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 ن الدخل الموحد المرحليبيا
 )غير مدققة( 2018مارس  31للفترة المنتهية في 

 
 ر المنتهيةالثالثة أشه  

  مارس 31في     
  2018 2017 

 درهم ألف درهم ألف إيضاح 
 

   45.714   40.517   من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية دخل
 

   1.543   1.920   رسومال دخل
 

   1.639   2.421   ودائعمن ال دخل
 

   14.928   15.383   إيجار دخل
 

   22.578   6.598  8 قيد التطوير عقاراتبيع 
 

   -   24.077  7 أرباح القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
 

   8.129   6.617   دخل آخر
 

   97.533   94.531   
 :قيمةاالنخفاض في  عكس/ )االنخفاض في قيمة(

   6.157   (1.879)  ودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةالموج -
   222   (145)  موجودات أخرى -
 

   (27.415)  (34.350) 9 إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية من الودائع االستثمارية
 

   (29.534)  (29.825)  مصاريف تشغيلية
 

   (10.310)  (2.971) 8 قيد التطوير عقاراتتكلفة بيع 
 

   4.412   6.072   شقيقة ةحصة من نتائج شرك
 

   38.063   34.435   لمستثمرينا/على المموليناألرباح قبل التوزيعات 
 

   (30.607)  (27.603)  لمستثمرينا/على الممولينتوزيعات 
 

   7.456   6.832   الفترةأرباح 
 

 العائدة إلى:
   5.562   5.869   مساهمي الشركة األم 
   1.894   963   غير مسيطرة حصص 
 

   6.832   7.456   
 مساهمي الشركة األمربح السهم العائد إلى 

 
   0.004   0.004  3 الربح األساسي للسهم )درهم( 
   0.002   002.0  3 الربح المخفف للسهم )درهم( 
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 بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي
 قة()غير مدق 2018مارس  31للفترة المنتهية في 

 
 
 

 ر المنتهيةالثالثة أشه  
  مارس 31في     

  2018 2017 
 درهم ألف درهم ألف  

 
   7.456   6.832  الفترةأرباح 

 
 بنود الدخل الشامل األخرى

 
  اسيتم إعادة تصنيفهالدخل الشامل األخرى التي بنود 

 الالحقة: الفتراتفي  الخسائر / األرباح إلى 
 

   7.365   2.319   جنبيةاأل العمليات عمالتفروقات صرف من تحويل 
 

  ايتم إعادة تصنيفهلن الدخل الشامل األخرى التي بنود 
 الالحقة: الفتراتفي  الخسائر / األرباح إلى 
 
   -   (467)  يةصافي الخسائر غير المحققة على األوراق المالية االستثمار  
 

   7.365   1.852  فترةلل بنود الدخل الشامل األخرى
 

   14.821   8.684  للفترةالدخل الشامل  إجمالي
 
 

 العائد إلى:
   12.927   7.721  مساهمي الشركة األم 
   1.894   963  الحصص غير المسيطرة 
 

  8.684   14.821   
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 بيان التدفقات النقدية الموحدة المرحلية
 )غير مدققة( 2018مارس  31للفترة المنتهية في 

  مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة  
  2018 2017 
 درهم ألف درهم فأل  
   

 األنشطة التشغيلية
  7.456   6.832   لفترةاأرباح 

 التعديالت للبنود التالية:
  1.247   1.175   االستهالك 
  (4.412)  (6.072)  شقيقة ةشركالحصة من نتائج  
 في قيمة الموجودات (االنخفاض )عكساالنخفاض / 
  (6.157)  1.879   واالستثماريةاإلسالمية التمويلية   
  (222)  145   في قيمة الموجودات األخرى /)عكس االنخفاض( االنخفاض 
  -   (24.077)  أرباح القيمة العادلة من العقارات االستثمارية 
  27.415   34.350   تعديالت القيمة العادلة من الودائع االستثماريةإطفاء  
  30.607   27.603   الممولين / المستثمرينتوزيعات على  
  (1.639)  (2.421)  دخل من الودائع 
 -   (1.917)  من بيع العقارات االستثمارية ألربح 
  328   208   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

   37.705   54.623  
 التغيرات في رأس المال العامل:

  40.670   (121.262)  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 
  39.677   47.985   موجودات أخرى 
  3.839   21.124   مطلوبات أخرى 
 

  138.809   (14.448)  من العمليات الناتج)المستخدم في( / النقد
  (52)  (462)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 
  38.7571   (14.910)  األنشطة التشغيلية/)المستخدم في( الناتج من  صافي النقد

 
 ماريةاالستث األنشطة

   (500.000)  -   إيداع ودائع وكالة
   400.000   600.000   مبالغ محصلة من ودائع وكالة

   4.800   2.055   االستثمارية العقاراتنقص في 
   (9.447)  (1.539)  زيادة في العقارات االستثمارية

   442   650   قيد التطوير العقاراتنقص في 
   43.357  (13.178)  حركة في النقد المقيد
   (28)  (170)  شراء موجودات ثابتة

   1.639   2.421   دخل من الودائع
 

   (59.237)  590.239   األنشطة االستثمارية )المستخدم في( / الناتج من صافي النقد
 

 األنشطة التمويلية
   938   3.958   تمويل إسالمي طويل األجلاستالم 

   -   (15.419)  دفعات إلى الحصة غير المسيطرة
   (29.916)  (713.792)  ودائع استثمارات وتمويالت إسالمية أخرى

 
   (28.978)  (725.253)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 
   50.542   (149.924)  الزيادة في النقدية وشبه النقدية)النقص( / 

   1.773   655   تحويل العمالت األجنبية احتياطي
   338.201   432.562   قدية وشبه النقدية في بداية الفترةالن
 

   390.516   283.293   رةالنقدية وشبه النقدية في نهاية الفت
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية 
 )غير مدققة( 2018مارس  31المنتهية في  للفترة

 
  العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

 إجمالي  الحصص  خسائرال   العام  حتياطياال احتياطي تحويل التغيرات المتراكمة احتياطي أداة االحتياطي االحتياطي االحتياطي خيار برنامج رأس 
 حقوق الملكية غير المسيطرة مالياإلج المتراكمة في القيمةلالنخفاض  العمالت األجنبية في القيمة العادلة أداة المضاربة مضاربة الخاص العام القانوني األسهم للموظفين المال 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  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 
 

 المعيار الدولي اتباعتأثير 
 المالية  إلعداد التقارير 

 يناير  1في  9رقم 
  4.316   -   4.316   -   4.316   -   -    -  -  -  -  -  -   - (3-2)إيضاح  2018

 
 الرصيد المعاد إدراجه 

  1.575.224   127.921  1.447.303   (1.011.193)  4.316   (323.595)  698    810.088  215.472  99.265  122.650  122.650  (93.048)  1.500.000 2018يناير  1في 
 

  6.832   963   5.869   5.869   -   -   -   -  -  -  -  -  -   - لفترةاأرباح 
 

 بنود الدخل الشامل 
  1.852   -   1.852   -   -   2.319   (467)  -  -  -  -  -  -   - األخرى للفترة 
 

 إجمالي الدخل
  8.684   963   7.721   5.869   -   2.319   (467)  -  -  -  -  -  -   - للفترةالشامل  
 

 األموال المدفوعة
  (15.419)  (15.419)  -    -    -   -   -   -  -  -  -  -  -  - *لمالك المشروع 
 

  1.568.489   113.465  455.0241.    (1.005.324)   4.316   (321.276)  231   810.088  215.472  99.265  122.650 122.650  (93.048)  1.500.000 0182مارس  31في 
 
 رأس المال مقابل حصتهم في مشروع سكاي جاردنز. استرداداألموال المدفوعة لمالك المشروع تمثل *
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 لملكية الموحدة المرحلية )تتمة(بيان التغيرات في حقوق ا
 )غير مدققة( 2018مارس  31المنتهية في  للفترة

 
 

  العائدة إلى مساهمي الشركة األم  
 إجمالي الحصص  الخسائر العام حتياطياال احتياطي تحويل التغيرات المتراكمة احتياطي أداة االحتياطي االحتياطي االحتياطي برنامج خيار رأس 
 حقوق الملكية غير المسيطرة اإلجمالي المتراكمة في القيمةلالنخفاض  العمالت األجنبية في القيمة العادلة أداة المضاربة مضاربة الخاص العام القانوني للموظفيناألسهم  المال 
 ألف درهم ألف درهم همألف در  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  611.692.1   119.136  1.492.556   (016.088.1)  -  (334.691)  1.663    947.868  128.231  99.265  690.117  690.117  (93.048)  1.500.000 2017يناير  1في 
 

  7.456   1.894   5.562   5.562    -  -   -   -  -  -  -  -  -   - لفترةاأرباح 
 
 د الدخل الشامل بنو 
  7.365   -   7.365   -   -  7.365   -   -  -  -  -  -  -   - األخرى للفترة 
 

 إجمالي الدخل
  14.821   1.894   12.927   5.562   -  7.365   -   -  -  -  -  -  -   - للفترةالشامل  
 
 

  1.626.513   121.030  1.505.483   (1.010.526)  -  (327.326)  1.663   947.868  128.231  99.265  690.117  690.117  (93.048)  1.500.000 2017مارس  31في 
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  األنشطة -1

كشــركة مســاهمة خاصــة وفقــًا  2000نــوفمبر  11تأسســت أمــالك للتمويــل ش.م.ع )"الشــركة"( فــي دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بتــاريخ 
 9وتعديالتـه فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة. أثنـاء االجتمـاع العـادي للمسـاهمين الـذي عقـد فـي  1984( لسنة 8للقانون االتحادي رقم )

فــي شـأن الشـركات التجاريــة  2015( لسـنة 2دخـل القـانون االتحــادي رقـم ) ، تقـرر تحويـل الشــركة إلـى شـركة مســاهمة عامـة.2004مـارس 
  .1984( لسنة 8تحادي رقم )لقانون اال، ليحل محل ا2016 يونيو 28حيز التنفيذ اعتبارًا من 

إن الشركة مرخصة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي كشركة تمويل وتقوم بصـورة رئيسـية باألنشـطة التمويليـة واالسـتثمارية 
م الربـا وضـمن نصـوص مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والوكالة والمشاركة. تـتم أنشـطة الشـركة وفقـًا ألحكـام الشـريعة اإلسـال مية التـي تحـر 

  عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 2441إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب 

 
 
 السياسات المحاسبية -2
 
  عداد اإلأسس  2-1

مجموعـة"( وفقـًا للمعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم يتم إعداد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية ألمـالك للتمويـل ش.م.ع )"ال
لــك ، إعــداد التقــارير الماليــة المرحليــة. إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة المــوجزة المرحليــة مطابقــة لت34

المعـايير الدوليـة إلعـداد التقـارير الماليـة والتفسـيرات  اتبـاع. إن 2017ديسـمبر  31المستخدمة في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية فـي 
 2018ينـاير  1الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التي أصـبحت سـارية المفعـول كمـا فـي 

  األداء المالي للمجموعة خالل الفترة الحالية. لم يكن له تأثير على المركز أو .2-2باستثناء ما هو مذكور في اإليضاح 
إن البيانـــات الماليـــة الموحـــدة المـــوجزة المرحليـــة ال تحتـــوي علـــى جميـــع المعلومـــات أو اإلفصـــاحات المطلوبـــة فـــي البيانـــات الماليـــة الموحـــدة 

. باإلضــافة لــذلك، فــإن نتــائج الفتــرة 2017ديســمبر  31الســنوية، ويجــب أن تقــرأ مــع البيانــات الماليــة الموحــدة الســنوية للمجموعــة كمــا فــي 
 .2018ديسمبر  31ليست بالضرورة مؤشرًا للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2018مارس  31المنتهية في 

 
 م إال إذا أشير لغير ذلك.يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ويجري تدوير جميع المبالغ إلى أقرب ألف دره

 
  السياسات والتقديرات واألحكام المحاسبيةالتغييرات في  2-2

 2018يناير  1المعايير الصادرة والتي يسري مفعولها لفترات المحاسبة التي تبدأ في 
اد ير الماليـة التـي اتبعتهـا المجموعـة فـي إعـدالتعديالت على المعايير الدوليـة إلعـداد التقـار و فيما يلي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 . فيما يلي التعديالت المتعلقة بالبيانات المالية للمجموعة:هذه البيانات المالية الموحدة
 

ديسـمبر  31لسـنة المنتهيـة فـي المجموعـة فـي البيانـات الماليـة الموحـدة السـنوية ل التـي طبقتهـاقامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسـبية 
 :2018يناير  1من  والتي يسري مفعولها، باستثناء السياسات المحاسبية التالية 2017

 
 األدوات المالية - 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 فـي المبكـر باعتاالمع تاريخ  2014المالية الصادر في يوليو  األدوات 9لتقارير المالية رقم عداد االمعيار الدولي إل اتباعبقامت المجموعة 
 األدوات 39الـدولي رقـم  يمعيـار المحاسـبالمـن  تغييـر كبيـر 9الماليـة رقـم . تمثل متطلبـات المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير 2018يناير  1

لوبـات الماليـة وبعـض جوانـب المحاسـبة عـن المط الموجوداتالمعيار الجديد تغييرات جوهرية على محاسبة يجمع  والقياس. التثبيت -المالية
 المالية.



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

 الموحدة الموجزة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 (ة)غير مدقق 2018مارس  31في 

- 9 - 9 

 
 
 )تتمة( السياسات المحاسبية -2
 
 )تتمة( السياسات والتقديرات واألحكام المحاسبيةالتغييرات في  2-2
 

 )تتمة( األدوات المالية - 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية تصنيف (1
 

 الموجودات المالية
خـالل بنـود  مـن العادلـة بالقيمـةعلـى أنهـا مقاسـة  أو المطفـأة بالتكلفـة: مقاسـة، يتم تصنيف الموجودات الماليـة علـى أنهـا األولي التثبيتعند 

 .بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو الدخل الشامل األخرى
 

علـى أنهـا قيمـة عادلـة مـن خـالل األربـاح أو  ولـيس مصـنف نالتـاليي الشـرطين اسـتوفى إذا بالتكلفـة المطفـأة المـالي يتم قياس بنـد الموجـودات
 :الخسائر

 
 إذا كان محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ ببند الموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و 
  علـــى المبلـــغ  ربحوالـــإذا كانــت بنـــوده التعاقديـــة ينشـــأ عنهـــا، بتـــواريخ محـــددة، تـــدفقات نقديـــة تقتصـــر علـــى دفعـــات للمبلـــغ األساســـي

 األساسي القائم.
 
التـاليين وليسـت مصـنفة علـى أنهـا  الشـرطين فقـط إذا اسـتوفت خـالل بنـود الـدخل الشـامل األخـرى مـن العادلـة بالقيمـة الـدين أدوات قياس يتم

 :قيمة عادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 

 قات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ وإذا كان محتفظ به ضمن نموذج أعمال يتحقق هدفه من خالل تحصيل تدف 
  علـــى المبلـــغ  والـــربحإذا كانــت بنـــوده التعاقديـــة ينشـــأ عنهـــا، بتـــواريخ محـــددة، تـــدفقات نقديـــة تقتصـــر علـــى دفعـــات للمبلـــغ األساســـي

 األساسي القائم.
 

عـــرض  لإللغــاء قابلــة غيــر بصــورة ةالمجموعــ تختـــارأن ممكــن  ،للمتــاجرة بهــا محــتفظ غيــر ملكيـــة حقــوق ســتثماراتال األولــي التثبيــت عنــد
 ويتم تنفيذ هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.. التغييرات الالحقة بالقيمة العادلة في بنود الدخل الشامل األخرى

 
 .بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرعلى أنها مقاسة يتم تصنيف جميع الموجودات المالية 

 
وز للمجموعـة عنـد التثبيـت األولـي تعيـين بصـورة غيـر قابلـة لإللغـاء بنـد موجـودات يسـتوفي المتطلبـات األخـرى التـي باإلضافة إلـى ذلـك، يجـ

ان يجب قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى كقيمة عادلـة مـن خـالل األربـاح أو الخسـائر، إذا كـ
 ير أي عدم تطابق محاسبي قد ينشأ.ذلك سيزيل أو يقلل بشكٍل كب

 
 :تقييم نموذج األعمال

طريقــة  أفضـل ألن هـذا يعكــس تقـوم المجموعـة بــإجراء تقيـيم لهـدف نمــوذج األعمـال الـذي يحــتفظ فيـه بنــد الموجـودات علـى مســتوى المحفظـة
 .المعلومات إلى اإلدارةيتم بها تقديم أفضل طريقة و دارة االعمال إل
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 )تتمة( سبيةالسياسات المحا -2
 
 )تتمة( السياسات والتقديرات واألحكام المحاسبيةالتغييرات في  2-2
 

 )تتمة( األدوات المالية - 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( (1
 

 :والربح لمبلغ األساسياعات تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تقتصر على دف
يـتم تعريـف "الـربح" و األولـي.  التثبيـتالمـالي عنـد  بنـد الموجـوداتل" على أنه القيمة العادلة األساسيالمبلغ ، يتم تعريف "ألغراض هذا التقييم

وتكـاليف  ومخـاطرمعينـة مـن الوقـت القـائم خـالل فتـرة  األساسـيلمخـاطر االئتمانيـة المرتبطـة بـالمبلغ او  لألمـواللقيمة الزمنيـة ا مبلغعلى أنه 
  ، وكذلك هامش الربح.اطر السيولة والتكاليف اإلدارية(التمويل األساسية األخرى )مثل مخ

 البنــود االعتبــار، فــإن المجموعــة تأخــذ بعــين والــربح لمبلــغ األساســيا تقتصــر علــى دفعــاتفــي تقيــيم مــا إذا كانــت التــدفقات النقديــة التعاقديــة 
غيــر توقيــت أو مقــدار التــدفقات ييمكــن أن  تعاقــدي بنــدالمــالي يحتــوي علــى  بنــد الموجــوداتويشــمل ذلــك تقيــيم مــا إذا كــان  .لــألداةالتعاقديــة 

 النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط.
 

 إعادة تصنيف:
إدارة الموجـودات الخـاص بـنمـوذج أعمالهـا  فترة بعد تغييـر المجموعـةالإعادة تصنيف الموجودات المالية بعد التثبيت األولي، باستثناء ال يتم 
 المالية.

 
 التوقف عن التثبيت:

المصـنفة  ملكيـةال حقـوقل بـاألوراق الماليـة االسـتثماريةفيمـا يتعلـق  بنود الدخل الشـامل األخـرىفي إن أي ربح / خسارة متراكمة ال يتم تثبيت 
 ئر في التوقف عن تثبيت هذه األوراق المالية.األرباح أو الخسا األرباح والخسائر فيخالل  من العادلة القيمةب
 

  االنخفاض في القيمة (2
المتوقعـــة علـــى الموجـــودات الماليـــة المقاســـة بالتكلفـــة المطفـــأة  فـــاض فـــي القيمـــة لخســـائر االئتمـــانتقـــوم المجموعـــة بتثبيـــت مخصـــص لالنخ

 وااللتزامات الصادرة.
المتوقعـة، باسـتثناء لـألدوات الماليـة التـي لـم تـزداد فيهـا  ي خسـائر االئتمـانسـاو تقوم المجموعة بقياس نخصص لالنخفاض في القيمة بمبلـغ ي

  شهرًا. 12المتوقعة لمدة  يتم قياس خسائر االئتمانمخاطر االئتمان بشكل كبير عند التثبيت األولي، وفي هذه الحالة 
 12على أداة مالية خالل حمتملة  حاالت تعثرنتج عن ت التي المتوقعة سائر االئتمانخمن  اشهرًا جزءً  12لمدة المتوقعة  خسائر االئتمان تعتبر

 .ريرالتقشهًرا بعد تاريخ 
 

 :المتوقعة خسائر االئتمان قياس
 تقاس على النحو التالي:و لخسائر االئتمان. تقديرًا متوسطًا أكثر احتمااًل تعد المتوقعة  خسائر االئتمانإن 
 

  أي الفـرق بـين النقديـة  للعجـز فـي السـيولةفي تاريخ التقريـر: كالقيمـة الحاليـة  يةئتماناال قيمتهاالموجودات المالية التي ال تنخفض(
 وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها( . للمنشأةالتدفقات النقدية المستحقة 

  للتـدفقات  والقيمة الحالية إجمالي القيمة الدفتريةالفرق بين ك: في تاريخ التقرير يةاالئتمان قيمتهاالموجودات المالية التي ال تنخفض
 النقدية المقدرة المستقبلية؛

  التزامات التمويل غير المسحوبة: كالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سـحب االلتـزام
 والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها.
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 )تتمة( ياسات المحاسبيةالس -2
 
 )تتمة( السياسات والتقديرات واألحكام المحاسبيةالتغييرات في  2-2
 

 )تتمة( األدوات المالية - 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 
 االنخفاض في القيمة )تتمة( (2

 
 :المالية االنخفاض في القيمة االئتمانية للموجودات

 المدرجــةوم المجموعــة بتقيــيم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة والموجــودات الماليــة للــديون ، تقــتــاريخ كــل تقريــر فــي
وقـوع " عنـد القيمـة االئتمانيـةمـنخفض " الموجـودات المـاليويكـون بنـد . منخفضة ئتمانيةاال تهاقيم بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 المالي. لبند الموجوداتالمقدرة  مستقبليةر ضار على التدفقات النقدية الحدث أو أكثر له تأثي
 
 مشطوبات:ال

)جزئًيـا أو كلًيـا( عنـدما ال يكـون  بالقيمـة العادلـة مـن خـالل األربـاح والخسـائروسـندات الـدين يتم شطب الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفـأة 
مــن  لالســترداد واإلصــالحيةالمجموعــة جميــع الجهــود القانونيـة تسـتنفذ عنــدما عمومــًا ل هــذا هــو الحـاويكــون لالسـترداد. واقعــي هنـاك احتمــال 

اسـترداد الخاصـة ب المجموعـةمن أجل االمتثال إلجـراءات  التنفيذ المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة الموجودات تبقى، قد العمالء. ومع ذلك
 المبالغ المستحقة.

 
 التحول (3

 
، باسـتثناء مـا هـو بـأثر رجعـي 9لتقـارير الماليـة رقـم عـداد االمعيـار الـدولي إل اتبـاعات المحاسبية الناتجة عـن تم تطبيق التغييرات في السياس

 موضح أدناه:
 

  اتبـاعالفـروق فـي القـيم الدفتريـة للموجـودات الماليـة والمطلوبـات الماليـة الناتجـة عـن  تثبيـتفتـرات المقارنـة. يـتم  إعـادة إدراجلم يتم 
، . وبنـاًء علـى ذلـك2018ينـاير  1 كمـا فـيواالحتياطيـات  غيـر الموزعـةفي األربـاح  9 رقم لتقارير الماليةداد اعالمعيار الدولي إل
وبالتـالي ال يمكـن  9ال تعكـس متطلبـات المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم  2017 لسنة التي تم عرضهافإن المعلومات 

 .9 رقم لتقارير الماليةعداد االمعيار الدولي إل بموجبترة للف التي تم عرضهامقارنتها على المعلومات 
  تاريخ التطبيق األولي. عندتم إجراء التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة 

o  مالي. ببند موجوداتالذي يتم بموجبه االحتفاظ  األعمالتحديد نموذج 
o لغاء  تصنيف بالقيمة العادلة مـن خـالل  على أنها مقاسةمالية المطلوبات الو مالية ال موجوداتبعض السابقة ل تصنيفاتوا 

 .األرباح والخسائر
o خـالل بنـود الـدخل  مـن العادلـة بالقيمـةبعض االسـتثمارات فـي أدوات حقـوق الملكيـة غيـر المحـتفظ بهـا للمتـاجرة  تصنيف

 .الشامل األخرى
 

فـي  9التقـارير الماليـة رقـم  إلعدادالمعيار الدولي  اتباع من الناشئة والنتائجيرات عن مزيد من المعلومات والتفاصيل حول التغ اإلفصاحيتم 
 أدناه. اإليضاح
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 )تتمة( السياسات المحاسبية -2
 
 )تتمة( السياسات والتقديرات واألحكام المحاسبيةالتغييرات في  2-2
 

 )تتمة( األدوات المالية - 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 
 )تتمة( التحول (3

 
، باسـتثناء مـا هـو بـأثر رجعـي 9لتقـارير الماليـة رقـم عـداد االمعيـار الـدولي إل اتبـاعتم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عـن 

 موضح أدناه:
 

  اتبـاعمطلوبـات الماليـة الناتجـة عـن الفـروق فـي القـيم الدفتريـة للموجـودات الماليـة وال تثبيـتفتـرات المقارنـة. يـتم  إعـادة إدراجلم يتم 
، . وبنـاًء علـى ذلـك2018ينـاير  1 كمـا فـيواالحتياطيـات  غيـر الموزعـةفي األربـاح  9 رقم لتقارير الماليةعداد االمعيار الدولي إل
لي ال يمكـن وبالتـا 9ال تعكـس متطلبـات المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم  2017 لسنة التي تم عرضهافإن المعلومات 

 .9 رقم لتقارير الماليةعداد االمعيار الدولي إل بموجبللفترة  التي تم عرضهامقارنتها على المعلومات 
  تاريخ التطبيق األولي. عندتم إجراء التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة 

o  مالي. داتببند موجو الذي يتم بموجبه االحتفاظ  األعمالتحديد نموذج 
o خـالل بنـود الـدخل  مـن العادلـة بالقيمـةبعض االسـتثمارات فـي أدوات حقـوق الملكيـة غيـر المحـتفظ بهـا للمتـاجرة  تصنيف

 .الشامل األخرى
 

فـي  9التقـارير الماليـة رقـم  إلعدادالمعيار الدولي  اتباع من الناشئة والنتائجعن مزيد من المعلومات والتفاصيل حول التغيرات  اإلفصاحيتم 
 .3-2و 2-2 يناإليضاح
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 )تتمة( السياسات المحاسبية -2
 
 )تتمة( السياسات والتقديرات واألحكام المحاسبيةالتغييرات في  2-2
 

 )تتمة( الماليةاألدوات  - 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 9لي إلعداد التقارير المالية رقم عند تاريخ التطبيق األولى للمعيار الدو  المالية الموجودات تصنيف
 

 .2018يناير  1كما في  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تطبيق عند، لم تطرأ أي تغييرات على تصنيف الموجودات والمطلوبات في الجدول أدناه المدرجن المالي باستثناء البيا
 
 

 الدولي التصنيف بموجب المعيار   معيارالالتصنيف بموجب   
  9إلعداد التقارير المالية رقم    39رقم الدولي  يالمحاسب  
  (2018يناير  1)   (2017ديسمبر  31)  

 القيمة العادلة من خالل    الموجودات  
  بنود الدخل    المالية 

  الرصيد الشامل األخرى التكلفة المطفأة الرصيد المتوفر للبيع نيوالمدين 
 

  673.015  -  673.015  673.015  -  673.015 لبنوكالنقد والودائع لدى ا
  3.089.299  -  3.089.299  3.084.983  -  3.084.983 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

  12.387  12.387  -  12.387  12.387  - أوراق مالية استثمارية
  125.723  -  125.723  125.723  -  125.723 أخرى )باستثناء الدفعات المقدمة( موجودات
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 )تتمة( السياسات المحاسبية -2
 
 )تتمة( السياسات والتقديرات واألحكام المحاسبيةالتغييرات في  2-2
 

 )تتمة( األدوات المالية - 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 )تتمة( 9اد التقارير المالية رقم عند تاريخ التطبيق األولى للمعيار الدولي إلعد المالية الموجودات تصنيف
 

إلى الرصيد االفتتاحي للموجودات المالية  39 رقم للموجودات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي الختاميالجدول التالي الرصيد  يتوافق
 .2018يناير  1 في 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
  2018يناير  1 اسإعادة قي 2017ديسمبر  31  
 )المعيار الدولي إلعداد  االنخفاض في )معيار المحاسبة  
  (9التقارير المالية رقم  القيمة (39الدولي رقم   

 
   673.015   -    673.015    النقد واألرصدة لدى البنوك

 أوراق مالية استثمارية:
 األوراق المالية لحقوق الملكية المتوفرة للبيع/ 

   12.387   -   12.387   األخرى دلة من خالل بنود الدخل الشاملعاالقيمة ال
 

 التكلفة المطفأة:
  3.089.299   4.316  3.084.983    موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

   125.723   -   125.723    أخرى باستثناء الدفعات المقدمة موجودات
 

 3.900.424   4.316    3.896.108    إجمالي
 
 
 (7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اإلفصاحات ) -ألدوات الماليةا

مثـل  9لتشمل إفصاحات نوعية وكمية أكثر اتساعا تتعلق بالمعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم  2018لعام  اإلفصاحاتسوف نقوم بتعديل 
 التحول.وأحكام حل المؤلف من ثالث مرافئات التصنيف الجديدة ونموذج انخفاض القيمة 

 
 40التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –تحويل العقارات االستثمارية 

ات توضح هذه التعديالت متى يتعين على المنشأة تحويل أحد العقارات، بما في ذلك العقارات قيد اإلنشاء أو قيد التطوير، إلى أو من العقار 
ى أن التغيــر فــي االســتخدام يحــدث عنــدما يســتوفي العقــار، أو يتوقــف عــن اســتيفاء، تعريــف العقــار االســتثمارية. وتشــير هــذه التعــديالت إلــ

ن مجـــرد التغيـــر فـــي نيـــة اإلدارة بشـــأن اســـتخدام العقـــار ال يعـــد دلـــياًل علـــى تغيـــر  االســـتثماري ويكـــون هنـــاك دليـــل علـــى تغيـــر االســـتخدام. وا 
 .2018يناير  1تي تبدأ في أو بعد االستخدام. يسري مفعول التعديالت للفترات السنوية ال

 

 2018يناير  1التي تبدأ في أو بعد  المحاسبية المعايير الصادرة والتي لم يسر مفعولها بعد للفترات
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 )تتمة( السياسات المحاسبية -2
 
 )تتمة( السياسات والتقديرات واألحكام المحاسبيةالتغييرات في  2-2
 
 

 عقود اإليجار - 16ر المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقاري
الـذي يطالـب المسـتأجرين بثبيـت موجـودات ومطلوبـات معظـم عقـود اإليجـار.  لعقـود اإليجـار 16المعيار الدولي إلعداد التقـارير الماليـة رقـم 

ــة تغييــر طفيــف فــي المحاســبة الحاليــة فــي المعيـار المحاســبي الــدولي رقــم  ر. وســوف يســري المعيــار عقــود اإليجــا 17وبالنسـبة للمــؤجرين، ثم 
 .2019يناير  1 في أو بعدالجديد على الفترات السنوية التي تبدأ 

 
 رات في التقديرات واألحكاميالتغي

ـــة الموحـــدة  ـــق المـــوجزة يتطلـــب إعـــداد البيانـــات المالي المرحليـــة مـــن اإلدارة إصـــدار األحكـــام والتقـــديرات واالفتراضـــات التـــي تـــؤثر علـــى تطبي
. قــد تختلــف النتــائج الفعليــة عــن هــذه المعلــن عنهــا والمطلوبــات واإليــرادات والمصــروفات الموجــوداتللمجموعــة ومبــالغ السياســات المحاســبية 

 التقديرات.
 

، 2017ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية  فيالمجموعة  التي طبقتهاقامت المجموعة بتطبيق التقديرات واألحكام 
 .2018يناير  1قديرات واألحكام الي تطبق من تاريخ باستثناء الت

 
 .المستقبل فيالتقديرات  مراجعة تثبيتعلى أساس مستمر. يتم  المعنيةمراجعة التقديرات واالفتراضات  يتم
 

البيانــات الماليــة  فــيالمثبتــة علــى المبــالغ  تــأثيرالتغيــرات فــي األحكــام الصــادرة فــي تطبيــق السياســات المحاســبية والتــي لهــا أكبــر  يــتم تثبيــت
بـالتغييرات التـي تـم إدخالهـا نتيجـة اعتمـاد المعيـار الـدولي إلعـداد  فيما يتعلق 2018مارس  31المرحلية للفترة المنتهية في الموجزة الموحدة 

بشــكل رئيســي إلــى هــذا التــأثير  عالمتوقعــة. يرجــ حســابات مــن خســائر االئتمــانالاألدوات الماليــة التــي تــؤثر علــى  -9رقــم  ماليــةالتقــارير ال
  .9رقم  ماليةإلعداد التقارير الالمعيار الدولي  وفقًا لمنهجيةالمتوقعة  الفتراضات والتقنيات المستخدمة لخسائر االئتمانالمدخالت وا

 
 9رقم  اليةمإلعداد التقارير الالمعيار الدولي منهجية  -المتوقعةالمدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لحساب خسائر االئتمان 

كمـا تـم  األحكـام، مـن عاليـة درجة وتتطلب األكبر التأثير لها والتي 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار في الرئيسية تشمل المفاهيم
 قياس التأثير ما يلي: أخذها في االعتبار من قبل المجموعة أثناء تحديد

 
 :االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادة قياس

 
 بشـكل زادت قـد المـالي األصـل علـى االئتمـان مخـاطر كانت إذا ولقياس ما. نسبي أساس على االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادة قياس يتم

خــالل الفتــرة المتوقعــة لحيــاة األصــل المــالي فــي تــاريخ التقريــر مــع  تحــدث التــي التعثــر مخــاطر بمقارنــة إصــداره، تقــوم المجموعــة منــذ كبيــر
 المخـاطر إدارة عمليـات فـي تستخدم التي الرئيسية المخاطر السداد المقابلة منذ إصدار األصل، وذلك باستخدام مؤشرات مخاطر التعثر في

 .للمجموعة الحالية
 

 أي كـان إذا. اسـتنادًا إلـى ثالثـة عوامـل قـرض فـردي لكـل األقـل علـى سـنة ربـع كـل االئتمـان مخاطر في الكبيرة للزيادات القياس إجراء سيتم
 :2 المرحلة إلى 1 المرحلة من األداة نقل سيتم االئتمان، مخاطر في كبيرة زيادة حدوث إلى يشير التالية عواملال من
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 )تتمة( السياسات المحاسبية -2
 
 )تتمة( السياسات والتقديرات واألحكام المحاسبيةالتغييرات في  2-2
 

 9رقـم  ماليـةإلعداد التقـارير الالمعيار الدولي منهجية  - المتوقعةئتمان المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لحساب خسائر اال 
 )تتمة(

 
 .بالتثبيت األولي المتعلقة االئتمان مخاطر في الكبيرة للزيادات معدالت محددة وضعنا لقد( 1)
جراء المرحلية النتائج لتقييم إضافية نوعية مراجعات إجراء سيتم( 2) شـهدت  التي المراكز أفضل بشكل كسلتع الضرورة، حسب تسويات، وا 

 ارتفاعًا كبيرًا من حيث تعرضها للمخاطر.
 كبيـرة يوما تشـهد زيـادة 30 تجاوز موعد سدادها التي افتراض قابل للدحض بأن األدوات 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يتضمن( 3)

 .االئتمان مخاطر في
 
 إن. التقريـر تاريخ في كما االئتمانية قيمتها انخفضت قد المالية ما إذا كانت الموجودات إلى ندتست 3 والمرحلة 2 المرحلة بين التحركات إن

الماليـة لغـرض  للموجـودات الفـردي للتقيـيم ممـاثالً  سـيكون 9 رقـم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي للمعيار وفقا االئتمانية القيمة انخفاض تحديد
 .  39 رقم يار المحاسبة الدوليالقيمة بموجب مع في نخفاضاالاثبات 

 
 المتعددة الكلي ومعلومات النظرة المستقبلية والسيناريوهات االقتصاد عوامل

 المتعلقـة المعلومـات االعتبـار فـي يأخـذ أن يجـب االئتمـان مخـاطر فـي الكبيرة الزيادات وتقييم مرحلة لكل المتوقعة االئتمان خسائر قياس إن
 وتطبيـق تقـدير ويتطلـب. االقتصـادية والظـروف المسـتقبلية لألحداث والمحتملة المعقولة التوقعات وكذلك حاليةال والظروف السابقة باألحداث

 قرارات متأنية إلى حد كبير. التطلعية معلومات النظرة المستقبلية 
 

لتقيـيم مخصصـات خسـارة  االئتمـان  ةوتقديرات التعرضات عند التعثر المسـتخدم إن نتائج أنماط احتماالت التعثر والخسارة باحتمال التعثر 
 فـي االئتمـان بخسـائر وثيقـا ارتباطـا ترتبط التي( الكلي االقتصاد في التغيرات أو) الكلي االقتصاد تستند إلى متغيرات 2 والمرحلة 1 للمرحلة

 توقعــات مســتقلة حــول متغيــرات االئتمــان لخســائر المتوقــع حســابنا فــي يســتخدم كلــي اقتصــادي ســيناريو لكــل يكــون .العالقــة ذات المحفظــة
 .العالقة ذات الكلي االقتصاد

 
 مــا ال يقــل عــن ثالثــة االعتبــار تقــديرًا متوســطًا أكثــر احتمــااًل ويأخــذ فــي هــو 2 والمرحلــة 1 المرحلــة فــي المتوقعــة االئتمــان لخســائر تقــديرنا

 .المستقبل في الكلي لالقتصاد سيناريوهات
 

تنازليــة  ســيناريوهات وضــع يــتم. الصــادرة عــن أطــراف خارجيــة موثوقــة الكلــي االقتصــاد توقعــات إلــى الــدين األساســية الحالــة ســيناريو يســتند
. االقتصـاد الكلـي المحتملـة والبديلـة علـى نحـو معقـول لدينا، وذلك اعتمادًا على ظروف األساسية وتصاعدية لها صلة وثيقة بسيناريو الحالة

 إذا تــواترا أكثــر وبصــورة بحــد أدنــى ســنوي أســاس علــى التنازليــة اإلضــافية الســيناريوهات تحديــد ذلــك فــي بمــا الســيناريوهات، تصــميم وســينفذ
 .ذلك الظروف اقتضت

 
 سـيتم. الحاليـة واالتجاهـات تكرار حدوث المـرات السـابقة إلى استنادا النسبي الحتمالها األفضل وفقًا لتقديرنا األكثر احتماال السيناريوهات إن

 الخاضــعة المحــافظ جميــع علــى فيهــا النظــر تــم التــي الســيناريوهات جميــع تطبيــقيــتم . ســنوي ربــع أســاس علــى االحتمــاالت المرجحــة تحــديث
 .االحتماالت بنفس المتوقعة االئتمان لخسائر

 
 :التعثر تعريف

 المســتخدم لتعثــرا تعريــف مــع متســقا المراحــل بــين الحركــة لتحديــد والتقيــيم المتوقعــة االئتمــان خســائر قيــاس فــي المســتخدم التعثــر تعريــف إن
 قابل افتراض على يحتوي ولكنه التعثر، ال يعرف 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار إن. الداخلية االئتمان مخاطر إدارة ألغراض
 يومًا. 90 عندما يتجاوز موعد سداد االئتمان يحدث التعثر بأن للدحض
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 )تتمة( السياسات المحاسبية -2
 
 )تتمة( السياسات والتقديرات واألحكام المحاسبيةفي  التغييرات 2-2
 

 9رقـم  ماليـةإلعداد التقـارير الالمعيار الدولي منهجية  - المتوقعةالمدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لحساب خسائر االئتمان 
 )تتمة(

 
 الحوكمة:
 الــدولي انخفـاض القيمــة وفـق المعيــار لتــولي مهـام اإلشــراف علـى عمليــة داخليـة لجنــة أنشـأنا فقــد المخـاطر، إلدارة القــائم اإلطـار إلــى إضـافة
دارة المالية اإلدارة من المستوى رفيعي ممثلين من اللجنة وتتكون. 9 رقم المالية التقارير إلعداد  عـن مسـؤولة وتكـون واالقتصاد، المخاطر وا 
 نتــائج مالئمــة مــدى بتقيــيم تقــوم كمــا. المتوقعــة االئتمــان خســائر تتقــديرا فــي المســتخدمة الرئيســية واالفتراضــات المــدخالت واعتمــاد مراجعــة

 .المالية الموحدة البيانات في ستدرج التي المخصصات الكلية
 
 
 إدارة المخاطر 2-3
 

ة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة كمــا فــي وللســنتلــك التــي تــم اإلفصــاح عنهــا المخــاطر الماليــة للمجموعــة مــع أهــداف وسياســات إدارة  تتكــون
 .2017ديسمبر  31المنتهية في 

 
 المتوقعة االئتمان خسائرالمبالغ الناشئة عن 

 
 القيمة في نخفاضاالمخصص 

 
الموجــودات التمويليـة واالســتثمارية فـي قيمـة  االنخفــاضالرصــيد الختـامي لمخصـص و الجـداول التاليــة التسـويات مـن الرصــيد االفتتـاحي  تبـين

 األدوات المالية. -9إلعداد التقارير المالية رقم  ليالمعيار الدو  اتباعنتيجة  اإلسالمية
 

 التزامات غير قابلة لإللغاءالموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية و 
 مدققة غير غير مدققة 
 مارس 31 مارس 31 

 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 

  خسائر االئتمان المتوقعة 
 

  675.262   637.109  (39ة الدولي رقم لمعيار المحاسبل)وفقًا  يناير الرصيد في
  -   (4.316) *9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تغطية الرصيد االفتتاحي بموجب

 
 لمعيار الدولي وفقًا ل)التعديل االفتتاحي  يناير الرصيد في

  675.262   632.793  (9إلعداد التقارير المالية رقم   
  (13.942)  (5.116) يمة الذي تم خالل الفترةمخصص االنخفاض في الق

  (1.718)  (961) شطب االحتياطي/ االستردادات التي تمت خالل الفترة
  5.789   7.956  المبالغ المشطوبة خالل الفترة

  (5.511)  (8.800) والتعديالت األخرى صرف العمالت
 
   625.872    659.880  
 
لالنخفـاض العـام  االحتياطيإلى العام  االحتياطي على وجه الحصر من 9التقارير المالية رقم  إلعدادلدولي المعيار ا اتباع تأثير تقييدتم *

 فيمــا يتعلــق فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لمصــرف المركــزي النهائيــة توجيهــاتلل اً ان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة وفقــبيــفــي  فــي القيمــة
 .2018أبريل  30الصادرة في  9المالية رقم لتقارير عداد االمعيار الدولي إلب
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 الربح األساسي والمخفف للسهم -3
 

 الثالثة أشهر المنتهية   
  مارس 31في      

    2018 2017 
 

   5.562  5.869 األرباح للفترة العائدة لمساهمي الشركة األم )ألف درهم(
 

   1.475.000  1.475.000 *م )باأللف(المتوسط المرجح لعدد األسهم الحتساب الربح األساسي للسه
 تأثير التخفيف:
   1.647.225  511.857.1 أداة المضاربة

 
   3.122.225  2.986.857 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة لتأثير التخفيف

 
 عائدة لمساهمي الشركة األم:

   004.0  004.0 )درهم(الربح األساسي للسهم 
 

   002.0  002.0 )درهم(هم الربح المخفف للس
 
 .2008خالل سنة مجموعة ألسهمها من خالل شراء الالحتساب الربح األساسي للسهم األسهم من تم تخفيض المتوسط المرجح لعدد * 
 
 
 النقد واألرصدة لدى البنوك -4

 ديسمبر 31 مارس 31  
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(  

 
  59   58   لصندوقالنقد في ا

  435.839   285.942   األرصدة لدى البنوك
   237.117   250.924   ودائع لدى البنوك

 
   673.015   536.924   النقد واألرصدة لدى البنوك

 نقد مقيد وودائعناقصًا: 
   (35.000)  (35.000) (1-4)إيضاح  استحقاق تاريخوديعة قانونية بدون  
   (205.453)  (218.631) (2-4)إيضاح  نقد مقيد 

 
    432.562   283.293   النقدية وشبه النقدية

 
تمثل الودائـع لـدى أحـد البنـوك المحليـة وتحـت رهـن المصـرف المركـزي لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة وفقـًا للـوائح المصـرف المركـزي  4-1

 للترخيص.
 
مليـون درهــم( مـن النقــد المقيـد. وهــذا يمثــل  205 - 2017ديســمبر  31رهـم )مليــون د 219، أدرجـت المجموعــة مبلـغ فـي الربــع األول 4-2

 .(8)إيضاح  حصة المجموعة من النقد المحتفظ به وتحت سيطرة مشروع مشترك
 
 حساباتهم المصرفية لصالح وكيل الضمان. برهنوبعض شركاتها التابعة المسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة قاموا  الشركة إن 4-3
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 يةاالستثمار األوراق المالية  -5

  
  المجموع   دولية   إ.ع.م  
 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 مدققة() ()غير مدققة مدققة() )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
 

 القيمة العادلة من خاللب ) األسهم
  -  11.926  -  7.722  -  4.204 )بنود الدخل الشامل األخرى 
 

  12.387  -  12.387  -  -  - )متوفرة للبيع( األسهم
 

 )غير مدققة( 2018مارس  31
  االستثمارات التي أظهرت بالقيمة العادلة  

 المستوى الثالث يالمستوى الثان المستوى األول إجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  7.722  -  4.204  11.926 األسهم

  
 11.926  4.204  -  7.722  

 
 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31
  االستثمارات التي أظهرت بالقيمة العادلة  

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول إجمالي 
 ألف درهم درهم ألف ألف درهم ألف درهم 

 
  717.7  -  4.670  12.387 )متوفرة للبيع( األسهم

  
 12.387  4.670  -  717.7  

 
 لم تكن هناك تحويالت لألوراق المالية في فئات المستوى األول والثاني لتسلسل القيمة العادلة في الفترة الحالية والفترة السابقة.

 
 فتتاحية إلى أرصدة اإلقفال للمستوى الثالث من القيمة العادلة:يبين الجدول التالي التسوية من األرصدة اال

 
 ديسمبر 31 مارس 31 

 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
  7.688   7.717  يناير 1الرصيد في 

  29   5  العمالت األجنبية صرف حركة
 
   7.722    7.717  
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 االستثماريةالدفعات المقدمة عن العقارات  -6
 

 ديسمبر 31 مارس 31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
  322.818   322.818  لدفعات المقدمة عن العقارات االستثماريةا
 
   322.818   322.818  
 
 

تأخر كل من ية قيد التطوير في دبي. مشاريع عقار  اثنين من دفعات مقدمة من قبل المجموعة بشأن االستحواذ على الوحدات فيهذه تمثل 
لتسهيل اسـترداد بمطور واحد  2013في . لجأت المجموعة إلى التحكيم القضائي سنوات وال يزال تاريخ االنتهاء غير مؤكدعدة المشروعين 

تعتقــد اإلدارة م(، و مليــون درهــ 293 – 2017ديســمبر  31) مليــون درهــم 293وبقيمــة دفتريــة بمبلــغ  مليــون درهــم 780دفعــات مقــدمًا بمبلــغ 
 (.12إيضاح انظر ). الفترةعلى القيمة المدرجة للدفعات المقدمة عن العقارات االستثمارية في نهاية سلبي بأنه لن يكون لها تأثير 

 
ك ستصــناع مــع مؤسســة ماليــة مدرجــة بالتكلفــة حيــث أن هنــااال بموجــبمليــون درهــم  30تتضــمن  الــدفعات مقــدمًا عــن العقــارات االســتثمارية
 2017ديسـمبر  31) درهـم مليـون 39إن المطلوبـات المرتبطـة بمبلـغ  كمـا من قبل المطور. سينتهيشكوك كبيرة حول ما إذا كان المشروع 

فــي البيانــات الماليــة. بموجــب شــروط االستصــناع، لــيس لــدى المجموعــة أي التــزام لســداد تمويــل االستصــناع مســجلة مليــون درهــم(  39 –
مليـون  23تحصـل المجموعـة بعـد علـى ملكيـة للعقـارات وملتزمـة بـدفع مبلـغ إضـافي قـدره . لـم حتى اكتمـال اإلنشـاءالخاص ببند الموجودات 

 وفقا لالتفاقية المبرمة مع بائع أحد المشاريع العقارية.( مليون درهم 23: 2016ديسمبر  31)درهم 
 
 
 
 العقارات االستثمارية -7

 ديسمبر 31 مارس 31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
  1.623.096   1.821.064  يناير 1في 

  143.109   95.159  إضافات خالل الفترة/السنة
  (24.282)  (15.879) الفترة/السنةاستبعاد خالل 

  69.530   24.077  القيمة العادلة عن عقارات استثمارية أرباح
  9.611   1.973  تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية

 
  1.926.394   1.821.064  
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 العقارات االستثمارية )تتمة( -7
 

. وفقـــًا لسياســـتها المحاســـبية، تـــدرج للبيـــعتتـــألف العقـــارات االســـتثمارية مـــن األراضـــي والفـــيالت ووحـــدات المبـــاني المحـــتفظ بهـــا لإليجـــار أو 
 المجموعة العقارات االستثمارية بالقيمة.

 
مـن قبـل مقيمــين مـؤهلين مهنيـًا مسـتقلين يحملـون المـؤهالت المهنيــة  ربـع السـنةقـارات علـى تقييمـات أجريــت فـي نهايـة تسـتند القـيم العادلـة للع

 لمـا ذات العالقة المعترف بها ولديهم خبرة ذات عالقة في المواقع وقطاعات العقارات التي يتم تقييمها. إن نموذج التقييم المستخدم هـو وفقـاً 
  للمساحين القانونيين.أوصى به المعهد الملكي 

 
فــي مصــر مملوكــة مــن قبــل الشــركات التابعــة  ســكنية ووحــدتان علــى قطعــة أرض 2018مــارس  31تشــتمل العقــارات االســتثمارية كمــا فــي 

مليــون درهــم(. وتقــع جميــع العقــارات االســتثمارية األخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة  169 - 2017مليــون درهــم ) 178للمجموعــة بمبلــغ 
مليــون  10بمبلــغ  – 2017ديســمبر  31مليــون درهــم ) 1.97كمــا تتضــمن القــيم المدرجــة أربــاح تحويــل العمــالت األجنبيــة بمبلــغ  حــدة.المت

 درهم( ناتجة عن تحويل عمالت العقارات االستثمارية في مصر والتي تم تضمينها في حقوق الملكية.
 

لعادلـة ألنهـا قـد تـم الحصـول عليهـا باسـتخدام نهـج مقارنـة األسـعار علـى أسـاس لقيـاس القيمـة ا 2تصنف العقارات االسـتثمارية فـي المسـتوى 
 معامالت مماثلة لعقارات مشابهة. يتم تعديل أسعار بيع العقارات المماثلة حسب االختالفات في السمات الرئيسية مثل حجم العقار وموقعه.

ع الواحد لكل موقع معين. لم تكن هناك أية تحويالت من أو إلى المستوى إن المدخل الجوهري إلى نهج التقييم هو السعر المقدر للقدم المرب
 خالل الفترة. 2
 

سـوف يـؤدي إلـى ارتفاع/)انخفـاض( جـوهري فـي القيمـة العادلـة  فـي السـوقإن الزيادة الجوهرية/)النقص الجوهري( في قيمـة اإليجـار المقـدرة 
 للعقارات.

 
مليـون  985 – 2017ديسـمبر  31مليـون درهـم ) 996ارية التـي لهـا قيمـة عادلـة بمبلـغ ، فـإن العقـارات االسـتثم2018مـارس  31كما فـي 

 .جزء من إعادة الهيكلةدرهم( تم رهنها/ تخصيصها لصالح وكيل الضمان ك
 

 مارس 31 مارس 31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( 

 
  14.928   15.383  دخل اإليجار المشتق من العقارات االستثمارية

  (3.846)  (4.468) مصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة والتصليحات( تنتج دخل إيجار
 

  11.082   10.915  المدرجة بالقيمة العادلة ةاألرباح الناتجة عن العقارات االستثماري
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 التطويرعقارات قيد  -8

 ديسمبر 31 مارس 31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
  220.679     212.849  يناير 1في 

  (21.670)  (2.971) عقارات قيد التطويرتكلفة بيع 
  13.840   2.321  إضافات لتكاليف اإلنشاء المتكبدة

 
  212.199   212.849  

 
فــي منطقــة نــد بالشــراكة مملوكــة قطعــة أرض ، دخلــت المجموعــة فــي اتفاقيــة مشــروع مشــترك مــع طــرف آخــر لتطــوير 2014 أكتــوبر 1فــي 

ســـيطرة منشـــأة تحـــت ال، ذ.م.م ٪ فـــي منطقـــة الورقـــاء جـــاردنز50علـــى حصـــة بنســـبة  (ش.م.ع)الحمـــر. اســـتحوذت شـــركة أمـــالك للتمويـــل 
٪ فـــي الموجـــودات والمطلوبـــات 50بنســـبة المجموعـــة حصـــة لـــدى  .فـــي منطقـــة نـــد الحمـــربالشـــراكة مملوكـــة قطعـــة أرض مشـــتركة لتطـــوير ال

عتبـر عمليـة ت 11بموجب المعيار الدولي إلعـداد التقـارير الماليـة الدوليـة رقـم وفقا لذلك و لمشروع المشترك المصاريف الخاصة باات و واإليراد
فـي السـوق، تـم التعامـل معهـا كعقـار قيـد التطـوير مـع تكلفـة أوليـة بيعهـا بهـدف و مشتركة. وبما أن األرض هـي قيـد التطـوير السيطرة تحت ال

إلعـادة  األرضتطـوير لالالحقة إن المصاريف مليون درهم.  330بمبلغ عادلة عند التحويل من محفظة االستثمارات العقارية تساوي قيمته ال
تعاقــدي لتطــوير األراضــي  التــزامألنــه  ، نظــراً مقيــدمشــترك المشــروع الحــتفظ بــه الــذي يالنقــد المتبقــي العقــار. إن  فــي تكلفــةإدراجهــا بيعهــا يــتم 

 31) درهـممليـون  219هو مبلـغ  2018مارس  31مقيد في الحصة المجموعة من هذا الرصيد النقدي . إن ع مشتركمشرو  يةاتفاق بموجب
 .مليون درهم( 205 - 2017ديسمبر 

 
المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير متطلبـات ل اً نـد الحمـر. تطبيقـفـي مقسـمة الاتفاقيات لبيع عدد من قطع األراضـي في دخل المشروع المشترك 

من التزامات األداء ضمن هذه االتفاقيات لنقل السيطرة على األراضي وتوفير البنية التحتية التزامان ، حدد المشروع المشترك 15الية رقم الم
 ألراضي. ل
 

خـالل  البنيـة التحتيـة بإنشـاءاإليـرادات المتعلقـة ويـتم تسـجيل نقـل السـيطرة علـى األرض  خـاللبيـع األراضـي الخاصـة بيتم تسجيل اإليـرادات 
. عـن العمـل المنجـز حتـى تاريخـه فـي الحصـول علـى دفعـاتملـزم أن المشروع المشترك لديه حق قـانوني  نظرًا إلىالبنية التحتية  إنشاءفترة 

 على أساس القيمة العادلة لكل منهما.المنفصلين بين االلتزامين  عليها تعاقدموقد تم تخصيص اإليرادات ال
 

 .هيكلةالالعقارات قيد التطوير كضمان لصالح وكيل الضمان كجزء من إعادة يص تخص، يتم 2018مارس  31كما في 
 

 المعــامالت بــين اســتبعادبعــد  للعمليــة المشــتركة المصــاريفتمثـل العناصــر التاليــة حصــة المجموعــة فــي الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات و 
 :شركات المجموعة

 
 

 ديسمبر 31 مارس 31 
 2018 2017 
 درهمألف  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
  212.849   212.199  عقارات قيد التطوير
  205.453   218.631  أرصدة لدى البنوكو نقد في الصندوق 
  851   1.418  مدينة -موجودات أخرى 

  (10.356)  (19.119) دخل مؤجل ومطلوبات أخرى
 

  408.797   413.129  صافي الموجودات
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 ير )تتمة(التطو عقارات قيد  -8

 مارس 31 مارس 31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( 

 
  22.578   6.598  إيرادات

  (10.310)  (2.971) ات قيد التطويرعقار تكلفة بيع 
  (928)  (252) مصاريف تشغيلية
  1.556   1.865  دخل على الودائع

 
  12.896   5.240  أرباح الفترة

 
 ( وذلــك عقـب اســتيفاء التزامـات تحويــل السـيطرة علــىمليــون درهـم 4 – 2017مـارس  31مليـون درهــم ) 4اليـرادات للفتــرة مـن مبلــغ تتـألف ا

. إن مبــالغ التزامــات أداء تطــوير البنيــة التحتيــةمليــون درهــم( مقابــل اســتمرار اســتيفاء  19 – مــارس 31مليــون درهــم ) 3أداء األرض ومبلــغ 
المعنية التي بموجبها تم تثبيت ايرادات تحويل األرض، تسـدد لتسـوية المشـروع المشـترك خـالل  بيعالبموجب اتفاقات  الذمم المدينة المستحقة

 .اعداد البيانات الماليةتاريخ شهرًا من  12
 
 
 والتمويالت اإلسالمية األخرىودائع استثمارية   -9

 ديسمبر 31 مارس 31 
 2018 2017 

 همألف در  ألف درهم نسبة األرباح 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
   229.296   207.228  ٪2 المرابحة
   199.695   128.375  ٪4 الوكالة
   457.722   294.250  ٪4 أخرى

    4.439.015   4.011.781  ٪2 الدفع سعر الشراء المستحق
   4.641.634   5.325.728    

    (691533.)  (499.341)  (1-9إطفاء تعديل القيمة العادلة )إيضاح 
   4.142.293   4.792.037   

 
للمجموعة التي تقع في العقارات االستثمارية ورهن مقابل التنازل عن خر اآلسالمي اإلتمويل الو  تهاهيكلالمعاد يتم تأمين الودائع االستثمارية 

( والتنـــازل عـــن الحقـــوق 4إيضــاح ) كالبنـــحســـابات  علـــى ورهــن( والتنـــازل عـــن التـــأمين، 8و 7 اتدولــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة )إيضــاح
ن إمــن الشــركات التابعــة للمجموعــة. الشــركات وضــمانات  الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية اإلســالميةمحفظــة الســتالم الــدفعات المتعلقــة ب

 الممولين.نيابة عن  ضمانمن قبل وكيل سيتم االحتفاظ بها المقدمة المالية األوراق 
 
 
 العادلة إطفاء تعديل القيمة 9-1

 ديسمبر 31 مارس 31 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
  643.704   533.691  الرصيد االفتتاحي

  (013.110)  (34.350) /للسنةإطفاء المبالغ المحملة للفترة
 

  499.341   533.691  
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 )تتمة( والتمويالت اإلسالمية األخرىودائع استثمارية   -9
 
 )تتمة( إطفاء تعديل القيمة العادلة 9-1

، مما أدى إلى التزام ثابت يدفع إلى الممولين التجاريين ومقدمي 2014في سنة  نتيجة إلعادة الهيكلة تم تغيير طبيعة ودائع الشركة جوهرياً 
 – 2017ديســمبر  31مليــون درهـم ) 4.642دعـم السـيولة. إن القيمــة االسـمية لاللتزامـات الثابتــة المعـاد هيكلتهــا فـي نهايـة الفتــرة هـي مبلـغ 

مليـون درهــم(. وفقــا للمعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــة، وبســبب التغيــرات الجوهريــة فــي شــروط الودائــع االســتثمارية مــن خــالل  5.326
ية للتدفقات النقدية المتعاقد عليها. كما إعادة الهيكلة، تم إجراء تقييم القيمة العادلة لاللتزامات المعاد هيكلتها على أساس صافي القيمة الحال

، تـم تثبيـت االلتزامـات المعـاد هيكلتهـا فـي البدايـة بالقيمـة العادلـة فـي بيـان المركـز المـالي ممـا أدى إلـى أربـاح القيمـة 2014نـوفمبر  25في 
 مليون درهم والتي تم تسجيلها في بيان الدخل الموحد. 911العادلة بمبلغ 

 
٪ علــى أســاس توقــع اإلدارة لعائــد الســوق والمعــدل حســب مخــاطر محــددة 5يمــة العادلــة باســتخدام معــدل خصــم بنســبة تــم احتســاب تعــديل الق

 للمجموعة.
 

ي يجــب قيــاس االلتزامــات الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل التمويــل الفعلــي. وبالتــالي، فــإن األربــاح الناتجــة مــن التثبيــت األولــ
. إن القيمة التراكميـة ألربـاح سنةسنة للسداد، مع رسوم ناتجة في بيان الدخل الموحد كل  12لكامل على مدى فترة المسجلة سيتم عكسها با

ينـتج عنـه أربـاح مليـون درهـم(  377 – 2017ديسـمبر  31)مليـون درهـم  412.5بلغـت  2018مـارس  31القيمة العادلة المطفـأة كمـا فـي 
مليـون درهـم( ليـتم إطفاؤهـا علــى  534 – 2017ديســمبر  31) 2018مـارس  31ن درهـم كمـا فـي مليــو  499بمبلـغ  المتبقيـةالقيمـة العادلـة 

 .مدى فترة السداد المتبقية
 

ــة فــي ســنة  بموجــب بنــود اتفاقيــة الشــروط المشــتركة ، فإنــه يجــب علــى المجموعــة توزيــع أي فــائض نقــدي مــع تعريــف 2014إلعــادة الهيكل
و قـد  2014أشهر. تم إجراء أول تقييم فـي ديسـمبر  6بناًء على تقييم المركز النقدي للمجموعة كل الفائض بأنه المحدد في بنود االتفاقية، 

 أقساط شهرية مجدولة مستقبلية.  22مليون درهم وهو ما يمثل دفعة مقدمة من  944أدى إلى السداد المبكر اللتزام إلى الممولين بمبلغ 
 

دفعــة مقدمــة  ســدادوبالتــالي تــم  2015يونيــو  30النقــدي كمــا فــي المركــز ني يقــوم علــى أســاس التقيــيم الثــاإن  ،النقديــة التحويــلآليــة  بموجــب
 .2015يوليو  16 يف ، تم دفعها2017 اكتوبرحتى  في المستقبل شهري قسط 13مليون درهم تمثل  558 بمبلغ

 
مليـون درهـم تمثـل  137 بمبلـغدفعة مقدمـة  سدادوبالتالي تم  2015ديسمبر  31النقدي كما في  المركزتم إجراء التقييم الثالث على أساس 

وتـم إجـراء التقيـيم الرابـع علـى اسـاس المركـز النقـدي كمـا  .2016ينـاير  25 فـي دفعهتم  ،2017 ديسمبرحتى  قسطين شهريًا في المستقبل
تـم دفعـه  2018ل حتـى فبرايـر مليون درهم تمثل قسطين شهريًا في المسـتقب 137 بمبلغ دفعة مقدمة سدادتم وبالتالي  2016يونيو  30في 
 .2016يوليو  25في 
 

للتنـازل عـن عـدد مـن الشـروط المقيـدة، والتـي تضـمنت تعـديالت لـبعض القيـود لـديها ، وافقـت شـركة أمـالك مـع الممـولين 2016في ديسمبر 
معايير معينة متفق عليها مسـبقا  األموال التي ستطرح في إطاروزيادة الحفاظ على أعلى المستويات المتوقعة بالرهن للشركة  لسجلللسماح 

زالة و   األرباح للممولين. دفعاتمبالغ أو ال. ال تؤثر الشروط الجديدة على فترة السداد أو استحداث المشروعاتالقيود المفروضة على ا 
 

 .2018ر يناي 25في  2018أقساط شهرية مجدولة مستقبال حتى ديسمبر  10مليون درهم تمثل  684دفعة مقدمة بقيمة  تم سداد
 
 

  المعلومات القطاعية -10
ـــة قطاعـــات لألعمـــال،  ـــل العقـــاريألغـــراض إداريـــة تـــم تنظـــيم المجموعـــة فـــي ثالث )وتشـــتمل علـــى األنشـــطة التمويليـــة واالســـتثمارية(،  التموي

 .في الشركاتواالستثمار العقاري )يشتمل على المعامالت العقارية( واالستثمار 
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 ()تتمة المعلومات القطاعية -10
 

 تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات األعمال الخاصة بها لغرض اتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.
 

 القطاعات التشغيلية
 هي كالتالي: مارس 31 أشهر المنتهية في الثالثةإن إيرادات ومصاريف المجموعة لكل قطاع لفترة 

 
  تمويل االستثمار تثماراتاس  )غير مدققة(:2018مارس  31

 المجموع شركاتفي  عقارية تمويل عقاري 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  97.533   2.620   52.306    42.607  التشغيلي الدخل

  (27.603)  (3.393)  (11.775)  (12.435) التوزيعات على الممولين/المستثمرين
  (2.024)  380   704   (3.108) عكس/)مخصصات( االنخفاض في القيمة

  (34.350)  (2.454)  (12.365)  (19.531) إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية
 المصاريف )ويشمل ذلك المصاريف

  (29.825)  (2.344)  (7.764)  (19.717) المخصصة( 
  (2.971)  -   (2.971)  -  عقارات قيد التطويرلفة بيع تك

  6.072   6.072   -   -  شقيقة ةشركالحصة من نتائج 
 

  6.832   188   513.18   (12.184) النتائج القطاعية
 

  (963)       الحصص غير المسيطرة
 

        5.869  
 

   تمويل االستثمار استثمارات   )غير مدققة(: 2017مارس  31
 المجموع شركاتفي  عقارية تمويل عقاري 
 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 
  94.531   4.443   31.905    58.183  التشغيلي الدخل

  (30.607)  (2.591)  (14.087)  (13.929) التوزيعات على الممولين/المستثمرين
  6.379   (1.882)  383   7.878  عكس/)مخصصات( االنخفاض في القيمة

  (27.415)  (2.391)  (12.106)  (12.918) إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية
 المصاريف )ويشمل ذلك المصاريف

  (29.534)  (1.881)  (8.965)  (18.688) المخصصة( 
  (10.310)  -   (10.310)  -  عقارات قيد التطويرتكلفة بيع 

  4.412   4.412   -   -  شقيقة ةشركالحصة من نتائج 
 

  7.456   110   (13.180)  20.526  النتائج القطاعية
 

  (1.894)       المسيطرة الحصص غير
 

        5.562  
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -10
 
 لموجودات والمطلوبات القطاعيةا

 :2017ديسمبر  31و 2018مارس  31يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات القطاعية الخاصة بالمجموعة كما في 
 

     )غير مدققة(: 2018مارس  31
 االستثمارتمويل  استثمارات تمويل 
 المجموع في شركات عقارية عقاري 

 ألف درهم ألف درهم رهمألف د ألف درهم 
 

  5.950.136  436.895  1.984.148  3.529.093 الموجودات القطاعية
 

  647381.4.  363443.  2.729.052  1.209.232 المطلوبات القطاعية
 

       :)مدققة( 2017ديسمبر  31
 استثماراتمويل ت استثمارات تمويل 
 المجموع في شركات عقارية عقاري 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

  
  6.579.244  426.395  1.941.354  4.211.495 الموجودات القطاعية

 
  5.008.336  433.390  2.689.584  1.885.362 المطلوبات القطاعية

 
 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -11
 

راف ذات العالقة تمثل الشركات الشقيقة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلـس اإلدارة ومـوظفي اإلدارة العليـا للمجموعـة والشـركات إن األط
التـي تحــت الســيطرة أو السـيطرة المشــتركة أو التــأثير الجـوهري مــن قبــل تلــك األطـراف. تؤخــذ موافقــة إدارة المجموعـة علــى األســعار وشــروط 

 ذه المعامالت. الدفع المتعلقة به
 

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

 أعضاء مجلس   )غير مدققة(: 2018مارس  31
  أطراف أخرى اإلدارة مساهمين  
  المجموع ذات عالقة واإلدارة العليا رئيسيين  
  درهم ألف ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 
  22.564  22.564  -  -   النقد واألرصدة لدى البنوك

  27.676  10.294  17.382  -   الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
  7.249  7.249  -  -   األوراق المالية االستثمارية

 1.059.477  941.789  - 117.688   الودائع االستثمارية
  703  703  -  -   موجودات أخرى
  867  821  -  46   مطلوبات أخرى
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 )تتمة( المعامالت مع األطراف ذات العالقة -11
  

 )مدققة(: 2017ديسمبر  31
 أعضاء مجلس   
  أطراف أخرى اإلدارة مساهمين  
  المجموع ذات عالقة واإلدارة العليا رئيسيين  
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 
  113.802  113.802  -  -   لدى البنوكالنقد واألرصدة 

  29.183  10.915  18.268  -   الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
  7.249  7.249  -  -   األوراق المالية االستثمارية

 1.172.306 1.042.085  -  130.221   الودائع االستثمارية
  703  703  -  -   موجودات أخرى
  911  860  -  51   مطلوبات أخرى

 
 إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان اإليرادات هي كما يلي:

 
 )غير مدققة( 2018مارس  31

 أعضاء مجلس   
  أطراف أخرى اإلدارة مساهمين  
  المجموع ذات عالقة واإلدارة العليا رئيسيين  
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 
 من الموجودات التمويلية  الدخل

 280   134  146  -     االسالمية واالستثمارية 
 5.448   4.843  -  605     للمودعينتوزيعات 

    
 )غير مدققة( 2017مارس  31

 أعضاء مجلس   
  أطراف أخرى اإلدارة مساهمين  
  المجموع ذات عالقة واإلدارة العليا رئيسيين  
  ألف درهم رهمألف د ألف درهم ألف درهم  

 
 من الموجودات التمويلية  الدخل

 340   181  159  -     واالستثمارية االسالمية 
 5.861   5.210  -  651     للمودعينتوزيعات 

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 إن التعويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة العليا في المجموعة كما يلي:
 مارس 31 مارس 31 

 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 (غير مدققة) )غير مدققة( 

 
   4.416   4.174 رواتب ومزايا أخرى

   -   275 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 

 4.449   4.416   
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 االلتزامات والمطلوبات الطارئة -12
 
 

 االلتزامات 
 ديسمبر 31 مارس 31   

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( مدققة()غير  إيضاحات 

 
   386.477  308.098 1-12 تمويلالتزامات غير قابلة لإللغاء لتقديم 

  23.251  23.251 2-12 ستثماريةاالعقارات لل الدفعات المقدمة التزامات بخصوص
   -  139.849 3-12 التزامات بخصوص عقارات استثمارية

   970  1.105 4-12 التزامات مقابل مصاريف رأسمالية
 

  303.724   410.698   
 
 

تشتمل االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية علـى االلتزامـات لتقـديم التسـهيالت التـي جـرى تصـميمها للوفـاء بمتطلبـات عمـالء    12-1
المجموعـــة. إن االلتزامـــات عـــادًة يكـــون لهـــا تـــواريخ صـــالحية محـــددة وشـــروط أخـــرى إللغائهـــا وتتطلـــب دفـــع رســـوم. ونظـــرًا ألن 

لتزامــات هـــذه يمكـــن أن تنتهــي صـــالحيتها دون القيـــام بســـحبها، فــإن إجمـــالي المبـــالغ التعاقديــة ال تمثـــل بالضـــرورة االحتياجـــات اال
 المستقبلية.النقدية 

 
 

 لبائعين بخصوص مشتريات العقارات.هذه تمثل التزامات نحو مطوري العقارات أو ا  12-2
 

 .تطوير العقارات االستثماريةبفيما يتعلق  عقاراتتطوير هذه تمثل التزامات تجاه   12-3
 

 .تكنولوجيا المعلومات مشروعتجاه تطبيق  هذه تمثل التزامات 12-4
 

 الطارئةالمطلوبات 
 
ببعض الدعاوى القضائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتشتمل على دعاوى مرفوعة من وضد المجموعة، طرفًا المجموعة  كانت ( أ

ض معــامالت البيـــع والتمويـــل. تــدافع المجموعـــة عـــن حقوقهــا فـــي هـــذه القضــايا، واســـتنادًا إلـــى الــرأي المقـــدم مـــن وبــاألخص تتعلـــق بـــبع
تـم تكـوين  قضـايا، باسـتثناء المستشار القانوني، تعتقد المجموعة أنه مـن غيـر المـرجح نجـاح اإلجـراءات التـي إتخـذتها األطـراف المقابلـة

 .(مليون درهم 3 - 2017ر ديسمب 31درهم ) ___ بمبلغ مخصص مقابلها
  

بدوره بتقديم دعـوى تحكـيم  6رقم  اإليضاحفي كما هو مبين  2013في عام  ضده تحكيمإجراءات كما قام المطور الذي بدأت الشركة ب (ب
 . واســـتنادا إلـــىســـترداد الخســـائر المزعومــةالمليـــون درهــم  669بمبلـــغ  2017ديســمبر  31المنتهيـــة فـــي الســنة  خـــاللضــد المجموعـــة 

هــذا اإلجــراء،  فــيقابــل من يــنجح الطــرف الأرجح مــالغيــر مــن أنــه ب، اســتنتجت الشــركة خــارجي قــانوني مستشــارالمشــورة التــي قــدمها 
 .2018 مارس 31 فينتهية لما للفترة المجمعة المرحلية الموحدةلية لماالبيانات ا في مخصص أييتم تسجيل  لم وبالتالي

 
 

 إعادة تصنيف -13
 

 .2018مارس  31 في السابقة لعرض الفترة الحالية تماشيًا مع البيانات المالية للربع المنتهي أرقام السنة ضبع ادة تصنيفتم إع
 
 



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

 الموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
 (ة)غير مدقق 2017مارس  31في 
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 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -14
لزمنية التعاقدية المتوقعة لتحصـيلها أو سـدادها أو بيعهـا. تشـتمل القـيم المبينـة فـي الجـدول علـى تـأثير إلى الفترة ا استناداتحليل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية المحللة 

بموجـب اتجـة عـن آليـة السـداد النقـدي المحتمل أليـة متطلبـات توزيعـات نقديـة نتعديل القيمة العادلة وفقًا لبيان المركز المالي باستثناء األرباح غير المستحقة بعد في نهاية الفترة. يستثني الجدول أيضا التأثير 
 بنود اتفاقية الشروط المشتركة.

 
            المجموع   حتى سنة واحدة  )غير مدققة( 2018مارس  31في 

 بنود من دون أكثر من 5إلى  1  حتى أشهر إلى 6 6إلى  3 أقل من   
 الياإلجم فترة استحقاق سنوات 5 سنوات سنة واحدة سنة واحدة أشهر أشهر 3   
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم   

 الموجودات
  536.924   35.000   -   218.631   283.293   -   105   283.188    لدى البنوك النقد واألرصدة

 2.530.805   -   1.475.949  755.825   299.031   88.540   54.771   155.720    موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 
 11.926   11.926   -  -    -    -   -   -    أوراق مالية استثمارية

  322.818   -   292.782  30.036    -   -   -   -    دفعات مقدمًا عن عقارات استثمارية
  1.926.394    -   696.220 1.230.174    -   -   -   -    عقارات استثمارية

  212.199    -   -  212.199    -   -   -   -    قيد التطويرعقارات 
 308.639     308.639   -  -    -   -   -   -    شقيقة شركةاستثمار في 

 84.359   -   -  1.415   82.944   11.315   6.026   65.603    موجودات أخرى
  16.072   072.16   -  -    -   -   -   -    موجودات ثابتة

 
  136.5.950   71.6373   2.464.951 2.448.280   665.268   99.855   60.902   504.511    إجمالي الموجودات

 
 المطلوبات

 4.142.293   -    1.867.441 2.093.113   181.739   181.739    -   -    ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى 
  69.245   -   38.559  25.279   5.407   2.703   1.352   1.352    تمويل إسالمي ألجل  

   6.297    6.297    -  -   -   -   -   -    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  812.163   -   -  19.481   144.331   4.562   2.550   219.371    مطلوبات أخرى

 
  647.14.38   297.6   06.0001.9  2.137.873  331.477   9.00418   3.902   138.571    إجمالي المطلوبات

 
  303.472   -   -  163.099    204.309   2.461   452   1306.29    التزامات

 
   186.61.09   340.365   558.951  147.308   24.587   (91.610)  56.548   59.649    صافي فجوة السيولة

 
   1.096.186   186.609.1   730.846  5171.89   24.587   24.587   116.197   64959.    راكمةصافي فجوة السيولة المت



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

 الموحدة المرحلية المالية إيضاحات حول البيانات
 (ة)غير مدقق 2017مارس  31في 
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 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات )تتمة( -14
 

  
            المجموع   حتى سنة واحدة  2017ديسمبر  31في 

 د من دونبنو  أكثر من 5إلى  1  حتى أشهر إلى 6 6إلى  3 أقل من   
 اإلجمالي فترة استحقاق سنوات 5 سنوات سنة واحدة سنة واحدة أشهر أشهر 3   
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم   

 الموجودات
  673.015   35.000   -    205.453   432.562   -   2.159   430.403    نقد وودائع لدى البنوك

 3.084.983   -   1.616.135  662.782   806.066   85.318   57.335   663.413    جودات تمويلية واستثمارية إسالمية مو 
 12.387   12.387   -  -    -    -   -   -    أوراق مالية استثمارية

  322.818   -   292.782  30.036    -   -   -   -    دفعات مقدمًا عن عقارات استثمارية
  1.821.064    -   699.373 1.121.691    -   -   -   -    عقارات استثمارية

  212.849    -   -  212.849    -   -   -   -    قيد التطويرعقارات 
 302.567     302.567   -  -    -   -   -   -    شقيقة شركةاستثمار في 

 132.489   -   -  838   131.651   6.594   2.864   122.193    موجودات أخرى
  17.072   17.072   -  -    -   -   -   -    موجودات ثابتة

 
  6.579.244   67.0263   2.608.290 2.233.649    1.370.279   91.912   62.358   1.216.009    إجمالي الموجودات

 
 المطلوبات

 4.792.037  -     1.954.429   2.153.547   684.061   410.437     205.218   68.406    ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى 
  66.136   -   38.559  22.948   4.629   2.314   1.157   1.158    تمويل إسالمي ألجل  

    6.551     6.551    -  -   -   -   -   -    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  143.612   -   -  10.887   132.725   7.609   3.383   21.7331    مطلوبات أخرى

 
  5.008.336   551.6   1.992.988   2.187.382   821.415   420.360   209.758   191.297    إجمالي المطلوبات

 
  410.698   -   -  23.250    387.448   2.097   3.432   381.919    التزامات

 
    1.160.210   60.4753   615.302  23.017   161.416   (330.545)  (150.832)  642.793    صافي فجوة السيولة

 
    1.160.210   160.210.1   799.735  184.433   161.416   161.416   491.961   642.793    صافي فجوة السيولة المتراكمة
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