد بعرد. قامرت المجموعرة بالبردء فريتأجيل كال المشروعين لعردد مرن السرن

 31مليررون درهررم ) 293مليررون درهررم وبقيمررة مدرجررة  780بمطرور واحررد لتسررهيل إرجرراع المبررالأ المدفوعررة مقرردماً بمبلرأ  2013

ر سلبي على القيمة المدرجة للدفعات المقدمة عرن وتعتقد اإلدارة بأنه لن يكون هناك لها تأثي مليون درهم(. 293 - 2018ديسمبر 

 (.13ة )انظر إيضاح تـرالعقارات االستثمارية في نهاية الف
 

مليون درهم بموجب االستصناع مع مؤسسة مالية مدرجرة بالتكلفرة حير  أن  30 تتضمن الدفعات مقدماً عن العقارات االستثمارية

 31مليرون درهرم ) 39هي من قبل المطور. كما إن المطلوبات المرتبطرة بمبلرأ هناك شكوك كبيرة حول ما إذا كان المشروع سينت

مليون درهم( مسجلة في البيانات المالية. بموجب شروط االستصناع، لريس لردى المجموعرة أي الترزام لسرداد  39 :2018ديسمبر 

علرى ملكيرة للعقرارات وملتزمرة بردفع تمويل االستصناع الخاص ببند الموجودات حتى اكتمرال اإلنشراء. لرم تحصرل المجموعرة بعرد 

المشرراريع  أحرردمليررون درهررم( وفقررا لالتفاقيررة المبرمررة مررع بررائع  23 :2018ديسررمبر  31مليررون درهررم ) 23مبلررأ إضررافي قرردره 

 العقارية.
 

 العقارات االستثمارية -8
 

 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 1,821,064 1,989,071 ريناي 1في 

 224,155   113,616 ة / السنةتـرالفاإلضافات خالل 

 (20,533) (26,935) ة / السنةتـرالفاالستبعادات خالل 

 (34,785) 83,547 القيمة العادلة عن عقارات استثمارية)خسارة( ربح / 

 (830) 12,883 تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية

 - 230,845 (9قيد التنفيذ )إيضاح  تحويل من الممتلكات

 2,403,027 1,989,071 
 

 يتم تحويلها من العقارات قيد التطوير إلى العقارات االستثمارية. أراضي بشأن مليون درهم  108القيمة العادلة بقيمة تتضمن 
 

المرال. وفقًرا لسياسرتها ادة رأس تتكون العقارات االسرتثمارية مرن أراضري وفريالت ووحردات فري مبراني محرتفس بهرا لزيجرار أو  ير

، باسرتثناء العقرارات قيرد اإلنشراء والتري يرتم إدراجهرا بالتكلفرة ستثمارات عقارية بالقيمة العادلرةا تقوم المجموعة بإدراج، المحاسبية

 كتمال البناء.ألن قيمتها العادلة  ير قابلة للقياس بشكل موثوق ولكن تتوقع أن يتم قياس القيمة العادلة بشكل موثوق بمجرد ا

مرن قبرل مقيمرين مرؤهلين مهنيرا مسرتقلين يحملرون  نهايرة فترـرة السرتة أشرهرتستند القيم العادلة للعقارات علرى تقييمرات أجريرت فري 

ف بهررا ولررديهم خبرررة ذات عالقررة فرري المواقررع وقطاعررات العقررارات االسررتثمارية الترري يررتم تررـرالمررؤهالت المهنيررة ذات العالقررة المع

 30فترة الستة أشهر المنتهية فري ل خالالمعهد الملكي للمساحين القانونيين. توصيات لوذج التقييم المستخدم هو وفقاً إن نم. تقييمها

 .باثنين من المقيمييناالستعانة م تحي  ية رالستثمارات العقال الة لکدلعام اللقيض لمنخفق ااطلندارة اإلت امدستخ، ا2019يونيو 
 

 

( فري ثال  وحدات :2018ديسمبر  31على قطعة أرض وثال  وحدات ) 2019 يونيو 30ما في تشتمل العقارات االستثمارية ك

مليون درهم(. وتقع جميع  176: 2018ديسمبر  31) مليون درهم 189مصر مملوكة من قبل الشركات التابعة للمجموعة بمبلأ 

 31مليررون درهررم ) 189القرريم المدرجررة بمبلررأ  العقررارات االسررتثمارية األخرررى فرري دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة. كمررا تتضررمن

مليون درهم( أرباح تحويل العمالت األجنبية ناتجرة عرن تحويرل عمرالت العقرارات االسرتثمارية فري مصرر  176 :2018ديسمبر 

 والتي تم تضمينها في حقوق الملكية.
 

حصول عليها باسرتخدام نهرج مقارنرة األسرعار علرى لقياس القيمة العادلة ألنها قد تم ال 2تصنف العقارات االستثمارية في المستوى 

أساس معامالت مماثلة لعقارات مشابهة. يتم تعديل أسعار بيع العقارات المماثلة حسب االختالفات في السمات الرئيسية مثل حجرم 

 .نمعي العقار وموقعه. إن المدخل الجوهري إلى نهج التقييم هو السعر المقدر للقدم المربع الواحد لكل موقع
 

 ة.تـرخالل الف 2لم تكن هناك أية تحويالت من أو إلى المستوى 
 

إن الزيادة /)النقص( الجوهري في قيمة اإليجرار المقردرة حسرب السروق سروف يرؤدي إلرى ارتفاع/)انخفراض( جروهري فري القيمرة 

 العادلة للعقارات.



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

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( قة() ير مدق 2019 يونيو 30في 

16  16 

 

 )تتمة( العقارات االستثمارية -8

: 2018ديسررمبر  31مليررون درهررم ) 1.112االسررتثمارية الترري لهررا قيمررة عادلررة بمبلررأ ، فررإن العقررارات 2019 يونيررو 30كمررا فرري 

 .يل الضمان كجزء من إعادة الهيكلةمليون درهم( تم رهنها / التنا ل عنها لصالح وك 1.295

 2018 يونيو 30 2019 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
 ) ير مدققة( )غير مدققة( 

   

 32,087   29,305 العقارات االستثمارية دخل اإليجار المشتق من

 (6,949) (10,908) مصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة والتصليحات( تنتج دخل إيجار

 25,138 18,397 األرباح الناتجة عن تأجير العقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة
 

 عقارات قيد التطوير -9

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

   

 212,849 230,845 يناير 1في 

 (5,304) - العقارات قيد التطويرتكلفة بيع 

 23,300 - اإلضافات لتكاليف البناء المتكبدة

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

 - 230,845 
 

، قامرت المجموعرة بتحويرل العقرارات قيرد التطروير إلرى عقرارات اسرتثمارية  2019 يونيرو 30في  يةفترة الستة أشهر المنتهخالل 

 بسبب التغيير في استخدام العقارات قيد التطوير.
 

ك مرع طررف  خرر لتطروير قطعرة أرض مملوكرة بالشرراكة فري ترـر، دخلت المجموعة في اتفاقية مشرروع مش2014أكتوبر  1في 

٪ فري منطقرة الورقراء جراردنز ذ.م.م، منشرأة 50ت شرركة أمرالك للتمويرل )ش.م.ع( علرى حصرة بنسربة منطقة نرد الحمرر. اسرتحوذ

٪ فرري 50كة لتطرروير قطعرة أرض مملوكرة بالشرراكة فرري منطقرة نرد الحمرر. لرردى المجموعرة حصرة بنسربة ترـرتحرت السريطرة المش

فقررا لررذلك بموجررب المعيررار الرردولي إلعررداد ك ووتررـرالموجررودات والمطلوبررات واإليرررادات والمصرراريف الخاصررة بالمشررروع المش

كة. وبمرا أن األرض هري قيرد التطروير وبهردف اسرتبعادها فري ترـرتعتبر عملية تحت السريطرة المش 11التقارير المالية الدولية رقم 

ت االسرتثمارية السوق، تم التعامل معها كعقار قيد التطوير مع تكلفة أوليرة تسراوي قيمتره العادلرة عنرد التحويرل مرن محفظرة العقرارا

مليون درهم. إن المصاريف الالحقة لتطوير األرض إلعادة بيعها يتم إدراجها في تكلفرة العقرار. إن النقرد الرذي يحرتفس  330بمبلأ 

م تعاقررديا لتطرروير األراضرري فرري إطررار اتفاقيررة المشررروع المشتررـربهررا المشررروع المش ك. إن حصررة تررـرك مقيررد، نظرررا ألنرره ملتعررزع

 مليون درهم(. 134 :2018ديسمبر  31مليون درهم ) 123مبلأ  2019 يونيو 30الرصيد النقدي المقيد في المجموعة من هذا 
 

ك في اتفاقات لبيع عردد مرن قطرع األراضري الفرعيرة المقسرمة ألرض نرد الحمرر. تطبيقراً لمتطلبرات المعيرار تـرالمشروع المش أبرم

ضرمن هرذه االتفاقيرات لنقرل السريطرة علرى األرض  التزامين أداءك تـرالمش ، حدد المشروع15الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 وتوفير البنية التحتية للقطعة. 
 

سيتم تسجيل اإليرادات المخصصرة لبيرع األرض فري وقرت نقرل السريطرة لرألرض واإليررادات المتعلقرة ببنراء البنيرة التحتيرة خرالل 

ك له حق ملزم في دفرع مقابرل األداء المنجرز حترى اآلن. قرد ترم تخصريص تـرلمشة بناء البنية التحتية على أساس أن المشروع اتـرف

 اإليرادات التعاقدية بين االلتزامين المنفصلين على أساس القيمة العادلة لكل منهما.
 

، وبالترالي ترم  إيجاريرةإيررادات  لجنريبعد االنتهاء من تطوير البنية التحتية ، تحرتفس العقرارات قيرد التطروير لتقردير رأس المرال أو 

 231 في المشروع المشرترك مبلرأ المعايير المطلوبة. يمثل رصيد االستثمار العقارياستيفاء تحويلها إلى عقارات استثمارية عند 

مليون درهم من القيمرة العادلرة  108مليون درهم على تشييد المباني و  40مليون درهم من العقارات قيد التطوير ، باإلضافة إلى 

 .2019يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  على األرض



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

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( قة() ير مدق 2019 يونيو 30في 

17  17 

 

 عقارات قيد التطوير )تتمة( -9

كة بعررد حررذف تررـرتمثررل العناصررر التاليررة حصررة المجموعررة فرري الموجررودات والمطلوبررات واإليرررادات والمصرراريف للعمليررة المش

 :الداخليةالمعامالت 
 

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

   

 230,845    - عقارات قيد التطوير

   -   379,452 عقارت استثمارية 

 133,901 123,431  (4)إيضاح  النقد واألرصدة لدى البنوك

 8,346 7,454  ذمم مدينة –موجودات أخرى 

 (4,781) (30,159) مطلوبات أخرى

 368,311 480,178 صافي الموجودات
   

 2018 يونيو 30 2019 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
 ) ير مدققة( )غير مدققة( 

 55,102   - العقارات قيد التطوير مبيعات

 (3,850)   - العقارات قيد التطوير مبيعاتتكاليف 

 (376)   - المصاريف التشغيلية

 3,173 3,915 الودائع مندخل 

 54,049 3,915 ةتـرالربح للف
 

 

 والتمويالت اإلسالمية األخرىئع استثمارية ودا  -10

 يونيو 30  
2019 

 2018ديسمبر  31

 ألف درهم ألف درهم نسبة الربح 
 )مدققة( )غير مدققة(  

 207,228 207,228 %2 المرابحة

 128,375 92,715  %4 الوكالة

 294,250 212,514 %4 أخرى

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

  4,524,238 4,641,634 

 (423,609) (373,608)  (1-10إطفاء تعديل القيمة العادلة )إيضاح 

  4,150,630 4,218,025 

 



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

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( قة() ير مدق 2019 يونيو 30في 

18  18 

 

 )تتمة( والتمويالت اإلسالمية األخرىودائع استثمارية   -10

رهن العقارات االسرتثمارية للمجموعرة يتم تأمين الودائع االستثمارية المعاد هيكلتها والتمويل اإلسالمي اآلخر مقابل التنا ل عن و

( والتنرا ل 4( والتنا ل عرن الترأمين، ورهرن علرى حسرابات البنرك )إيضراح 8 إلمارات العربية المتحدة )إيضاحالتي تقع في دولة ا

كات عن الحقوق الستالم الدفعات المتعلقة بمحفظرة الموجرودات التمويليرة واالسرتثمارية اإلسرالمية وضرمانات الشرركات مرن الشرر

 التابعة للمجموعة. إن األوراق المالية المقدمة سيتم االحتفاظ بها من قبل وكيل ضمان نيابة عن الممولين.
 

 إطفاء تعديل القيمة العادلة 10-1

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

   

 533,691 423,609 الرصيد االفتتاحي

 (110,082) (50,001) ة/للسنةتـربالأ المحملة للفإطفاء الم

 373,608 423,609 
 

، ممررا أدى إلررى التررزام ثابررت يرردفع إلررى الممررولين 2014تررم تغييررر طبيعررة ودائررع الشررركة جوهريرراً نتيجررة إلعررادة الهيكلررة فرري سررنة 

مليرون  4.524ة هري مبلرأ ترـرتهرا فري نهايرة الفالتجاريين ومقدمي دعم السيولة. إن القيمرة االسرمية لاللتزامرات الثابترة المعراد هيكل

مليون درهم(. وفقرا للمعرايير الدوليرة إلعرداد التقرارير الماليرة، وبسربب التغيررات الجوهريرة  4.642 : 2018 بـرديسم 31درهم )

كلتها على أسراس صرافي في شروط الودائع االستثمارية من خالل إعادة الهيكلة، تم إجراء تقييم القيمة العادلة لاللتزامات المعاد هي

االلتزامررات المعرراد هيكلتهررا فرري البدايررة  افتررـراع، تررم 2014 بررـرنوفم 25القيمررة الحاليررة للترردفقات النقديررة المتعاقررد عليهررا. كمررا فرري 

الردخل  مليون درهم والتي تم تسجيلها فري بيران 911بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي مما أدى إلى أرباح القيمة العادلة بمبلأ 

 الموحد.
 

مخراطر محررددة ب٪ علرى أسراس توقرع اإلدارة لعائرد السروق والمعردل 5تعرديل القيمرة العادلرة باسرتخدام معردل خصرم بنسرربة  يُحتسرب

 للمجموعة.
 

 افترـرعيجب قياس االلتزامات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل التمويل الفعلي. وبالتالي، فإن األرباح الناتجرة مرن اال

سنة للسداد، مع رسوم ناتجة في بيان الدخل الموحرد كرل سرنة. إن القيمرة  12ة تـراألولي المسجلة سيتم عكسها بالكامل على مدى ف

مليرون  487 :2018 برـرديسم 31)مليرون درهرم  537بلغرت  2019 يونيرو 30اكمية ألرباح القيمة العادلة المطفرأة كمرا فري تـرال

 424 :2018 برـرديسم 31) 2019 يونيرو 30مليرون درهرم كمرا فري  374العادلرة المتبقيرة بمبلرأ  ينرتج عنره أربراح القيمرةدرهم( 

 .ة السداد المتبقيةتـريتم إطفاؤها على مدى فمليون درهم( 
 

المحردد  النقردي، فإنه يجب علرى المجموعرة تو يرع الفرائا 2014إلعادة الهيكلة في سنة  كةتـرالشروط المشبموجب بنود اتفاقية 

 أشهر. 6 بناًء على تقييم المركز النقدي للمجموعة كل، 2016، كما تم تعديلها الحقًا في ديسمبر ود االتفاقيةفي بن
 

مرع الممرولين لرديها للتنرا ل عرن عردد مرن الشرروط المقيردة، والتري تضرمنت تعرديالت لربعا  الشرركة، وافقت 2016 بـرفي ديسم

لى المستويات المتوقعة و يادة األموال التي ستطرح فري إطرار معرايير معينرة القيود للسماح لسجل الرهن للشركة بالحفاظ على أع

مبرالأ أو ة السرداد أو الترـرالشروط الجديردة علرى ف ثـرمتفق عليها مسبقا وإ الة القيود المفروضة على استحدا  المشروعات. ال تؤ

 .دفعات األرباح للممولين
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 المعلومات القطاعية -11

ظررريم المجموعرررة فررري ثالثرررة قطاعرررات لألعمرررال، التمويرررل العقررراري )وتشرررتمل علرررى األنشرررطة التمويليرررة أل رررراض إداريرررة ترررم تن

 في الشركات.واالستثمارية(، واالستثمار العقاري )يشتمل على المعامالت العقارية( واالستثمار 
 

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

 القطاعات التشغيلية

 هي كالتالي: يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرالة تـرإن إيرادات ومصاريف المجموعة لكل قطاع لف
 

 )غير مدققة(:2019 يونيو 30

 تمويل عقاري 

 استثمارات
 عقارية

تمويل االستثمار في 
 المجموع شركات

 مألف دره ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 215,104 9,091 130,702 75,311 الدخل التشغيلي

 (59,301) (339) (314) (58,648) االنخفاض في القيمة مخصص

 (50,001) (4,745) (25,617) (19,639) إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية

 المصاريف )ويشمل ذلك المصاريف

 المخصصة(

(40,509) (13,946) (4,107) (58,562) 

 12,149 12,149     -     - نتائج شركة شقيقة الحصة من

 (55,033) (8,801) (23,390) (22,842) الممولين / المستثمرينتو يعات على 

 4,356                     3,248 67,435 (66,327) النتائج القطاعية

 ( 2,704)    الحصص  ير المسيطرة

 1,652    حاملي ملكية الشركة األم

 

 )غير مدققة(:2018 يونيو 30

 تمويل عقاري 

 استثمارات
 عقارية

تمويل االستثمار في 
 المجموع شركات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 203,056 6,748 109,836 86,472 الدخل التشغيلي

 (25,328) (1,938) 924 (24,314) االنخفاض في القيمة عكس / )مخصصات(

 (59,194) (4,841) (24,908) (29,445) األولية إطفاء أرباح القيمة العادلة

 المصاريف )ويشمل ذلك المصاريف

 المخصصة(

(38,532) (17,289) (4,897) (60,718) 

 (3,850)      - (3,850)      - تكلفة بيع عقارات قيد التطوير

 12,397 12,397      -      - الحصة من نتائج شركة شقيقة

 (55,194) (7,655) (23,722) (23,817) المستثمرين/التو يعات على الممولين

 

(29,636) 40,991 (186) 11,169 

 (782)    النتائج القطاعية

 10,387    الحصص  ير المسيطرة
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -11

 لموجودات والمطلوبات القطاعيةا

 :2018 بـرديسم 31و 2019 يونيو 30المجموعة كما في يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات القطاعية الخاصة ب
 

 )غير مدققة(: 2019 يونيو 30

 تمويل عقاري 

 استثمارات

 عقارية

تمويل االستثمار في 

 المجموع شركات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 5.864.387 471.349 2.190.383 3.202.655 الموجودات القطاعية

 4.592.645 519.180 3.041.947 1.031.518 المطلوبات القطاعية
 

 )مدققة(: 2018ديسمبر  31

 عقارية استثمارات تمويل عقاري 

تمويل االستثمار في 

 المجموع شركات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

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

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

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -12

إن األطرررراف ذات العالقرررة تمثرررل الشرررركات الشرررقيقة والمسررراهمين الرئيسررريين وأعضررراء مجلرررس اإلدارة ومررروظفي اإلدارة العليرررا 

األطرراف. تؤخرذ موافقرة إدارة كة أو التأثير الجوهري من قبرل تلرك تـرللمجموعة والشركات التي تحت السيطرة أو السيطرة المش

. وتُجرى جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفق شرروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت المجموعة على األسعار وشروط

 تجارية بحتة.
 

 الموحد هي كما يلي:الموجز المرحلي إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي 
 

 )غير مدققة(: 2019 ونيوي 30

 

 مساهمين
 رئيسيين

 أعضاء مجلس
واإلدارة  اإلدارة

 العليا
أطراف ذات عالقة 

 المجموع أخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 4,855 4,855  -      - النقد واألرصدة لدى البنوك

الموجودات التمويلية واالستثمارية 

 19,181 7,032 12,149      - االسالمية

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

 553 491      - 62 مطلوبات أخرى
 

 )مدققة(: 2018ديسمبر  31

 

 مساهمين

 رئيسيين

 أعضاء مجلس

واإلدارة  اإلدارة

 العليا

أطراف ذات عالقة 

 المجموع أخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

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

الموجودات التمويلية واالستثمارية 

 23,614 8,358 15,256      - االسالمية

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

 703 703      -      - موجودات أخرى

 867 821      - 46 مطلوبات أخرى
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 ذات العالقةالمعامالت مع األطراف  -12

 إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان اإليرادات هي كما يلي:
 )غير مدققة(: 2019 يونيو 30

 

 مساهمين
 رئيسيين

 أعضاء مجلس
 واإلدارة العليا اإلدارة

أطراف ذات 
 المجموع عالقة أخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
واالستثمارية ويلية الدخل من الموجودات التم

 191 75 116      - اإلسالمية
 10.854 9.648 - 1.206 / للمستثمرين تو يعات للمودعين

 

 ) ير مدققة(: 2018 يونيو 30

 

 مساهمين

 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس

 واإلدارة العليا

أطراف ذات 

 المجموع عالقة أخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
واالستثمارية الموجودات التمويلية  الدخل من

 661 102 559      - اإلسالمية
 10.804 9.604 - 1.200 / للمستثمرين تو يعات للمودعين

 

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

 

 2018 يونيو 30 2019 يونيو 30 
 درهمألف  ألف درهم 
 مدققة( ير ) )غير مدققة( 

   

 7,689 6,519 أخرى ومكافآترواتب 

 1,204 219 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 6,738 8,893 

 
 االلتزامات والمطلوبات الطارئة -13

 االلتزامات 
 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30  
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 
 )مدققة( )غير مدققة(  

 290,336 266,314 1-13 امات  ير قابلة لزلغاء لتقديم تمويلالتز

 23,251 23,251 2-13 التزامات بخصوص الدفعات المقدمة للعقارات االستثمارية

 65,348 30,775 3-13 التزامات بخصوص عقارات استثمارية

  320,340 378,935 
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 )تتمة( االلتزامات والمطلوبات الطارئة -13

ل االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية على االلتزامات لتقديم التسهيالت التي جرى تصرميمها للوفراء بمتطلبرات تشتم  13-1

عمرالء المجموعررة. إن االلتزامرات عررادةً يكرون لهررا ترواريخ صررالحية محرددة وشررروط أخررى إللغائهررا وتتطلرب دفررع رسرروم. 

تها دون القيام بسحبها، فرإن إجمرالي المبرالأ التعاقديرة ال تمثرل بالضررورة ونظراً ألن االلتزامات هذه يمكن أن تنتهي صالحي

 االحتياجات النقدية المستقبلية.
 

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

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

 

 المطلوبات الطارئة
بربعا الردعاوى القضرائية فري دولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة، وتشرتمل علرى دعراوى مرفوعرة مرن طرفراً المجموعة  كانت (أ

وضد المجموعة، وباألخص تتعلق ببعا معامالت البيع والتمويل. تدافع المجموعة عرن حقوقهرا فري هرذه القضرايا، واسرتناداً 

ار القرانوني، تعتقرد المجموعرة أنره مرن  يرر المررجح نجراح اإلجرراءات التري إتخرذتها األطرراف إلى الرأي المقردم مرن المستشر

 مليون درهم(. 3 :2018 بـرديسم 31درهم ) مليونالمقابلة، باستثناء قضايا تم تكوين مخصص مقابلها بمبلأ 
 

بردوره بتقرديم  7ن فري اإليضراح رقرم كمرا هرو مبري 2013كما قام المطور الذي بدأت الشركة بإجراءات تحكريم ضرده فري عرام  ( 

داد الخسررائر تررـرمليررون درهررم الس 669بمبلررأ  2017 بررـرديسم 31المنتهيررة فرري دعرروى تحكرريم ضررد المجموعررة خررالل السررنة 

ح المررجح أن يرنج يرر مرن أنره ، اسرتنتجت الشرركة بخرارجي مستشرار قرانونيالمشرورة التري قردمها المزعومة. واسرتنادا إلرى 

 ء.ذا اإلجراالطرف المقابل في ه
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 لموجودات والمطلوباتاستحقاق اتحليل  -14

ة الزمنية المتوقعة لتحصيلها أو تسديدها أو بيعها. إن األرقام الرواردة فري هرذا الجردول تشرتمل علرى تـرالفإلى تحليالت تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية المحللة  تستند

 .ةتـرالفيل القيمة العادلة لكل بيان مركز مالي وتستثنى األرباح التي لم تستحق بعد في نهاية تأثير تعد
 

 )غير مدققة( 2019 يونيو 30في 
 

     المجموع حتى سنة واحدة 

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

 ةتـرف بنود من دون
 المجموع استحقاق

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

         الموجودات

 257,283 35,000    - 123,431 98,852    -    - 98,852 النقد واألرصدة لدى البنوك

 2,487,775    - 1,271,750 826,140 389,885 105,220 61,329 223,336 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 7,749 7,749    -    -    -    -    -    - أوراق مالية استثمارية

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

 2,403,027    - 693,931 1,454,696 254,400 125,600 62,400 66,400 عقارات استثمارية

 295,889    -    - 295,889    -    -    -    - استثمار في شركة شقيقة

 75,977    -    -    - 75,977 4,314 38,024 33,639 موجودات أخرى

 13,869 13,869    -    -    -    -    -    - كيبات ومعدات مكتبيةتـرأثا  و

 5,864,387 56,618 2,258,462 2,730,192 819,114 235,134 161,753 422,227 إجمالي الموجودات
         

         المطلوبات

ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية 

 أخرى 

64,931 64,851 129,773 259,555 2,700,806 1,190,269 -    4,150,630 

 136,961    - 76,592 39,943     20,426    11,980     4,282    4,164 تمويل إسالمي ألجل  

 4,214 4,214    -    -    -    -    -    - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 300,840    - 149,016    - 151,824 15,129 18,524 118,171 مطلوبات أخرى

 4,592,645 4,214 1,415,877 2,740,749 431,805 156,882 87,657 187,266 إجمالي المطلوبات
        

 

 320,340    -    - 209,726 110,614 29,800 24,250 56,564 التزامات
        

 

 951,401 52,404 842,585 (220,283)   276,695 48,452 49,846 178,397 صافي فجوة السيولة
        

 

 951,401  951,401  898,997 56,412   276,695   276,695   228,243 178,397 اكمةتـرصافي فجوة السيولة الم
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 )تتمة( لموجودات والمطلوباتاستحقاق اتحليل  -14
 2018ديسمبر  31في 

 

     المجموع حتى سنة واحدة 

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

ة تـرف بنود من دون
 المجموع استحقاق

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم مألف دره ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         الموجودات

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

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

 7,714 7,714      -       -      -      -      -      - الية استثماريةأوراق م

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

 1,989,071      -   692,952   1,045,339      250,780      250,780      -      - عقارات استثمارية

 230,845      -      - 230,845       -      -      -      - عقارات قيد التطوير

 289,005      - 202,303       - 86,702      -   86,702     - استثمار في شركة شقيقة

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

 17,214  17,214       -          -      -      -       -      - ومعدات مكتبيةكيبات تـرأثا  و

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

         

         المطلوبات

ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية 

 أخرى 

- 157,297  361,552 518,849 1,884,851 1,814,325  -      4,218,025 

 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 المطلوبات

         

 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 اكمةتـرصافي فجوة السيولة الم
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