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 املالية املرحلية املوجزة املوحدة املعلوماتتقريـر مراجعة 

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة

 شركة أمالك للتمويل ش.م.ع.

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة
 

 املقدمة

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

املوحد وبيان التدفقات املرحلي املوجز التغيـرات في حقوق امللكية  وبيان للدخل والدخل الشامل الصلة، والبيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة ذات 2020يونيو 

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

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

 إلى 
ً
 .مراجعتنااستنادا

 

 املراجعة نطاق

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

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

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

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

 االستنتاج

 إلى مراجعتنـا، لم 
ً
 املوجزة املوحدة املالية املرحلية  املعلوماتبأن  االعتقادما يستوجب  ين لنايتباستنادا

ً
املرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا

 إعداد التقاريـر املالية املرحلية. 34للمعيار املحاسبي الدولي رقم 
 

 أخرأمر 

، اختارت املجموعة اح عن البيانات املالية املرحليةبشأن اإلفص 2020أبريل  7بتاريخ إلى الشركات املدرجة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع  وفًقا للتعميم املوجه

 .2020مارس  31إصدار البيانات املالية املرحليه املوجزة املوحدة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في اإلعفاء من عدم 
 

 2020يونيو  30هر املنتهية في لم تتم مراجعة املعلومات الواردة في بيان الدخل املرحلي املوجز املوحد وبيان الدخل الشامل املوجز املوحد املرحلي لفترة الثالثة أش
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 املوحداملوجز  بيان الدخل املرحلي

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

 يونيو 30الستة أشهر املنتهية في  يونيو 30أشهر املنتهية في  الثالثة  

  2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاحات 

 85,128 85,108   43,125 41,708  دخل من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 1,722   2,135 865 1,044  دخل الرسوم

 2,994   1,135 1,404 599  دخل من الودائع

 29,305   25,039 14,219 11,897 8 إيـرادات إيجارية

 83,547 (218,297) 28,697 (89,705) 8 ستثمارات العقاريةالقيمة العادلة لال )خسائر( / أرباح 

 (6,245) (17,254)    (6,245) (9,955)  استثمارات عقاريةبيع  الخسارة من

 18,653   34,673 11,460 20,083  دخل آخر

  (24,329) 93,525 (87,461) 215,104 

      اض في قيمة:انخف

 (58,961) (71,789) (15,297) (68,522)  املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية -

 (340) 129 (445) 299  موجودات أخرى  -
      

 (50,001) ( 43,178) (24,337) (21,050) 9 إطفاء أرباح القيمة العادلة من الودائع االستثمارية
      

 - 213,125 - 213,125 9 لعادلة للودائع االستثماريةالقيمة ا تعديل
      

 (58,562) ( 50,848) (29,698) (22,659)  مصاريف تشغيلية
      

 12,149  13,752 6,451 8,059  حصة من نتائج شركة شقيقة

      

قبل التوزيعات على / )الخسائر( األرباح 

 59,389 (26,270) 30,199 84,923  املمولين/املستثمرين

 (55,033) ( 51,560) (27,526) (26,591)  توزيعات على املمولين/املستثمرين

 4,356 (77,830) 2,673 58,332  الربح / )الخسارة( للفترة

      

      العائدة إلى:

 1,652 (63,608) 1,777 59,737  مساهمي الشركة األم  

 2,704 (14,222) 896 (1,405)  مسيطرة يـرحصص غ  

  58,332 2,673 (77,830)  4,356 

      

      مساهمي الشركة األمالسهم العائد إلى )خسارة( ربح / 

 0.0003 (0.043) 0.0004 0.040 3 للسهم )درهم(/ )الخسارة( األساسية الربح 

 0.0002 (0.043) 0.0002 0.020 3 الربح املخفف للسهم )درهم(

 
  



 ويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتم
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 املوحداملوجز  ياملرحلبيان الدخل الشامل 

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

 يونيو 30املنتهية في  ستة أشهر ال يونيو 30املنتهية في  الثالثة أشهر   

  2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
      

 4,356   (77,830) 2,673 58,332  الربح / )الخسارة( للفترة

      

      الدخل الشامل األخرى 

      بنود سيتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة

 14,909 (3,990) 7,960 (7,714)  صرف من تحويل عمالت العمليات األجنبيةال أسعار فروق

 19,265 (81,820) 10,633 50,618  الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للفتـرة

      

      لعائد إلى:ا

 16,561 (67,598) 9,737 52,023  مساهمي الشركة األم  

 2,704 ( 14,222) 896 (1,405)  املسيطرة يـرالحصص غ  

  50,618 10,633 (81,820) 19,265 
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 املوحدة املوجزة بيان التدفقات النقدية املرحلية

 )غيـر مدققة( 2020يونيو  30للفتـرة املنتهية في 
 

 يويون 30املنتهية في  ستة أشهر ال  

  2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة التشغيلية

 4,356  (77,830)  )الخسارة( / الربح للفترة

    :تعديالت لـ

 3,323 3,117  اإلهالك

 (12,149) (13,752)  الحصة من نتائج شركة شقيقة

 340 (129)  األخرى في قيمة املوجودات  االنخفاض)عيس( / 

 58,961 71,789  ة املوجودات التمويلية واالستثماريةفي قيم االنخفاض

 (83,547) 218,297  ستثمارات العقاريةالقيمة العادلة من اال / )ربح(  خسارة

 50,001 43,178  الودائع االستثمارية القيمة العادلة على ربحإطفاء 

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

 55,033 51,560  لى املمولين / املستثمرينتوزيعات ع

 (2,994) (1,135)  دخل من الودائع

 6,245 17,254  ستثمارات العقاريةمن بيع اال  الخسارة املحققة

 645 354  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  99,578 80,214 

    :الربح التشغيلي قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

 31,689 23,283  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 ( 9,000) 4,178  موجودات أخرى 

 15,530 (41,977)  مطلوبات أخرى 

 118,433 85,062  العملياتالناتج من النقد 

 (829) (664)  مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين

 117,604 84,398  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 

 

  

    االستثمارية األنشطة

 (88,191) (26,716)  ستثمارات العقاريةزيادة في اال 

 20,690 75,575  استثمارات عقاريةبيع 

 11,897 13,291  حركة في النقد املقيدال

 1,410,000 980,000  عائدات من ودائع وكالة

 (1,310,000) (940,000)  إيداع ودائع وكالة

 63 (613)  كيبات ومعدات ميتبيةتـر أثاث و شراء 

 2,994 1,135  دخل من الودائع

 47,453 102,672  األنشطة االستثماريةالناتج من  صافي النقد
    

    األنشطة التمويلية

  25,454 41,765  استالم تمويل إسالمي ألجل

 (5,588) (12,148)  سداد تمويل إسالمي ألجل

 (6,295) (5,404)  املسيطرة يـرغلحصص ا استـرداد رأس مال

 (171,635) (185,918)  ودائع استثمارات وتمويالت إسالمية أخرى 

 (1,159) -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة

 (  159,223) (161,705)  صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية
    

   5,834 25,365  في النقد وما يعادلهالزيادة 

   5,932 (3,059)  احتياطي تحويل العمالت األجنبية

   87,086 58,111  ةتـر النقد وما يعادله في بداية الف

   98,852 80,417  ةتـر النقد وما يعادله في نهاية الف



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

 من هذه  14إلى  1تشكل اإليضاحات من 
ً
 .لبيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةااملرفقة جزءا
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 املوحدةاملوجزة بيان التغيـرات في حقوق امللكية املرحلية 

 ة()غيـر مدقق 2020يونيو  30للفتـرة املنتهية في 

 
    العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 رأس املال 

أسهم 

 الخزينة

االحتياطي 

 القانوني

االحتياطي 

 العام

االحتياطي 

 أداة مضاربة الخاص

احتياطي أداة 

 املضاربة

االحتياطي العام 

 النخفاض القيمة

التغيـرات 

املتـراكمة في 

 القيمة العادلة

احتياطي تحويل 

 العمالت األجنبية

ر الخسائ

 اإلجمالي املتـراكمة

الحصص 

 غيـر املسيطرة

إجمالي حقوق 

 املليية

 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 

               

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

               

  (77,830) (14,222)  (63,608) ( 63,608) - - - - - - - - - - للفتـرة الخسارة

 ( 3,990) - (3,990) - (3,990) - - - - - - - - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 (81,820) (14,222) (67,598) (  63,608) (3,990) - - - - - - - - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 - - - 4,316 - - (4,316) - - - - - - - احتياطي املخاطر االئتمانية التنظيمية

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

               

 721,493 82,113 639,380 (1,838,267) (305,089) 1,459 - 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 (88,848) 1,500,000 2020 يونيو  30في 

 
 

  



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

 من هذه  14إلى  1تشكل اإليضاحات من 
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 .لبيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةااملرفقة جزءا
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 املوحدة املوجزة بيان التغيـرات في حقوق امللكية املرحلية

 ة()غيـر مدقق 2020يونيو  30للفتـرة املنتهية في 

 
    العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 رأس املال 

أسهم 

 الخزينة

االحتياطي 

 القانوني

االحتياطي 

 العام

االحتياطي 

 أداة مضاربة الخاص

احتياطي أداة 

 املضاربة

االحتياطي العام 

النخفاض 

 القيمة

التغيـرات 

املتـراكمة في 

 القيمة العادلة

احتياطي تحويل 

العمالت 

 األجنبية

ر الخسائ

 اإلجمالي املتـراكمة

الحصص 

 غيـر املسيطرة

إجمالي حقوق 

 املليية

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

               

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

               

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

 14,909     - 14,909    - 14,909    -      -      -      -      -      -      -      -      - الدخل الشامل األخر للفتـرة

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

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

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

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 (1,159)      - (1,159) (1,159)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - املدفوعة

 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 

 



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

 املوجزة املرحلية البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 مدققة( يـر)غ 2020 يونيو 30في 

8  8 

 

 األنشطة -1

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

، تقرر تحويل الشـــــــركة إلى شـــــــركة 2004يونيو  9وتعديالته في دولة اإلمارات العربية املتحدة. أثناء االجتماع العادي للمســـــــاهمين الذي عقد في  1984( لســـــــنة 8)

 من  2015( لسنة 2ساهمة عامة. دخل القانون االتحادي رقم )م
ً
، ليحل محل القانون االتحادي 2016يونيو  28في شأن الشركات التجارية حيز التنفيذ اعتبارا

 .1984( لسنة 8رقم )
 

رة نشــــــطة التمويلية واالســــــتثمارية مثل اإلجاإن الشــــــركة مرخصــــــة من قبل مصــــــرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي كشــــــركة تمويل وتقوم بصــــــورة رئيســــــية باأل

م الربا وضـــمن نصـــوص عقد التأســـي  ألحكام الشـــريعة اإلســـالمية التي تحر 
ً
نظام األســـاســـ ي س والواملرابحة واملضـــاربة والوكالة واملشـــاركة. تتم أنشـــطة الشـــركة وفقا

 للشركة.
 

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

طة الرئيســـــية إن األنشـــــ(. "ملجموعةاتتألف املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة من املعلومات املالية لشـــــركة أمالك للتمويل )ش.م.ع.( وشـــــركاةها التابعة )"

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

 املساهمة نسبة التأسيس بلد توحيد البيانات أسس الشركة

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30   

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

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

 %100 %100 ات العربية املتحدةاإلمار  شركة تابعة أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م

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

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

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

 %100 %100 اإلمارات العربية املتحدة شركة تابعة اري ذ.م.مأمالك لالستثمار العق

 %100 %100 اإلمارات العربية املتحدة شركة تابعة أمالك املحدودة

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

 السياسات املحاسبية -2

 تقييم افتـراضات مبدأ االستمرارية 2-1

إلعادة هيكلة اتفاقية  2019مفاوضــــــــــات مع مموليها التجاريين في ينايــــــــــــــــــــــر  عقد ن في توقعات التدفقات النقدية املســــــــــتقبلية، بدأت املجموعةبســــــــــبب عدم اليقي

اف باســـــــت نخطة أعمال جديدة قد ســـــــمحت  من خالل 2016والشـــــــروة املعدلة في  2014. إعادة الهيكلة في 2016واملعدلة في  2014في  املبرمة الشـــــــروة العامة

ســــــنوات بموجب خطة إعادة  4من إجمالي ديون املجموعة على مدى  ٪48 األنشــــــطة التجارية االعتيادية التي مينت من مواصــــــلة عملية الســــــداد بنجاح لنســــــبة

أقل  انهأ ة األعمال الجديدةخط تمع مرور الوقت وبالنظر إلى التغيــــــــــــرات في ديناميييات السوق وعوامل االقتصاد اليلي، أثبتو سنة.  12 التي تبلغ مدةهاالهيكلة 

ـــــــــــــــــــر نافعة للمجموعة على املدى الطويل. قابلية للتطبيق  إدارة املجموعة بمموليها التجاريين إلعادة التفاوض على شــــــــروة التمويل  تتواصــــــــلونتيجة لذلك، وغيـ

ـــــــــــــــــــــر خطة  من قبل املجموعة وتم  املعدلة الشـــــــــروة العامةاقية اتفمع  أعمال معدلةللســـــــــماح بمزيد من املرونة في التييف مع ظروف الســـــــــوق الحالية. تم تطويـ

يونيو  25اعتباًرا من  املعمول بها والســــــــــارية املعدلة الشــــــــــروة العامة. اســــــــــتناًدا إلى اتفاقية ٪ 100 نالت موافقة تامة بنســــــــــبةجميع املمولين، والتي على  عرضــــــــــها

 امليزات الرئيسية التالية: ، وتتضمندرهممليار  4.2إعادة التفاوض على ودائع استثمارية بقيمة  فقد تم، 2020
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 )تتمة( السياسات املحاسبية -2

 )تتمة( تقييم افتـراضات مبدأ االستمرارية 2-1

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

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

  العقارية املؤهلة في السداد املسبق للموجود في ترتيب عيس ي لالستحقاق. املوجوداتمن عائدات بيع  ٪75تقوم املجموعة بتطبيق 

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

ودة في للمجموعة املوج ســــــــــــتثمارات العقاريةإن الودائع االســــــــــــتثمارية املعاد تمويلها والتمويل اإلســــــــــــالمي ا خر مضــــــــــــمونة مقابل التنازل والرهن العقاري على اال 

ق اســــــــــــتالم املدفوعات فيما يتعلق (، التنازل عن حقو 4 إيضــــــــــــاح(، التنازل عن التأمين، رهن على الحســــــــــــابات املصــــــــــــرفية )8اإلمارات العربية املتحدة )إيضــــــــــــاح 

والضــــمانات املؤســــســــية للشــــركات التابعة للمجموعة. وســــيحتفع وكيل الضــــمان نيابة عن املمولين  املوجوداتبالشــــريعة اإلســــالمية. تمويل واســــتثمار محفظة 

 باألوراق املالية املعروضة.

 

 أسس اإلعداد  2-2

ــــــــر املاليةوالشركات التابعة لها وحدة  ألمالك للتمويل ش.م.ع يتم إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة امل  للمعيار الدولي إلعداد التقاريـ
ً
رقم  )"املجموعة"( وفقا

إعداد دمة في لتلك املســـــتخ، إعداد التقاريـــــــــــــــــر املالية املرحلية. إن الســـــياســـــات املحاســـــبية املتبعة في إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  مطابقة 34

 .2019ديسمبـر  31البيانات املالية للسنة املنتهية في 

على جميع املعلومات أو اإلفصـــــــاحات املطلوبة في البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة الســـــــنوية، ويجب  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة ال تشـــــــتمل

 2020يونيو  30املنتهية في  فتــــــــــــــرة الســتة أشــهر. باإلضــافة لذلك، فإن نتائج 2019ديســمبــــــــــــــر  31جموعة كما في أن تقرأ مع البيانات املالية املوحدة الســنوية للم

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

 

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

دخل الشـــــــــــامل من خالل ال تم إعداد البيانات املالية املوحدة وفًقا ملبدأ التكلفة التاريخية املعدلة لتشـــــــــــمل قياس القيمة العادلة لالســـــــــــتثمارات بالقيمة العادلة

 الستثمارات العقارية.ا ا عنوالسدادات مقدًم  ستثمارات العقاريةا خر واال 

 

 التغييـرات في السياسات والتقديـرات واألحكام املحاسبية 2-3

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

ــــــر الدولية إل  ــــــر املالية اعداد اتم تطبيق املعاييـ ــــــر  1لجديدة واملعدلة التالية، والتي أصبحت سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد لتقاريـ ، 2020ينايـ

ـــــر املالية  ـــــر الدولية للتقاريـ د ة والسابقة ولين قللسنوات الحالي املدرجةعلى املبالغ  جوهري أي تأثيــــــر  املعدلةفي هذه البيانات املالية. لم يين لتطبيق هذه املعاييـ

 تؤثر على املحاسبة للمعامالت أو الترتيبات املستقبلية.

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

 ــــــــــــــرات الســـي 8 رقم عرض البيانات املالية ومعيار املحاســـبة الدولي 1 رقم على معيار املحاســـبة الدولي تعديالت ــــــــــــــرات في التقديـ اســـات املحاســـبية والتغيـ

 .األهمية الجوهريةاملتعلقة بتعريف  واألخطاء املحاسبية

  االعتراف والقياس واملعيار  األدوات املالية 39 رقم معيار املحاسبة الدوليو األدوات املالية،  9رقم  إلعداد التقاريـــــر املاليةتعديالت على املعيار الدولي :

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

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

 د التقاريـر املالية الجديدة واملعدلةاملعاييـر الدولية إلعدا

سارية لفتـرات سنوية 

 تبدأ في أو بعد
  

 عقود التأمين 17املعيار الدولي رقم 

ــــــــــــــــــــر املالية رقم  إلعداديتطلب املعيار الدولي  وتوفر نهًجا أكثر  لقيمة االســــــــتيفاء املتداولةالتأمين وفًقا  مطلوباتقياس  17التقاريـ

ا 
ً
د التأمين. تم تصــــــميم هذه املتطلبات لتحقيق هدف املحاســــــبة املتســــــقة والقائمة على املبادئ لعقود عقو  لقياس وعرضاتســــــاق

اعتباًرا عقود التأمين 4املعيار الدولي إلعداد التقاريـــــر املالية رقم محل  17املالية رقم  املعيار الدولي إلعداد التقاريـــــرالتأمين. يحل 

 .2021ينايـر  1من 

 2022ينايـر  1

 

ــــر كون لاألولى، وتتوقع أال يهذه املعاييـــــر والتفسيـــــرات والتعديالت الجديدة في البيانات املالية للمجموعة لفتـــــرة التطبيق  اعتمادوقع اإلدارة أن يتم تت هذه املعاييـ

 في فتـرة التطبيق األولي. للمجموعةالجديدة والتفسيـرات والتعديالت أي تأثيـر جوهري على البيانات املالية 
 

 

 إدارة املخاطر 2-4

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

 الربح األساس ي واملخفف للسهم -3

      فتـرة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30

         ملنتهية فيفتـرة الستة أشهر ا

 يونيو 30

 2020 2019 2020 2019 
     

)صافي من أتعاب  للفتـرة العائدة ملساهمي الشركة األم )ألف درهم( الربح

  493 ( 63,608) 618 59,737 أعضاء مجلس اإلدارة(

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

 1,475,000  1,479,200 1,475,000 1,479,200 خفيف:تأثيـر الت  -

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

 2,986,857 2,991,057 2,986,857 2,991,057 املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املعدلة لتأثيـر التخفيف
     

     عائدة ملساهمي الشركة األم:

 0.0003 (0.043) 0.0004 0.040 )درهم(للسهم / )الخسارة( األساسية  الربح

 0.0002 (0.043) 0.0002 0.020 )درهم(للسهم الربح / )الخسارة( املخففة 
 

ديســــمبر  31ي . وخالل الســــنة املنتهية ف2008تم تخفيض املتوســــط املرجح لعدد األســــهم للربح األســــاســــ ي للســــهم من خالل شــــراء املجموعة ألســــهمها خالل ســــنة 

 .سهًمامليون  4.2تم بيع  2019
 

املرحلية املوجزة الخسارة األساسية للسهم في هذه البيانات املالية  قيمة بنفس 2020يونيو  30لفتـــــــــــــرة الستة أشهر املنتهية في الخسارة املخففة للسهم  قيدتم 

 يف.مضاد للتخفتأثيـر املوحدة، حيث أن تأثيـر األسهم العادية املحتملة هو 
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 النقد واألرصدة لدى البنوك -4
 

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( مدققة( يـر )غ 
   

 60 60 نقد في الصندوق 

 63,297   85,070 أرصدة لدى البنوك

 119,758   107,000 ودائع لدى البنوك

 
 

 

 183,115   192,130 نقد وأرصدة لدى البنوك

: النقد املقيد والودائعناق
ً
   صا

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

 (90,004)  ( 76,713) (2-4 إيضاحنقد مقيد )

 58,111 80,417 النقد وما يعادله

 

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

 

ـــــــــــــــــــــــر  31مليون درهم ) 77مبلغ  2020يونيو  30في الربع املنتهي في  أدرجت املجموعة 4-2 حصــــــــــــة  ، حيث يمثلمليون درهم( من النقد املقيد 90: 2019ديســــــــــــمبـ

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

 

 ودات التمويلية واالستمثارية اإلسالميةاملوج -5
 

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( مدققة( يـر )غ 

   املوجودات التمويلية

 2,269,645 2,217,349 إجارة

 244,594 236,729 إجارة آجلة

 170,514 165,397 شركة امللك

 817 661 مرابحة عقارات

 65,039 83,115 أخرى 

 2,703,251 2,750,609 

 (490,751) (  538,465) مخصص االنخفاض في القيمة

 2,259,858 2,164,786 مجموع املوجودات التمويلية
   

   املوجودات االستثمارية:

 175,000   135,000 وكالة

 175,000   135,000 مجموع املوجودات االستثمارية

 2,299,786 2,434,858 
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 راق املالية االستثماريةاألو  -6
 

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( مدققة( يـر )غ 

 7,769 7,765 (من خالل الدخل الشامل ا خرالقيمة العادلة باألسهم )
 

 مدققة( يـر )غ 2020 يونيو 30
 

 بالقيمة العادلة املدرجةاالستثمارات  

 الثالثاملستوى  الثانيستوى امل املستوى األول  إجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 7,765 - - 7,765 (من خالل الدخل الشامل األخرالقيمة العادلة ب)األسهم 
 

 )مدققة( 2019ديسمبر  31
 

 بالقيمة العادلة املدرجةاالستثمارات  

 الثالثاملستوى  الثانياملستوى  املستوى األول  إجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  

 7,769 - - 7,769 (من خالل الدخل الشامل األخرالقيمة العادلة ب)األسهم 
 

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

 

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

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( مدققة( يـر )غ 

 7,714  7,769 يـرينا 1الرصيد في 

 55 ( 4) حركة تحويل العمالت األجنبية

 7,765  7,769 

 

 تثمارات العقاريةسعن اال املبالغ مقدًما  -7
 

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( مدققة( يـر )غ 

  322,818 - االفتتاحية

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

 (292,781) - مخصص للفترة / للسنة*

 - - الختامية
   

 292,781 292,781 ات مقدًما لالستثمارات العقاريةسداد

 (292,781) (292,781) مخصص

 - - الختامية
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 )تتمة( ستثمارات العقاريةعن اال املبالغ مقدًما  -7

 من قبل املجموعة بشأن االستحواذ على الوحدات في مشروعين عقاريين قيد التطو سدادهذه تمثل ال* 
ً
ـــــــــرات مقدما ن في دبي. تم تأجيل كال املشروعين لعدد م يـ

ــــــرنتهاء غالسنوات وإن تاريخ اال   بمبلغ  2013اجراءات تحييم في  محدد بعد. قامت املجموعة بالبدء في يـ
ً
 780بمطور واحد لتسهيل إرجاع املبالغ املدفوعة مقدما

 البيعإلغاء اتفاقيات وذلك بالتحييم لصــــــالح املجموعة صــــــدر حيم ، الســــــنةخالل  درهم(. صــــــفر: 2019ديســــــمبر  31درهم )صــــــفر مليون درهم وبقيمة مدرجة 

من قبل املجموعة للمطور بالكامل وفًقا لتوصيات البنك املركزي واملصادقة عليها من قبل  ات املقدمةسدادال سدادإليها. يتم  األصلية واملالحق املضافة والشراء

 مجلس اإلدارة بناًء على التقييم.
 

استصناع مع مؤسسة  بموجب معاملةمليون درهم  30بقيمة  ت العقاريةستثمارااال ، تم تسوية السلف على في صالح املجموعة صدر محيمة بناًء على حيم** 

 .2019ديسمبر  31السنة املنتهية في مليون درهم خالل  39مالية والتزامات مرتبطة بمبلغ 

 
 ستثمارات العقاريةاال  -8

 

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( مدققة( يـر )غ 
 1,989,071 2,319,794 يـرينا 1في 

 192,271 26,716 الفتـرة / السنةاإلضافات خالل 
 (94,728) (92,829) الفتـرة / السنةاالستبعادات خالل 

 (18,241) (218,297) استثمارات عقاريةالقيمة العادلة عن خسارة 
 20,576 (1,470) أسعار صرف العمالت األجنبية اتيـر تغ

    230,845 - نفيذتحويل من املمتلكات قيد الت

 2,033,914 2,319,794  

إلى  يـــــــــــــــــرتحويلها من العقارات قيد التطو  بشـــــأن أرامـــــ ي تممليون درهم  108بقيمة  2019ديســـــمبر  31تتضـــــمن خســـــارة القيمة العادلة خالل الســـــنة املنتهية في 
 . ستثمارات العقاريةاال 

 

 جموعة بإدراجتقوم املمباني محتفع بها لإليجار أو زيادة رأس املال. وفًقا لســـــــياســـــــتها املحاســـــــبية، من أرامـــــــ ي وفيالت ووحدات في  ســـــــتثمارات العقاريةتتكون اال 
ــــــــــراستثمارات عقارية بالقيمة العادلة، باستثناء العقارات قيد اإلنشاء والتي يتم إدراجها بالتكلفة ألن قيمتها العادلة غ وق ولين تتوقع قابلة للقياس بشكل موث يـ

 يمة العادلة بشكل موثوق بمجرد اكتمال البناء.أن يتم قياس الق

 

ـــــــــــــرة السـتة أشـهرتسـتند القيم العادلة للعقارات على تقييمات أجريت في  ة من قبل مقيمين مؤهلين مهنيا مسـتقلين يحملون املؤهالت املهنية ذات العالق نهاية فتـ
ــــــرف بها ولد هم خب ــــــاملعتـ  ل. التي يتم تقييمها ستثمارات العقاريةرة ذات عالقة في املواقع وقطاعات اال ـ

ً
املعهد امللكي صيات تو إن نموذج التقييم املستخدم هو وفقا

 .للمساحين القانونيين
 

في مصــــــــــــر مملوكة من قبل الشــــــــــــركات التابعة  وحدتين :2019ديســــــــــــمبر  31) ووحدتينعلى قطعة أرض  2020 يونيو 30كما في  ســــــــــــتثمارات العقاريةتشــــــــــــتمل اال 
األخرى في دولة اإلمارات العربية املتحدة. كما  ســــــــــــتثمارات العقاريةمليون درهم(. وتقع جميع اال  195: 2019ديســــــــــــمبر  31) مليون درهم 194مبلغ للمجموعة ب

ســـــــــتثمارات مليون درهم( أرباح تحويل العمالت األجنبية ناتجة عن تحويل عمالت اال  195 :2019ديســـــــــمبر  31مليون درهم ) 194تتضـــــــــمن القيم املدرجة بمبلغ 

 في مصر والتي تم تضمينها في حقوق املليية. العقارية
 

 

لقياس القيمة العادلة ألنها قد تم الحصــــــــول عليها  2في املســــــــتوى  ســــــــتثمارات العقاريةتصــــــــنف اال في املشــــــــروع املشــــــــترك، يتم  ســــــــتثمارات العقاريةوباســــــــتثناء اال 
قارات مشـــابهة. يتم تعديل أســـعار بيع العقارات املماثلة حســـب االختالفات في الســـمات الرئيســـية باســـتخدام نهق مقارنة األســـعار على أســـاس معامالت مماثلة لع

. لم تين هنـاك أيـة تحويالت من أو إلى مثـل ججم العقـار وموقعـه. إن املـدخـل الجوهري إلى نهق التقييم هو الســــــــــــعر املقـدر للقـدم املربع الواحـد لكـل موقع معين
 خالل الفترة. 2املستوى 

 

 

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

لي يتم تصنيفها ة، وبالتالحوظامل يــــــــــردخالت غبامل تي تستعينالدخل ال منهجيةفي املشروع املشترك على  ستثمارات العقاريةتعتمد تقنية التقييم املستخدمة في اال 
م نطاق سـعر البيع من 3سـتوى ضـمن امل  

قيم
ي
ـــــــــــــدرهًما لكل قدم مربع مع فت 300.50درهًما إلى  150. تشـمل املدخالت التي يسـتخدمها امل سـنوات  4تبلغ  اسـتهالكرة ـ

ومعدل الخصـم إلى قيمة عادلة أعلى / )أقل( من  كاالسـتهالفي سـعر القدم املربع وفترة  الجوهرية( النقص/ ) ةمعدل القيمة العادلة. سـتؤدي الزياد ٪ 11بنسـبة 
 العقارات.

 

مليون درهم( تم رهنها / التنازل  1,509: 2019ديســـــــــمبر  31مليون درهم ) 1,322التي لها قيمة عادلة بمبلغ  ســـــــــتثمارات العقارية، فإن اال 2020 يونيو 30كما في 
 .عنها لصالح وكيل الضمان كجزء من إعادة الهيكلة
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 )تتمة( تثمارات العقاريةساال  -8
 

 2019يونيو  30 2020يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 مدققة( يـر)غ مدققة( يـر )غ 
   

   29,305 25,039 ستثمارات العقاريةدخل اإليجار املشتق من اال 

 (10,908) (9,412) مصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة والتصليحات( تنتج دخل إيجار

 18,397 15,627 املدرجة بالقيمة العادلة ستثمارات العقاريةاال  يـرلناتجة عن تأجاألرباح ا
 

 .ـريفي استخدام العقارات قيد التطو  يـربسبب التغي استثمارات عقاريةإلى  يـرالعقارات قيد التطو  2019ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في  املجموعة حولت
 

ــــــــــــرك مع طرف آخر لتطو  ، دخلت املجموعة في2014أكتوبر  1في  ــــــــــــراتفاقية مشروع مشتـ قطعة أرض مملوكة بالشراكة في منطقة ند الحمر. استحوذت شركة  يـ

ـــــــــــــركة لتطو  ٪50أمالك للتمويل )ش.م.ع( على حصــة بنســبة  ـــــــــــــرفي منطقة الورقاء جاردنز ذ.م.م، منشــأة تحت الســيطرة املشــتـ قطعة أرض مملوكة بالشــراكة في  يـ

ـــــــــــر في املوجودات واملطلوبات واإل  ٪50جموعة حصة بنسبة لدى امل ،منطقة ند الحمر ـــــــــــرك ووفقا لذلك بموجب املعيار يـ ادات واملصاريف الخاصة باملشروع املشتـ

ـــــرالدولي إلعداد التقار  ـــــركة. وبما أن األرض هي قيد التطو  11املالية الدولية رقم  يـ ـــــرتعتبر عملية تحت السيطرة املشتـ لتعامل ا وبهدف استبعادها في السوق، تم يـ

ـــــــــــرمعها كعقار قيد التطو  مليون درهم. إن املصاريف الالحقة  330بمبلغ  ستثمارات العقاريةمع تكلفة أولية تساوي قيمته العادلة عند التحويل من محفظة اال  يـ

َزم تعاقديا لتطو األرض إلعادة بيعها يتم إدراجها في تكلفة العقار. إن النقد الذي يحتفع بها املشروع املشتــــــــــرك مقيد، ن يــــــــــرلتطو 
َ
األرام ي في إطار  ــــــــــريظرا ألنه ملت

 مليون درهم(. 90 :2019ديسمبر  31مليون درهم ) 77مبلغ  2020 يونيو 30اتفاقية املشروع املشتـرك. إن حصة املجموعة من هذا الرصيد النقدي املقيد في 
 

ى أساس ادات املتعلقة ببناء البنية التحتية خالل فتـرة بناء البنية التحتية عليـر اإل ادات املخصصة لبيع األرض في وقت نقل السيطرة لألرض و يـر سيتم تسجيل اإل 

ــــــــــــــرك له حق ملزم في  ــــــــــــــر مقابل األداء املنجز حتى ا ن. قد تم تخصــيص اإل  ســدادأن املشــروع املشــتـ ادات التعاقدية بين االلتزامين املنفصــلين على أســاس القيمة يـ

 العادلة لكل منهما.
 

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

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( مدققة( يـر )غ 

 419,625   396,097 استثمارات عقارية

 90,004  76,713 (4ح )إيضا النقد واألرصدة لدى البنوك

 5,137 5,229 ذمم مدينة –موجودات أخرى 

 (33,736) (20,561) مطلوبات أخرى 

 481,030 457,478 صافي املوجودات
   

 2019يونيو  30 2020يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 مدققة( يـر)غ مدققة( يـر )غ 

   - 2,731 اإليـرادات

   - (1,232) املبيعاتتكاليف 

   - (151) املصاريف التشغيلية

 3,915 820 الودائع الدخل من

 - 1,323 ادات أخرى يـر إ

 3,915 3,491 الربح للفتـرة
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 ستثمارات العقاريةاال على  19-تأثيـر كوفيد -8-1
ــــــــــــــــــروس كورونا املســــــتجد ســــــاللة جديدة من ظهور  ، أعلنت منظمة الصــــــحة العاملية عن2020مارس  11في  جائحة وصــــــنفته ك ، 19-لق عليه كوفيدما يط، أو فيـ

قطاع على  في اإلضرار باألنشطة االقتصادية 19-وبينما يتواصل تأثيــــــر جائحة كوفيدفي جميع أنحاء العالم.  الحتواءه ومنع تفشيهتدابيــــــر  باتخاذ وأوصت ةعاملي

لقد أســــــفر التطور املتســــــارع الذي أحدثه للمجموعة.  مارات العقاريةســــــتثعلى القيم العادلة لال  جوهرية وضــــــغطتقلبات إحداث في األمر الذي أســــــهم  العقارات

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

ـــر املحتمل )بناًء على أفضل املعلومات املتاحة( أوجه عدم  موعة بالحسبانأخذت املج، 2020يونيو  30 كما في ستثمارات العقاريةعند تحديد تقييمات اال  التأثيـ

 إلى املستأجرين. تقديمهاالتي يتعين عليها  واإلعفاءاتالتدابيـر االقتصادية  كما درست 19-كوفيداليقين الناجمة عن وباء 
 

في هذه البيانات املالية املوحدة. تخضع أي تغييـــــــــــرات يتم إجرا ها على  ارات العقاريةستثمتمت معالجة التأثيـــــــــــر اليلي كجزء من الخسارة غيـــــــــــر املحققة على اال 

ـــــــــر العام  ـــــــــر التأثيـ إلى مستويات عالية جًدا من عدم اليقين، حيث ال تتوفر حالًيا سوى القليل من املعلومات املعقولة واملقبولة التي  19-لكوفيدالتقييمات لتقديـ

 غييـرات.يمين أن تستند إليها هذه الت
 

 وبالتالي قد تختلف النتائجاملتضـــــــــمن لحدوث درجة عالية من عدم اليقين  ،أي توقعات اقتصـــــــــاديةجرى األمر عند حدوث كما  ،تخضـــــــــع التوقعات واالحتماالت

 املتوقعة.النتائج عن تلك  جوهري الفعلية بشكل 

 

 والتمويالت اإلسالمية األخرى ودائع استثمارية   -9

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30  

 ألف درهم ألف درهم نسبة الربح 

 )مدققة( )غيـر مدققة(  

 207,228   207,228 %2 املرابحة

  49,923   7,132 %4 الوكالة

 114,430   16,347 %4 أخرى 

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

  4,242,488   4,383,362 

 (327,247) (497,194)  (1-9)إيضاح  املطفأة غيـر تعديل القيمة العادلة

  3,745,294   4,056,115 
 

ة اإلمارات العربية للمجموعة التي تقع في دول ستثمارات العقاريةيتم تأمين الودائع االستثمارية املعاد هيكلتها والتمويل اإلسالمي ا خر مقابل التنازل عن ورهن اال 

( والتنازل عن الحقوق الستالم السدادات املتعلقة بمحفظة املوجودات التمويلية 4تأمين، ورهن على حسابات البنك )إيضاح ( والتنازل عن ال8املتحدة )إيضاح 

يابة عن ضـــــــمان نواالســـــــتثمارية اإلســـــــالمية وضـــــــمانات الشـــــــركات من الشـــــــركات التابعة للمجموعة. إن األوراق املالية املقدمة ســـــــيتم االحتفا  بها من قبل وكيل 

 ين.املمول
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 )تتمة( والتمويالت اإلسالمية األخرى ودائع استثمارية   -9
 

 غيـر املطفأة تعديل القيمة العادلة 9-1

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غيـر مدققة( 
   

 423,609  327,247 ينايـر 1في 

 (96,362) (43,178) إطفاء املبالغ املحملة للفتـرة/للسنة

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

 - 497,177 ربح القيمة العادلة عند إعادة الهيكلة

 
497,194   327,247 

 

 نتيجة إلعادة الهيكلة في سنة 
ً
ـــــــر طبيعة ودائع الشركة جوهريا ا وفق. و مي دعم السيولة، مما أدى إلى التزام ثابت يسداد إلى املمولين التجاريين ومقد2014تم تغييـ

ــــــــــرات الجوهرية في شروة الودائع االستثمارية من خالل إعادة الهيكلة، تم إج ــــــــــر املالية، وبسبب التغيـ ــــــــــر الدولية إلعداد التقاريـ يمة العادلة راء تقييم القللمعاييـ

ـــــــــــر  25ها. كما في لاللتزامات املعاد هيكلتها على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتعاقد علي ـــــــــــراف االلتزامات املعاد هيكلتها في 2014نوفمبـ ، تم اعتـ

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

 

 4.219ة ودائع املمولين التجاريين. بلغت القيمة االســــــــــمية لاللتزامات الثابتة املعاد هيكلتها في نهاية الفترة ، قامت الشــــــــــركة مرة أخرى بإعادة هيكل2020في يونيو 

ــــــر املعدلةمليون درهم(. عند إعادة الهيكلة  4.219: 2019ديسمبر  31مليون درهم ) ــــــر مما أدى إلى مدفوعات األقساة املجدولة  طريقة، تغيـ السداد بشكل كبيـ

 .1-2شروة السداد في إيضاح  بيانولة. تم وغيـر املجد
 

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

قيمة ما يؤدي لتحقيق المليون درهم(  584: 2019ديســــــــــــمبر  31مليون درهم ) 627 2020يونيو  30القيمة العادلة املطفأة حتى  ألرباحبلغت القيمة التراكمية 

، 2020مليون درهم( . ومع ذلك، عند إعادة الهيكلة في عام  328: 2019ديســــــــــــمبر  31) 2020يونيو  30مليون درهم كما في  284 العادلة املتبقية ألرباح بقيمة

، مع 2026رة الســــــــــــداد حتى أكتوبر مليون درهم والتي ســــــــــــيتم عيســــــــــــها بالكامل خالل فت 497إلى  2020يونيو  30القيمة العادلة املتبقية كما في  ربحتمت زيادة 

 تحميل الناتج على بيان الدخل املوحد كل عام.
 

 .الفعليقياس االلتزامات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل التمويل الحًقا يتم 
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 املعلومات القطاعية -10

)وتشـــتمل على األنشـــطة التمويلية واالســـتثمارية(، واالســـتثمار العقاري )يشـــتمل ألغراض إدارية تم تنظيم املجموعة في ثالثة قطاعات لألعمال، التمويل العقاري 

 على املعامالت العقارية( واالستثمار في الشركات.
 

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

 

 القطاعات التشغيلية

 هي كالتالي: يونيو 30ومصاريف املجموعة لكل قطاع لفتـرة الستة أشهر املنتهية في إن إيـرادات 

 )غيـر مدققة(:2020يونيو  30

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية استثمارات تمويل عقاري  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 (87,461) 21,371 (167,465) 58,633 الدخل التشغيلي

 (71,660) (304) (150) (71,206) االنخفاض في القيمة خصصم

 (43,178) (4,096) (23,521) (15,561) على الودائعإطفاء أرباح القيمة العادلة 

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

 (50,848) (4,795) (12,977) (33,076) املخصصة( املصاريف تتضمناملصاريف )

 13,752 13,752 - - الحصة من نتائج شركة شقيقة

 (51,560) (9,656) (25,508) (16,396) توزيعات على املمولين / املستثمرين

 (77,830) 16,272 (229,621) 135,519 النتائج القطاعية

  14,222    الحصص غيـر املسيطرة

 ( 63,608)    حاملي مليية الشركة األم

 

 )غيـر مدققة(:2019 يونيو  30

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية استثمارات تمويل عقاري  

 ألف درهم 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

 (58,562) (4,107) (13,946) (40,509) املخصصة( املصاريفتتضمن املصاريف )

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

 (55,033) (8,801) (23,390) (22,842) توزيعات على املمولين / املستثمرين

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

 ( 2,704)    الحصص غيـر املسيطرة

 1,652    حاملي مليية الشركة األم
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 املعلومات القطاعية )تتمة( -10

 ملوجودات واملطلوبات القطاعيةا

 :2019مبـر ديس 31و 2020يونيو  30لمجموعة كما في ليعرض الجدول التالي املوجودات واملطلوبات القطاعية 
 

 )غيـر مدققة(: 2020يونيو  30

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية استثمارات تمويل عقاري  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    4,902,227  492,263  1,640,994  2,768,970 املوجودات القطاعية

 4,180,734  502,320  3,127,185  551,229 املطلوبات القطاعية

 

 )مدققة(: 2019ديسمبر  31

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية استثمارات تمويل عقاري  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

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

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

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة -11

حت التي تإن األطراف ذات العالقة تمثل الشـــــــــركات الشـــــــــقيقة واملســـــــــاهمين الرئيســـــــــيين وأعضـــــــــاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشـــــــــركات 

ــــركة أو التأث ــــرالسيطرة أو السيطرة املشتـ . عامالتاملتعلقة بهذه امل سداداملجموعة على األسعار وشروة الالجوهري من قبل تلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارة  يـ

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

 

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

 مدققة(: يـر )غ 2020 يونيو  30

 

 ساهمينم

 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس

 واإلدارة العليا

أطراف ذات عالقة 

 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

  2,910  2,910 - - النقد واألرصدة لدى البنوك

 14,422 4,313  10,109 - املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية

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

  1,818  1,616 -  118 مطلوبات أخرى 
 

 

 )مدققة(: 2019ديسمبر  31

 

 مساهمين

 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس

 واإلدارة العليا

أطراف ذات عالقة 

 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

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

  19,288  5,682  13,606 - جودات التمويلية واالستثمارية االسالميةاملو 

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

 1,064  946 -  118 مطلوبات أخرى 
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 )تتمة( املعامالت مع األطراف ذات العالقة -11

 دات هي كما يلي:ايـر إن املعامالت مع األطراف ذات العالقة املدرجة في بيان اإل 

 مدققة(: يـر )غ 2020 يونيو  30

 
 مساهمين
 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس
 واإلدارة العليا

أطراف ذات عالقة 
 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 289 123 166      - واالستثمارية اإلسالميةالدخل من املوجودات التمويلية 

 231,11 9,983 - 1,248 لمستثمرين/ ل توزيعات للمودعين
 

 مدققة(: يـر)غ 2019 يونيو 30

 
 مساهمين
 رئيسيين

 اإلدارة أعضاء مجلس
 واإلدارة العليا

أطراف ذات عالقة 
 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 191 75 116      - واالستثمارية اإلسالميةالدخل من املوجودات التمويلية 

 854,10 9,648 - 1,206 / للمستثمرين ات للمودعينتوزيع
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 إن التعويضات املدفوعة ملوظفي اإلدارة العليا في املجموعة كما يلي:
 

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

 6,519 4,656 رواتب ومزايا أخرى 
 219 163 آت نهاية الخدمة للموظفينمكاف

 4,819 6,738 
 

 االلتزامات واملطلوبات الطارئة -12

 االلتزامات 

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

 210,819 185,215 1-12 قابلة لإللغاء لتقديم تمويل يـرالتزامات غ
 18,192 - 2-12 ستثمارات العقاريةال ا التزامات بخصوص

 - 1,300 3-12 مقابل مصاريف رأسماليةالتزامات 

  186,515 229,011 
 

ة. إن عــتشــــــــــــتمــل االلتزامــات املتعلقــة بــالتســــــــــــهيالت االئتمــانيــة على االلتزامــات لتقــديم التســــــــــــهيالت التي جرى تصــــــــــــميمهــا للوفــاء بمتطلبــات عمالء املجمو   12-1

 
ً
 ألن االلتزامات هذه يمين أن تنتهي صــــالحيتها دون  ســــداديكون لها تواريخ صــــالحية محددة وشــــروة أخرى إللغالها وتتطلب  االلتزامات عادة

ً
رســــوم. ونظرا

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

 .ستثمارات العقاريةتطويـر اال وص تمثل التزامات نحو مطوري العقارات بخص  12-2
 

 .تنفيذ مشاريع تينولوجيا املعلوماتتمثل التزامات تجاه   12-3
 

 املطلوبات الطارئة

 ببعض الدعاوى القضـــــــــــائية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وتشـــــــــــتمل على دعاوى مرفوعة من وضـــــــــــد املجموعة، وباألخص  (أ
ً
تعلق تكانت املجموعة طرفا

 إلى الرأي املقدم من املســتشــار القانوني، تعتقد املجموعة أنه مببعض معامالت ا
ً
 نلبيع والتمويل. تدافع املجموعة عن حقوقها في هذه القضــايا، واســتنادا

ــــــرغ ــــــر  31درهم ) يمليوناملرجح نجاح اإلجراءات التي إتخذةها األطراف املقابلة، باستثناء قضايا تم تكوين مخصص مقابلها بمبلغ  يـ مليون  1 :2019ديسمبـ

 درهم(.
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 والخسائر االئتمانية املتوقعة 19-كوفيد -13

ــــــر ف ظهور اإلعالن عن تم  األنشطة التجارية إحداث تباطؤ في مما تسبب في  ،انتشر على مستوى العالمثم  2020في أوائل عام  (19-كورونا املستجد )كوفيدوس يـ

 دف الحد منبه( اإلعفاء من السدد)بما في ذلك  دعم وإعفاءات اقتصادية يـروك املركزية تدابأطلقت الحكومات والبن واستجابة مع ذلك الوضع،. واالقتصادية

 على األفراد والشركات. تأثيـر الفيـروس
 

ــــــــــرالتأث أخذت املجموعة بالحسبان ،2020الثاني من عام  عند تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة في الربع املتاحة( لعدم  املحتمل )بناًء على أفضل املعلومات يـ

 .19-كوفيداليقين الناجم عن جائحة 
 

ا ل في مخاطر االئتمان جوهريةتحديد ما إذا حدثت زيادة 
ً

 9 إلعداد التقاريـر املالية رقملمعيار الدولي وفق

 لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان انت عرضــــــــةإال إن ك  2إلى املرحلة  1نقل القروض من املرحلة ال يجب  ،9املالية رقم  يــــــــــــــــــــرالتقار  إلعدادبموجب املعيار الدولي 

 مالية. ألي أداةعلى مدى العمر املتوقع  التعثـر بشأن مخاطر عند وجود زيادة جوهرية وتحدث الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمانمنذ نشأةها. 
 

من  مالية وما إذا كان صــــــعوباتالعتبار الســــــبب األســــــاســــــ ي ألي مع األخذ بعين ا ،الســــــداد لعدم احتماليةاملجموعة تقييم املقترضــــــين ملؤشــــــرات أخرى  وتواصــــــل

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

ة أشـــهر. دة شـــهر إلى ســـتتأجيل الربح / رأس املال املســـتحق ملمن الســـداد عن طريق املتضـــررين تعفي بموجبه عمالءها املجموعة برنامج  تبنت ،2020خالل عام 

ــــــتعتب ــــــر هذه بمثابة سيولة قص سدادر إعفاءات الـ ــــــرللمقترض. قد تشبالتدفقات النقدية  األمور املتعلقةة األجل ملعالجة يـ زيادة عمالء إلى املقدمة لل اإلعفاءات يـ

و أ حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمانإلى  بالضــــــــــــرورة ديلن تؤ  إعفاءات الســــــــــــداد املذكورةتعتقد أن تمديد إال أن املجموعة  جوهرية في مخاطر االئتمان،

ــــــــــــــر حيث يتم توف ،ألغراض حســاب الخســائر االئتمانية املتوقعة الترحيل املرحلي على اســت ناف  19جائحة كوفيد_ها ملســاعدة املقترضــين املتضــررين من تفشــ ي يـ

 يـــــــــــــرترضين وتغية األجل للمقيـــــــــــــر يين املجموعة من التفريق الفردي بين قيود السيولة قصال تتوفر معلومات كافية لتم ،. في هذه املرحلةعملية السداد بانتظام

إخطار خطة الدعم االقتصــــــــــــادي الشــــــــــــاملة املركزي كما هو مشــــــــــــار إليه في مصــــــــــــرف اإلمارات مخاطر االئتمان على مدى الحياة. يتوافق هذا النهق مع توقعات 

ة  .املوجه 
 

ة املالي يـــروفًقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقار التعامل معه  وتم 19جائحة كوفيد_لتسهيالت االئتمانية ملرة واحدة بسبب تفش ي تم تقييم األثر املحاسبي لتمديد ا

 .التعاقدلتعديل شروة  9

 

 والترجيحات املحتملة املستقبليةمعقولية املعلومات 

ـــــــر تخضع أي تغي ـــــــر االئتمانية املتوقعةات يتم إجرا ها على يـ ـــــــرتقدل الخسائـ ـــــــرالتأث يـ إلى مستويات عالية من عدم اليقين حيث  19جائحة كوفيد_تفش ي لاليلي  يـ

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

مانية املتوقعة مان وقد تم تطبيق الخسائر االئتات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتيـر وتحديد املتغتاريخي قامت املجموعة سابًقا بإجراء تحليل 

ــــــــــــــــــــــر لكل محفظة كما تم تطبيق أحكام الخبراء في هذه العملية. تختلف هذه املتغ ــــــــــــــــــــــر ات االقتصــــــــــادية وتأثيـ لتعثر الحتمالية التعثر والخســــــــــائر عند اها املرتبط يـ

املتصــاعد و ات االقتصــادية )"الســيناريو االقتصــادي األســاســ ي يــــــــــــــر ؤات هذه املتغيتم الحصــول على تنبوالخســارة بافتراض التعثــــــــــــــر على أي من األدوات املالية. و 

 على أساس ربع سنوي.والتنازلي
ً
 "( خارجيا

 

ـــــــــــــرفي ضــوء البيئة االقتصــادية الحالية غ ـــــــــــــرتأث بحيث تعيس الســيناريو املرجحقامت املجموعة بإعادة تقييم  ،املؤكدة يـ الخســائر  عدم اليقين الحالي في قياس يـ

قامت املجموعة بتقييم مجموعة من النتائج من خالل التأكيد على األساس السابق  ،اتيــــر . عند إجراء التقد2020يونيو  30تمانية املقدرة للفترة املنتهية في االئ

 .٪30إلى  ٪10ترجيحات الجانب السلبي من  يـر( وتغيالتصاعدي وسيناريو الحالة والسيناريو التنازلي)الذي يتضمن سيناريوهات االتجاه 
 

وقعة بشأن مع التأكيد على الخسائر االئتمانية املت ،من مصدر مستقل املستلمةات االقتصادية الكلية السلبية مع البيانات اإلرشادية يـر وقارنت املجموعة املتغ

ــــــــــــــربشـــكل فردي لتوف التعرضـــات الجوهرية للشـــركاتعض املحافع أو القطاعات. تســـتمر املجموعة في تقييم ب ســبب اية الكافية ضـــد أي حركات ســـلبية بالحم يـ

 .19-تفش ي جائحة كوفيد
 

ــــــــــــــرمليون درهم للمجموعة. إن تأث 5تؤدي الزيادة في ترجيح االنيماش لســـيناريو االقتصـــاد اليلي وتراكبات اإلدارة إلى زيادة الخســـائر االئتمانية املتوقعة بقيمة   يـ

 املرتبط بها على أساس منتظم. يـروستستمر املجموعة في إعادة تقييم موقفها والتأثي يـر املؤكدة هو حيم تقد يـرهذه البيئة االقتصادية غ
 

 وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلية األســــــــاســــــــ ي،تخضــــــــع التوقعات واالحتماالت لحدوث درجة عالية من عدم اليقين  ،كما هو الحال مع أي توقعات اقتصــــــــادية 

 عن تلك املتوقعة. يـربشكل كب
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 والخسائر االئتمانية املتوقعة )تتمة( 19-كوفيد -13

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

 

 املجموع  
 ألف درهم  
   )غيرمدقق( 2020يونيو  30في 

   املبلغ املؤجل
 3,414  التمويل اإلسالمي

   

   عرضالت
 275,368  التمويل اإلسالمي

   

 66  عدد العمالء
 

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

توقع أن يواجهوا تغييرات 1املجموعة  ارة االئتمانية الخاصــــــــة بهم، بما يتجاوز مشــــــــيالت الســــــــيولة ويتأثرون بشــــــــكل في الجد جوهرية: تشــــــــمل العمالء الذين ال يي

 .19-كوفيدمؤقت وخفيف بأزمة 
 

بشـــــــكل جوهري.  للتســـــــهيالتوبالتالي ال يتوقع أن تتأثر القيمة االقتصـــــــادية  ســـــــتكون فعالة بالنســـــــبة لهم، ســـــــدادعتقد أن تأجيالت اليي  ،بالنســـــــبة لهؤالء العمالء

 أ هما أقصر. ،فترة تأثرهمأو  ،على األقل طوال فترة األزمة ،9لمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ل وفًقافي املرحلة الحالية سيظل هؤالء العمالء و 
 

 

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

. تســــــــــــتمر 9املعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير املــاليــة رقم  بمــا يؤدي النتقــالهم ملرحلــة أخرى وفقهنــاك تــدهور ـكـافخ في مخــاطر االئتمــان  ،بــالنســــــــــــبــة لهؤالء العمالء

ى أي من التزاماةهم عند استحقاقها. ال يوجد لد سدادلى وال سيما املؤشرات على عدم القدرة املحتملة ع ،املجموعة في مراقبة الجدارة االئتمانية لهؤالء العمالء

 هؤالء العمالء.مثل املجموعة 
 

تواصـــــل  ،اتبعت املجموعة نهًجا اســـــتباقًيا وعلى أســـــاس مســـــتمر لجميع العمالء ،ضـــــوء ذلكبشـــــكل فعلي، وفي االقتصـــــاد  التأثير علىفي  19-كوفيدأزمة  تواصـــــل

ملف  تغيير فياملالية و  واملرونةوالقوة  ةالنقدي اتاملحتمل على القطاعات االقتصـــــادية والتوقعات والتدفق 19-وفيدكاملجموعة النظر في شـــــدة ومدى تأثير أزمة 

تخضـــــع جميع قرارات الترحيل والتجميع للمراجعة املنتظمة للتأكد من أنها تعيس نظرة  ،املخاطر مع ســـــجل املســـــار الســـــابق والتييف املســـــتمر. وبناًء على ذلك

 والتجميع اعتباًرا من تاريخ التقرير. والترحيلم املجموعة للجدارة االئتمانية للعمالء دقيقة لتقيي
 

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

 

 املجموع  
 ألف درهم

   1املجموعة 

 257,368  دات االستثمارية والتمويلية اإلسالميةاملوجو 
 (20,229)  يطرح: الخسائر االئتمانية املتوقعة

  255,069 
 

 2019منذ ديسمبر  التعثـر إجمالي التغييرات في التعرض عند 

 .السداداملستفيدين من تأجيل  إلماراتداخل دولة اعلى العمالء  2019ديسمبر  31منذ  التعثـرفي التعرض عند فيما يلي تحليل إلجمالي التغييرات 
 

 املجموع  
 ألف درهم

 280,137  2020يناير  1كما في  التعثـرالتعرض عند 
 -  إضافات خالل الفترة

 (4,769)  مبالغ معاد سدادها / إلغاء االعتراف خالل الفترة

 -  حركات أخرى 

 275,368  2020يونيو  30التعثـر كما في التعرض عند 
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 ملوجودات واملطلوباتاستحقاق اتحليل  -14

لكل تعديل القيمة العادلة  ـــــــــرية الزمنية املتوقعة لتحصيلها أو تسديدها أو بيعها. إن األرقام الواردة في هذا الجدول تشتمل على تأثتـــــــــر الفإلى تحليالت تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية املحللة  تستند

 .ةتـر الفبيان مركز مالي وتستثنى األرباح التي لم تستحق بعد في نهاية 
 

 مدققة( يـر )غ 2020 يونيو  30في 
 

     املجموع 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 تـر ف بنود من دون 
 املجموع استحقاق

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

 192,130 45,662 - 76,713 69,755    - -  69,755 النقد واألرصدة لدى البنوك
 2,299,786    -  512,475  1,425,967  361,344  75,875  40,189  245,280 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 7,765  7,765    -    - -    - - - أوراق مالية استثمارية
         ستثمارات عقاريةال  مدفوعات مقدًما

 2,033,914  368  232,889  1,472,224 328,433   164,217  82,108  82,108 استثمارات عقارية
 302,698 - -  204,371    98,327    -    -    98,327 استثمار في شركة شقيقة

 57,655 - - -  57,655  25,371  2,284  30,000 موجودات أخرى 
 8,279  8,279 - - - - - - كيبات ومعدات ميتبيةتـر أثاث و 

 4,902,227  62,074  745,364  3,179,275 915,514  265,463  124,581  525,470 إجمالي املوجودات

         
         املطلوبات

 3,745,294 -  2,483,398  922,595 339,301 234,546  54,828  49,927 ائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى ود
 143,812 -  70,660  51,336 21,816 10,599  5,394  5,823 تمويل إسالمي ألجل  

 3,798  3,798 - - - - - - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 287,830 -  154,314  2,003  131,513  12,226  21,847  97,440 مطلوبات أخرى 

 4,180,734  3,798  2,708,372  975,934 492,630 257,371 82,069  153,190 إجمالي املطلوبات
         

 186,515    - -  96,835 89,680  10,784  73,494  5,402 التزامات

 534,978  58,276 (1,963,008)  2,106,506  333,204 (2,692) ( 30,982)  366,878 صافي فجوة السيولة

 534,978 534,978 476,702  2,439,710 333,204  333,204            335,896  366,878 اكمةتـر صافي فجوة السيولة امل

  



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

 إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( مدققة( يـر)غ 2018 يونيو 30في 

23 23 

 

 )تتمة( ملوجودات واملطلوباتاستحقاق اتحليل  -14

 2019ديسمبر  31في 
 

     املجموع حتى سنة واحدة 

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

فتـرة  بنود من دون 
 املجموع استحقاق

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

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

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

 288,946 - -  288,946 - - - - استثمار في شركة شقيقة
 61,962  - - -  61,962  2,862  24,038 35,062 موجودات أخرى 

 10,848 10,848 - - - - - - كيبات ومعدات ميتبيةتـر أثاث و 

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

         
         املطلوبات

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

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

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

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

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

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