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 الموحد بيان الدخل
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2017 2016 
 درهم ألف درهم ألف إيضاح 

 
   200.493   184.456  4 ة واالستثمارية اإلسالميةمن الموجودات التمويلي الدخل

 
   6.119   6.635   رسومال دخل

 
   7.135   6.487   من الودائع الدخل

 
   18.070   69.530  12 من العقارات االستثمارية القيمة العادلةأرباح 

 
   56.602   60.597  12 اإليجار دخل
 

   428.826   52.217  13 عقارات قيد التطويربيع 
 

   33.042   26.967   آخردخل 
   406.889   750.287   

 :)االنخفاض في قيمة(/االنخفاض في القيمة عكس
   (66.685)  218   الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية -
   957   196   موجودات أخرى -
 

   (110.430)  (110.013) 17 إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية من الودائع االستثمارية
 

   (171.478)  (125.089) 5 المصاريف التشغيلية
 

   (196.117)  (21.670) 13 عقارات قيد التطويرتكلفة بيع 
 

   27.905   25.568  14 شقيقة ةالحصة من نتائج شرك
 

   234.439   176.099   لمستثمرينا/على المموليناألرباح قبل التوزيعات 
 

   (127.392)  (124.764) 6 لمستثمرينا/الممولين علىالتوزيعات 
 

   107.047   51.335   لسنةاأرباح 
 

 العائدة إلى:
   107.440   42.550   مساهمي الشركة األم 
   (393)  8.785  27 الحصع غير المسيطرة 
 

   51.335   107.047   
 ربح السهم العائد إلى 

 
   0.071   0.027  7 )درهم(األم مساهمي الشركة ل الربح األساسي للسهم 
   0.034   13.00  7 الربح المخفف للسهم )درهم( 
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 الموحد بيان الدخل الشامل
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

  2017 2016 
 درهم ألف درهم ألف إيضاح 

 
   107.047   51.335  لسنةاأرباح 

 
 بنود الدخل الشامل األخرى

 
 (الخسائر/) األرباح إلى اهسيتم إعادة تصنيفبنود 

 الالحقة: الفتراتفي  
 

   (2.500)   (965)  من االستثمارات المتوفرة للبيع الخسائر صافي
 

   (196.966)  11.096  12 جنبيةاأل عمالت العملياتفروقات صرف من تحويل 
 

   (199.466)  10.131  للسنة (ةالشامل )الخسائر/بنود الدخل الشامل األخرى
 

   (92.419)  61.466  للسنةالدخل الشامل/)الخسائر الشاملة(  يإجمال
 
 

 العائد إلى:
   (92.026)  52.681  مساهمي الشركة األم 
   (393)  8.785  الحصع غير المسيطرة 
 

  61.466    (92.419)   
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2017 2016 
 ألف درهم درهم ألف إيضاح 

 األنشطة التشغيلية
   107.047   51.335   لسنةا أرباح

 ت للبنود التالية:التعديال
   5.396   6.317  16 االستهالك 
   (27.905)  (25.568) 14 نتائجالالحصة من  
   (957)  (196)  موجودات أخرى عكس االنخفاض في قيمة 
 االنخفاض في قيمة   /)عكس االنخفاض في قيمة( 
   66.685   (218)  التمويلية واالستثمارية اإلسالمية الموجودات  
   (18.070)  (69.530) 12 من العقارات االستثماريةالقيمة العادلة  أرباح 
   110.430   110.013  17 الودائع االستثماريةمن القيمة العادلة اطفاء تعديالت  
   127.392   124.764   الممولين / المستثمرينتوزيعات على  
   (7.135)  (6.487)  من الودائعدخل  
   -   157   ماريةخسارة بيع عقارات استث 
   (2.100)  (5.636)  متوفرة للبيعالاالستثمارات / بيع تبادل باح محققة من أر  
   1.287   1.091  19 مخصع مكافسة نهاية الخدمة للمو فين 
 

   362.070   186.042   الموجودات والمطلوبات التشغيلية التغيرات فياألرباح التشغيلية قبل 
 
   522.828   261.820   ة واالستثمارية اإلسالميةالموجودات التمويلي 
   (72.420)  30.057   الموجودات األخرى 
   (100.608)  8.521   خرىاألمطلوبات ال 
 

   711.870   486.440   النقد من العمليات
   (1.422)  (697) 19 مكافسة نهاية الخدمة المدفوعة للمو فين

   710.448   485.743   شغيليةمن األنشطة التالناتج صافي النقد 
 

 األنشطة االستثمارية
   16.461   16.541  14 توزيعات أرباح من شركة شقيقة

   17.400   -   محصلة من بيع استثمارات متوفرة للبيعمبالغ 
   (570)  -   استثمارات متوفرة للبيعشراء 

   -   13.904   بيع عقارات استثمارية
   (178.973)  41.848  8 المقيدةقدية الحركة في التدفقات الن

   (15.239)  (59.761)  العقارات االستثمارية الزيادة في
   165.739   7.830   عقارات قيد التطويرفي  النقع

   400.000   2.000.000   المبالغ المحصلة من ودائع وكالة
   (800.000)  (2.200.000)  إيداع ودائع وكالة

   (13.512)  (1.105) 16 شراء موجودات ثابتة
   7.135   6.487   من الودائع الدخل

 
   (401.559)  (174.256)  األنشطة االستثماريةالمستخدم في  صافي النقد

 
 األنشطة التمويلية

   (2.426)  (7.495)  دفعات عن تمويل اسالمي ألجل
   (398.013)  (121.325)  ، صافيودائع استثمارية وتمويالت اسالمية أخرى

   (25.042)  -   للحصع غير المسيطرةدفعات 
   -   (100.000) 26 سداد أداة المضاربة

   (1.530)  (2.250)  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
   6.674   11.136   المبالغ المحصلة من تمويل ألجل

   (420.337)  (219.934)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 

   (111.448)  91.553   في النقدية وشبه النقدية)النقص( ادة / الزي
   (53.463)  2.808   احتياطي تحويل العمالت األجنبية
   503.112   338.201   النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

 
   338.201   432.562  8 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
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 الموحد كيةالملبيان التغيرات في حقوق 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  العائدة إلى مساهمي الشركة األم  
 الحصع  الخسائر احتياطي تحويل التغيرات المتراكمة احتياطي أداة حتياطياال حتياطياال حتياطياال  رأس 
 اإلجمالي غير المسيطرة المجموع المتراكمة لعمالت األجنبيةا في القيمة العادلة أداة المضاربة مضاربة خاعال عامال قانونيال خزينةأسهم ال 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 

 
  1.611.692    119.136   1.492.556    (1.016.088)(334.691)  1.663   794.868   128.231   99.265  690.117  690.117   (93.048)  1.500.000 2017يناير  1في 
 

  51.335   8.785   42.550   42.550   -   -   -   -   -  -  -  -   - لسنةا أرباح
 

 ةالشامل األرباحبنود 
  10.131   -   10.131   -  **11.096   (965)  -   -   -  -  -  -   - للسنة األخرى 
 
 األرباحمالي إج
  61.466   8.785   52.681   42.550    11.096   (965)  -   -   -  -  -  -   - للسنة ةالشامل 
 

 إلى االحتياطي تحويل
  -   -   -   (4.960)  -   -    -   -   -  -  4.960  -   - (23)إيضاح  القانوني

 
 التحويل إلى االحتياطي 

 -   -   -    (4.960)  -   -   -   -   -  4.960  -  -   - (24)إيضاح  العام
 

 سداد جزء من
 أداة مضاربة  

 (100.000)  -   (100.000)  (25.485)  -   -   (58.859)  (15.656)  -  -  -  -   - (26)إيضاح 
 

 أتعاب أعضاء مجلس
   اإلدارة المدفوعة 
  (2.250)  -   (250.2)  (2.250)  -   -   -   -   -  -  -  -   - (30)إيضاح   
 

 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 2017ديسمبر  31في 
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 )تتمة( الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  إلى مساهمي الشركة األم العائدة  
 الحصع  الخسائر احتياطي تحويل التغيرات المتراكمة احتياطي أداة حتياطياال حتياطياال حتياطياال  رأس 
 لياإلجما غير المسيطرة المجموع المتراكمة العمالت األجنبية في القيمة العادلة أداة المضاربة مضاربة خاعال عامال قانونيال خزينةأسهم ال 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 

 
  1.731.310   571.144   1.586.739    (371.121.1)(137.725)  4.163   868.947   231.128   99.265  690.117  690.117    (93.048)  1.500.000 2016يناير  1في 
 

  107.047   (393)  107.440   107.440   -   -   -   -   -  -  -  -   - لسنةا أرباح
 

 ةالشامل الخسائربنود 
  (199.466)  -   (199.466)  -  (**196.966)  (2.500)  -   -   -  -  -  -   - للسنة األخرى 
 

 الخسائرإجمالي 
  (92.419)  (393)  (92.026)  440.107   (196.966)  (2.500)  -   -   -  -  -  -   - للسنة ةالشامل 
 

 األموال المدفوعة الى
  (25.042)  *(25.042)  -   -   -   -     -   -   -  -  -  -   - مالك المشروع 
 

 (627)  -   (627)   (627)  -   -   -   -   -  -  -  -   - الزكاة
 

 أتعاب أعضاء مجلس
   المدفوعةاإلدارة  
  (1.530)  -   (1.530)  (1.530)  -   -   -   -   -  -  -  -   - (30)إيضاح   
 

   1.611.692   119.136    1.492.556    (1.016.088)(334.691)  1.663   868.947   231.128   99.265  117.690  117.690 (93.048)  1.500.000 2016ديسمبر  31في 
 

 دفوعة الى مالك المشروع احتياطي استهالك رأس المال إلى الحصع غير المسيطرة في مشروع سكاي جاردنز.*تمثل األموال الم
 

حويةل العمةالت األجنبيةة( فةي خسائر ت مليون درهم 163  -2016مليون درهم ) 10 بمبلغتحويل العمالت األجنبية  أرباح** يتعلق هها بفروقات تحويل العمالت األجنبية للشركات التابعة للمجموعة في مصر وتشمل 
 (.12)إيضاح العقارات االستثمارية 
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 األنشطة -1
 

كشةةركة مسةةاهمة خاصةةة وفقةةا   2000نةةوفمبر  11تسسسةةت أمةةالك للتمويةةل ش.م.ع )"الشةةركة"( فةةي دبةةي، اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة، بتةةاريخ 
 9 العةادي للمسةاهمين الةهي عقةد فةي االجتمةاعربيةة المتحةدة. أثنةاء وتعديالتةه فةي دولةة اإلمةارات الع 1984( لسنة 8رقم ) االتحاديللقانون 
يةة أصةبح الشةركات التجار  فةي شةسن 2015لسنة  2إن القانون االتحادي رقم  ، تقرر تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة.2004مارس 

 . 1984ة لسن 8، وسيحل محل القانون االتحادي الحالي رقم 2016يونيو  28ساري المفعول بداية من 
 

 واالسةتثماريةإن الشركة مرخصة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي كشركة تمويل وتقوم بصةورة رئيسةية باألنشةطة التمويليةة 
لتي تحربم مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والوكالة والمشاركة. تتم أنشطة الشركة وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية االتي تعتمد على خدمات   الربا وضمن نصوع عقد التسسيس والن ام األساسي للشركة.

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

 
 
 السياسات المحاسبية -2
 
 أسس إعداد البيانات المالية 2-1
 

 تم إعداد هه  البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
 
ارات االستثمارية عد البيانات المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشمل قياس االستثمارات المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة والعقت

 والدفعات مقدما  عن العقارات االستثمارية.
 

 جميع المبالغ إلى أقرب ألف درهم إال إها أشير لغير هلك. تقريبيتم إعداد البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ويجري 
 

 بيان التوافق
لمعةايير الدوليةة إلعةداد التقةارير الماليةة والقواعةد واألسةس الشةرعية المحةددة مةن قبةل هيئةة ليتم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا  
 ن السارية المفعول في دولة اإلمارات العربية المتحدة.الفتوى والرقابة الشرعية للشركة ومتطلبات القواني

 
 أسس توحيد البيانات المالية

 31 تتسلف البيانات المالية الموحدة من البيانات الماليةة الخاصةة بشةركة أمةالك للتمويةل ش.م.ع والشةركات التابعةة لهةا )المجموعةة( كمةا فةي
 .2017ديسمبر 

 
المسةتثمر فيهةا ولةديها القةدرة فةي  الشةركةمةع  ارتباطهاعوائد متغيرة من لة معرضة، أو لديها حقوق، عندما تكون المجموع السيطرةيتم تحقيق 

على الشركة المستثمر  بالسيطرةالتسثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تقوم المجموعة 
 فيها إها وفقط إها كان لدى المجموعة:

 
 فةي سلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التةي تعطةي المجموعةة القةدرة الحاليةة علةى توجيةه أنشةطة هات عالقةة ال

 الشركة المستثمر فيها(
  ،عوائد متغيرة من اشتراكها في الشركة المستثمر فيها، ولالتعرض، أو حقوق 
 لتسثير على عوائدهاالقدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر فيها ل 

 
ويسةتمر  السةيطرةيتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة بالكامل من تاريخ االستحواه باعتبار  التاريخ الهي تحصةل فيةه المجموعةة علةى 

شةركة األم وهلةك باسةتخدام . تعد البيانات الماليةة للشةركات التابعةة لةنفس فتةرة إعةداد التقةارير للالسيطرة توحيد البيانات حتى تاريخ توقف تلك
سياسات محاسبية مماثلة. عند الضرورة يتم إجراء التعديالت على البيانةات الماليةة للشةركات التابعةة لجعةل سياسةتها المحاسةبية تتماشةى مةع 

ح ضةةةةمن ربةةةةاتوزيعةةةات األواألربةةةاح والخسةةةةائر غيةةةر المحققةةةةة و والمصةةةةاريف  والةةةةدخلالمحاسةةةةبية للمجموعةةةة. إن جميةةةةع األرصةةةدة  تالسياسةةةا
 بالكامل. استبعادهامجموعة الناتجة عن المعامالت ضمن المجموعة يتم ال
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 )تتمة( السياسات المحاسبية -2
 
 )تتمة( أسس إعداد البيانات المالية 2-1
 

 )تتمة( أسس توحيد البيانات المالية
 وق ملكية.كمعاملة حق السيطرة،بدون تغيير  ،التغيير في حصع ملكية الشركة التابعة احتسابيتم 
 

تعةةود لمسةةةاهمي الشةةةركة األم للمجموعةةةة والحصةةةع غيةةةر  ىخةةةر الةةةدخل الشةةةامل األعناصةةر بنةةةود  إن األربةةاح أو الخسةةةائر وكةةةل عنصةةةر مةةةن
 المسيطرة، حتى ولو كانت نتائج الحصع غير المسيطرة ت هر عجزا  في الرصيد.

 
 على شركة تابعة فإنها: السيطرةإها خسرت المجموعة 

 
 خاصة بالشركة التابعة كموجودات ومطلوبات الشهرة( والمطلوباتبما في هلك موجودات )ال ثبيتيتم التوقف عن ت 
 مسيطرةالالمبلغ المدرج ألي من الحصع غير  يتم التوقف عن تثبيت 
 فروقات التحويل المتراكمة، المسجلة في حقوق الملكية يتم التوقف عن تثبيت 
 تثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم 
 لقيمة العادلة ألي استثمار محتف  بهتثبت ا 
 تثبت أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر 
   إلى األرباح أو الخسائر. ىخر الدخل الشامل األ بنود في تعيد تصنيف بنود حصة الشركة األم المثبتة سابقا 

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

 
 نسبة بلد أسس  

 المساهمة التأسيس توحيد البيانات الشركة 
 2017 2016 

 
 ٪100 ٪100 مصر شركة تابعة ش.م.مشركة مصر أمالك للتمويل 

 ٪57.5 ٪57.5 إ.ع.م شركة تابعة للخدمات المالية ه.م.م إي إف أس
 ٪100 ٪100 إ.ع.م شركة تابعة (1-27 أمالك سكاي جاردنز ه.م.م )اإليضاح

 ٪100 ٪100 إ.ع.م شركة تابعة أمالك القابضة المحدودة
 ٪100 ٪100 إ.ع.م شركة تابعة مرتفعات الورقاء ه.م.م
 ٪100 ٪100 إ.ع.م شركة تابعة أمالك كابيتال ه.م.م

 ٪100 ٪100 إ.ع.م شركة تابعة أمالك لالستثمار العقاري ه.م.م
 ٪100 ٪100 إ.ع.م شركة تابعة أمالك المحدودة

 ٪100 ٪100 مصر شركة تابعة يةعقار لا اتالستثمار لأمالك مدينة نصر 
  

 
 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية 2-2
 

 2017يناير  1لفترات المحاسبية التي تبدأ في لالمعايير الصادرة والتي يسري مفعولها 
لتقةارير الماليةة التةي اتبعتهةا المجموعةة فةي إعةداد هةه  البيانةات الماليةة الموحةدة. إن اتبةاع فيما يلي التعديالت على المعايير الدوليةة إلعةداد ا

اليةة هه  التعديالت لم يكن له أي تةسثير جةوهري علةى األداء المةالي أو المركةز المةالي للمجموعةة. فيمةا يلةي التعةديالت المتعلقةة بالبيانةات الم
 للمجموعة:
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 )تتمة( اإلفصاحات المحاسبيةالتغيرات في السياسات و  2-2
 

 )تتمة(2017يناير  1لفترات المحاسبية التي تبدأ في لالمعايير الصادرة والتي يسري مفعولها 
 

 بيان التدفقات النقدية - 7المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

 :التعديالت التي تم إصدارها هي كما يلي
المسةةتثمرين حيةةث أنهةةم حاليةةا غيةةر قةةادرين علةةى فهةةم إدارة األنشةةطة  تقةةديم متطلبةةات إفصةةاح إضةةافية تهةةدف إلةةى معالجةةة مخةةاوف (1

 التمويلية للمنشسة؛
الناشةئة عةن أنشةطة التمويةل، بمةا فةي  المطلوبةاتتتطلب اإلفصاح عن المعلومات التي تمكةن المسةتخدمين مةن تقيةيم التغيةرات فةي  (2

 هلك التغيرات الناجمة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية؛
ال يصف صيغة محددة لةفصاحات ولكنه يشير إلةى أنةه يمكننةا الوفةاء بالشةرط مةن خةالل تةوفير تسةوية بةين األرصةدة االفتتاحيةة   (3

 الناشئة عن أنشطة التمويل؛ و للمطلوباتوالختامية 
 الناشئة عن أنشطة التمويل.تحوط بشسن المطلوبات على الموجودات المالية التي تتنطبق أيضا  (4

 
 

 2017يناير  1 أو بعد لفترات المحاسبية التي تبدأ فيلبعد  مفعولها يسر لكن لملصادرة المعايير ا
مفعولهةةا حتةةى تةةاريخ إصةةدار البيانةةات الماليةةة للمجموعةةة إلةةى حةةد  يةةتم اإلفصةةاح أدنةةا  عةةن المعةةايير والتفسةةيرات التةةي صةةدرت لكةةن لةةم يسةةر

باسةةتثناء المعيةةار  .المفعةةول المعةةايير، حيثمةةا تنطبةق، عنةةدما تصةةبح سةاريةهةةه   اتبةاعالمجموعةةة تنةةوي بالبيانةةات الماليةةة للمجموعةة. ارتباطهةا 
 .2015"اإليرادات من عقود العمالء"، الهي قامت المجموعة باتباعه مبكرا في عام  – 15الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 األدوات المالية  - 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 الةدولي المعيةار"دوات المالية األ - 9رقم  لتقارير المالية عداد ا، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إل2014ليو في يو 
 الدولي اريالمع تناولي. "والقياس التثبيتدوات المالية:"األ 39الدولي رقم  يمعيار المحاسبالوالهي يحل محل  "9رقم  المالية التقارير إلعداد

 ومحاسبة التحوط. مةيالق في خفاضالنوا اس،يوالق فيبما في هلك التصن ةيجوانب األدوات المال عيجم 9رقم  ةيالمال ريلتقار عداد اإل
 
 والقياس التصنيف( أ)
 

 موجوداتك بها الدين( المحتف  وسندات القروض الدين )مثل أدوات قياس أساس تحديد عند معيارين مراعاة المجموعة من المعيار يتطلب
 :مالية

 
 و المالية؛ الموجودات تلك إلدارة أعمالها نموهج( 1
 خالل من العادلة القيمة أو المطفسة بالتكلفة الدين أدوات قياس يتم المعايير، هه  على وبناء .للموجودات النقدية التدفقات خصائع (2

 .ائرالخس أو األرباح خالل من العادلة القيمة أو األخرى الشامل الدخلبنود 

 

 حقوق بسداة المبدئي االعتراف عند للمجموعة يجوز هلك، ومع. الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق أدوات قياس يتم
 ، معبنود الدخل الشامل األخرىالمتاجرة اختيار تخصيع األداة بشكل غير قابل لةلغاء كقيمة عادلة من خالل  لغير ملكية المحتف  بها

 .والخسائر األرباح في قائمة األرباح توزيعات تدوير األرباح والخسائر الحقا ، بينما تقوم بتثبيت إيرادات إعادة عدم

 

 خالل من عادلة كقيمة مالي أصل تعيين لةلغاء قابلة غير بصورة تختار أن المبدئي االعتراف عند للمجموعة يجوز لهلك، باإلضافة
 هها ويتوفر. ينشس قد الهي المحاسبي التطابق إحداث تقليع كبير في عدم أو بإلغاء هلك، تقوم تياروعند اخ الخسائر، أو األرباح

 .القائمة المالية للموجودات أيضا التخصيع
 

 في بها الخاصة االئتمان مخاطر في بالتغيرات االعتراف باستثناء والقياس التصنيف في تغيرات هناك يكن لم المالية، للمطلوبات بالنسبة
 .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة، بالقيمة المصنفة للمطلوبات ىر األخ الشامل الدخلبنود 
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 )تتمة( التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية 2-2

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

 انخفاض القيمة( ب)
 

 الدين وسندات القروض هلك في بما المالية الموجودات جميع على القيمة انخفاض خسائر لقياس رديا  جديداف نموهجا المعيار يقدم
 التقارير الخسائر االئتمانية المتوقعة  لمعيار نموهج إن. ىر األخ الشامل الدخلبنود  خالل من العادلة بالقيمة أو المطفسة بالتكلفة المقاسة
 .39 لمعيار المحاسبة الدولي رقم "المتكبدة الخسائر" الحالي النموهج ليحل مح 9 رقم الدولية المالية

 
 منه المالية للموجودات االئتمان جودة في التغير على تقوم مراحل ثالث من سيناريو الخسائر االئتمانية المتوقعة  على نموهج يضم

 لل روف ومحتملة معقولة توقعات استخدام مستقبلية ويتطلبعلى ن رة  الخسائر االئتمانية المتوقعة  نموهج ينطوي. المبدئي االعتراف
 .الخسائر االئتمانية المتوقعة وقياس االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادات تحديد عند المستقبلية االقتصادية

 
 1 المرحلة

 االئتمان مخاطر في کبيرة زيادة تشهد لم التي المالية الموجودات جميع علی ا  هر ش 12 -يسري نموهج الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
 التعثر الهي احتماالت يمثل عامل الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام احتساب سيتم. االئتمانية اھقيمت تنخفض ولم إصدارها منه

 .القادمة شهرا عشر االثني مدى على ي هر
 

 2 المرحلة
المالية على  لم يتم اعتبار األدوات ولكن المبدئي االعتراف منه االئتمان مخاطر في كبيرة عندما يكون هناك زيادة ،2 المرحلة إطار في
 أعلی يتوقع أن تكون المخصصات المعدل المرجح للخسائر االئتمانية المتوقعة. يساوي مبلغ تسجيل يتم االئتمانية، القيمة منخفضة أنها
 في راھبفترة االثني عشر ش يتم أخه  في االعتبار مقارنة الهي بعداأل الزمني النطاق وتسثير المخاطر زيادة بسبب المرحلة ه ھ في

 .1 المرحلة
 

 3 المرحلة
 أنها على المالية األدوات هه  تصنيف سيتم التقرير، تاريخ في القيمة انخفاض على موضوعي دليل يوجد حيثما ،3 بموجب المرحلة

 .المالية الئتمانية المتوقعة للموجوداتالخسائر ا يساوي مبلغ تسجيل ويتم االئتمانية القيمة منخفضة
 

 أساسية اعتبارات
 

 من عالية درجة وتتطلب األكبر التسثير لها والتي 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار في الرئيسية المفاهيم تشمل بعض
 لي:قياس التسثير ما ي كما تم أخهها في االعتبار من قبل المجموعة أثناء تحديد األحكام،

 
 

 االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادة قياس
 بشكل زادت قد المالي األصل على االئتمان مخاطر كانت إها ولقياس ما. نسبي أساس على االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادة قياس يتم

األصل المالي في تاريخ التقرير مع خالل الفترة المتوقعة لحياة  تحدث التي التعثر مخاطر بمقارنة إصدار ، تقوم المجموعة منه كبير
 المخاطر إدارة عمليات في تستخدم التي الرئيسية المخاطر مخاطر التعثر في السداد المقابلة منه إصدار األصل، وهلك باستخدام مؤشرات

 .للمجموعة الحالية
 

 أي كان إها. استنادا  إلى ثالثة عوامل فردي قرض لكل األقل على سنة ربع كل االئتمان 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 العوامل من
 
 .المبدئي باالعتراف قةالمتعل األداء بيانات في الحركة إلى استنادا االئتمان مخاطر في الكبيرة للزيادات معدالت محددة وضعنا لقد( 1)
جراء المرحلية النتائج لتقييم إضافية نوعية مراجعات إجراء سيتم( 2)  التي المراكز أفضل بشكل لتعكس الضرورة، حسب تسويات، وا 

 شهدت ارتفاعا  كبيرا  من حيث تعرضها للمخاطر.
 
 



 أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2017ديسمبر  31في كما 

18 

 
 
 )تتمة( التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية 2-2

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

 )تتمة( انخفاض القيمة( ب)
 )تتمة( أساسية اعتبارات 
 
 يوما تشهد زيادة 30 تجاوز موعد سدادها التي افتراض قابل للدحض بسن األدوات 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يتضمن( 3)

 .االئتمان مخاطر في كبيرة
 
. التقرير تاريخ في كما االئتمانية قيمتها انخفضت قد المالية الموجودات تعتمد على ما إها كانت  3 والمرحلة 2 المرحلة بين لتحركاتا إن
المالية لغرض  للموجودات الفردي للتقييم مشابها سيكون 9 رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقا االئتمانية القيمة انخفاض تحديد إن
 .  39ت انخفاض القيمة بموجب معيار المحاسبة الدولي اثبا
 

 المتعددة الكلي ومعلومات الن رة المستقبلية والسيناريوهات االقتصاد عوامل
 المعلومات االعتبار في يسخه أن يجب االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادات وتقييم مرحلة لكل المتوقعة االئتمان خسائر قياس إن

 ويتطلب. االقتصادية وال روف المستقبلية ل حداث والمحتملة المعقولة التوقعات وكهلك الحالية وال روف السابقة ثباألحدا المتعلقة
 قرارات متسنية إلى حد كبير. التطلعية معلومات الن رة المستقبلية  وتطبيق تقدير

 
لتقييم مخصصات خسارة   عند التعثر المستخدمة وتقديرات التعرضات إن نتائج أنماط احتماالت التعثر والخسارة باحتمال التعثر 

 بخسائر وثيقا ارتباطا ترتبط التي( الكلي االقتصاد في التغيرات أو) الكلي االقتصاد تستند إلى متغيرات 2 والمرحلة 1 االئتمان للمرحلة
توقعات  االئتمان لخسائر وقعالمت حسابنا في يستخدم كلي اقتصادي سيناريو لكل يكون وسوف. الصلة هات المحف ة في االئتمان

 .العالقة هات الكلي االقتصاد مستقلة حول متغيرات
 

 ما ال يقل عن ثالثة االعتبار تقديرا  متوسطا  أكثر احتماال  ويسخه في 2 والمرحلة 1 المرحلة في المتوقعة االئتمان لخسائر تقديرنا سيكون
 .المستقبل في الكلي لالقتصاد سيناريوهات

 
 وسيتم. االقتصادية الداخلية الخاصة بنا الصادرة عن المجموعة الكلي االقتصاد توقعات إلى لدينا األساسية الحالة يناريوس يستند سوف
االقتصاد الكلي  لدينا، وهلك اعتمادا  على  روف األساسية تنازلية وتصاعدية لها صلة وثيقة بسيناريو الحالة سيناريوهات وضع

 سنوي أساس على التنازلية اإلضافية السيناريوهات تحديد هلك في بما السيناريوهات، تصميم وسينفه. عقولالمحتملة والبديلة على نحو م
 .هلك ال روف اقتضت إها تواترا أكثر وبصورة بحد أدنى

 
 واالتجاهات قةتكرار حدوث المرات الساب إلى استنادا النسبي الحتمالها األفضل وفقا  لتقديرنا األكثر احتماال السيناريوهات وستكون
 جميع على فيها الن ر تم التي السيناريوهات جميع تطبيق سيتم. سنوي ربع أساس على االحتماالت المرجحة تحديث سيتم. الحالية
 .االحتماالت بنفس المتوقعة االئتمان لخسائر الخاضعة المحاف 

 
 التعثر تعريف

 التعثر تعريف مع متسقا سيكون المراحل بين الحركة لتحديد والتقييم ةالمتوقع االئتمان خسائر قياس في المستخدم التعثر تعريف إن
 على يحتوي ولكنه التعثر، ال يعرف 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار إن. الداخلية االئتمان مخاطر إدارة ألغراض المستخدم
 يوما . 90 نعندما يتجاوز موعد سداد االئتما يحدث التعثر بسن للدحض قابل افتراض

 
 المتوقع العمر

 البنةك خاللهةا يتعةرض التةي القصةوى التعاقديةة الفتةرة االعتبةار فةي تسخةه أن المجموعةة علةى ينبغةي الخسائر االئتمانيةة المتوقعةة ، قياس عند
 التمديةةد وخيةةارات مسةةبقال الةةدفع خيةةارات هلةةك فةةي بمةةا المتوقةةع، العمةةر تحديةةد عنةةد التعاقديةةة الشةةروط جميةةع مراعةةاة ينبغةةي. االئتمةةان لمخةةاطر
 علةى المتوقةع العمةر تقةدير يةتم محةدد، اسةتحقاق تاريخ لها ليس التي المتجددة االئتمانية التسهيالت لبعض بالنسبة. تجديد االئتمان وخيارات
 .دارةاإل إجراءات خالل من االئتمانية الخسائر االئتمان وحين يتعهر تخفيف لمخاطر المجموعة فيها تتعرض التي الفترة أساس
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 الحوكمة 
 الدولي انخفاض القيمة وفق المعيار لتولي مهام اإلشراف على عملية ةداخلي لجنة أنشسنا فقد المخاطر، إلدارة القائم اإلطار إلى إضافة
 المدخالت واعتماد مراجعة عن مسؤولة وستكون ،من الشركة المستوى رفيعي ممثلين من اللجنة وتتكون. 9 رقم المالية التقارير إلعداد

 التي المخصصات الكلية نتائج مالئمة مدى بتقييم تقوم كما. المتوقعة االئتمان خسائر تقديرات في المستخدمة الرئيسية واالفتراضات
 .المالية البيانات في ستدرج

 
 أثر التحول( ج)
 

 1 من اعتبارا المحتجزة أرباحها على تعديالت تسجيل المجموعة اختارت ،9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار أحكام مع تماشيا
 إدراج إعادة دون التطبيق/االعتماد تاريخ في والقياس والتصنيف النخفاض القيمة ديدةالج المتطلبات تطبيق لتعكس 2018 يناير

 .المقارنة معلومات
 

 يناير 1 في کما األعمال نموهج واختبارات التعاقدية النقدية التدفقات لخصائع المشترك التطبيق يؤدي أن يتوقع والقياس، للتصنيف
 . 39 رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب بتصنيفنا اھمقارنت عند المالية الموجودات تصنيف في الفروق بعض إلی 2018

 
للمجموعة وال على  المالية الموجودات تصنيف على جوهري تسثير الفروقات لهه  يكونالهي أجرته المجموعة، لن  التقييم إلی واستنادا
 .المدرجةقيمتها 

 
 المساهمين حقوق سيسثر علىبسن االنتقال  المجموعة حددت 9 رقم المالية للتقارير الدولي فيما يتعلق بمتطلبات انخفاض القيمة للمعيار

 رقم الدولي المحاسبة معيار في المتكبدة الخسارة نموهج إطار ليس لها أي تسثير في المالية والتي الموجودات تلك على مبلغ ضئيلب
39 . 
 

أقل من التسثير  الملكيةعلى حقوق  9رقم  الماليةللتقارير  الدوليمعيار اللتسويات االنتقال وفق  جمعالم من المتوقع أن يكون التسثير
 من قبل اإلدارة.وال يعتبر جوهريا   ربع السنوي المجموعةعن ربح  تجالنا
 

 31سيتم اتباعها في التقارير التي ستصدر بتاريخ التي  هات الصلة العملياتو نماهج انخفاض القيمة تعديل وتحسين المجموعة  تواصل
 .2018مارس 

 
 (7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اإلفصاحات )األدوات المالية:  )د(
 

 9لتشمل إفصاحات نوعية وكمية أكثر اتساعا تتعلق بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2018لعام  اإلفصاحاتسوف نقوم بتعديل 
 التحول.متطلبات محاسبة التحوط الجديدة وأحكام المؤلف من ثالث مراحل و ة مثل فئات التصنيف الجديدة ونموهج انخفاض القيم

 
 عقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

عقةةةود اإليجةةةار يطالةةةب المسةةةتسجرين بثبيةةةت موجةةةودات ومطلوبةةةات مع ةةةم عقةةةود اإليجةةةار.  16إلعةةةداد التقةةةارير الماليةةةة رقةةةم المعيةةةار الةةةدولي 
ةة تغييةر طفيةف فةي المحاسةبة الحاليةة فةةي المعيةار المحاسةبي الةدولي رقةم وبالنسةبة  عقةود اإليجةار. وسةوف يسةري المعيةةار  17للمةؤجرين، ثمب

 . 2019يناير  1الجديد على الفترات السنوية التي تبدأ من 
 

 40التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –تحويل العقارات االستثمارية 
يالت متى يتعين على المنشسة تحويل أحد العقارات، بما في هلك العقارات قيد اإلنشاء أو قيد التطوير، إلى أو من العقارات توضح هه  التعد

االسةةتثمارية. وتشةةير هةةه  التعةةديالت إلةةى أن التغيةةر فةةي االسةةتخدام يحةةدث عنةةدما يسةةتوفي العقةةار، أو يتوقةةف عةةن اسةةتيفاء، تعريةةف العقةةار 
ن مجةةةرد التغيةةةر فةةةي نيةةةة اإلدارة بشةةةسن اسةةةتخدام العقةةةار ال يعةةةد دلةةةيال  علةةةى تغيةةةر االسةةةتثماري ويكةةةون هنةةةاك   .2018يناير  1االستخدام. يسري مفعول التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد دليةةةل علةةةى تغيةةةر االسةةةتخدام. وا 
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 تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية 2-3
 

 استخدام التقديرات
جةةةةراء التقةةةةديرات واالفتراضةةةةات التةةةةي قةةةةد تةةةةؤثر علةةةةى مبلةةةةغ الموجةةةةودات إن إعةةةةداد البيانةةةةا ت الماليةةةةة يتطلةةةةب مةةةةن اإلدارة اسةةةةتخدام أحكامهةةةةا وا 

والمخصصةات الناتجةة عنهةا والقيمةة العادلةة للسةنة.  الطارئةالمعلنة واإلفصاحات عن المطلوبات  والمصاريفوالمطلوبات المالية واإليرادات 
 إلى االفتراضات حول عدة عوامل وقد تختلف النتائج الفعلية عن المبالغ المعلنة كما هو مبين أدنا :رة بالضرو هه  التقديرات تستند 

 
 خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية

سجيل مخصع لالنخفاض تقوم المجموعة بمراجعة الموجودات التمويلية واالستثمارية الخاصة بها بشكل دوري لتقييم فيما إها كان يتوجب ت
لتةدفقات النقديةة المسةتقبلية عنةد تحديةد ا وتوقيةتفي القيمة في بيان الدخل. على وجه الخصوع، يجب أن تجري اإلدارة تقييما  لتقةدير مبلةغ 

ي حالةةة مسةتوى المخصصةات المطلوبةة. إن هةه  التقةديرات ضةرورية اسةتنادا  لالفتراضةات حةةول إمكانيةة التخلةف عةن السةداد وتكبةد خسةائر فة
 التخلف وقيمة الضمان المعني وتكاليف االسترداد.

 
 مخصصات جماعية لالنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية

باإلضافة إلى المخصصات المحةددة مقابةل الموجةودات التمويليةة واالسةتثمارية الجوهريةة الفرديةة، تقةوم المجموعةة بتكةوين مخصةع جمةاعي 
المخصةع الجمةاعي بةالرجوع إلةى نسةب الخسةائر المتوقعةة المتعلقةة بمحةاف  التمويةل المختلفةة بمسةتويات  تكوين. يتم الموجوداتمقابل هه  

بعةةد مةةع إجةةراء التعةةديل لوجهةةة ن ةةر المجموعةةة بالتفصةةيل مخةةاطر مختلفةةة والفتةةرة الزمنيةةة المقةةدرة للخسةةائر الموجةةودة والتةةي لةةم يةةتم تحديةةدها 
إن المؤشةةرات التةةي تةةؤثر علةةى حسةةاب المخصصةةات الجماعيةةة يةةتم تحةةديثها ة وتوجهةةات المحف ةةة. بخصةةوع ال ةةروف االقتصةةادية السةةاري

المتوقعةة للخسةائر علةى تصةنيف المخةاطر لكةةل  المعةدالتبصةورة دوريةة اسةتنادا  إلةى خبةرة المجموعةة والخبةرة مةن السةوق بشةةكل عةام. تسةتند 
 طر.مبلغ وعلى احتمالية عوامل التعثر المتعلقة بكل تصنيف للمخا

 
 تقييم استثمارات األسهم غير المتداولة

 إن تقييم استثمارات األسهم غير المتداولة يستند عادة  على إحدى األمور التالية:
 ؛المعامالت حسب األسعار السائدة في السوق 
 ؛القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى شبيهة بصورة كبيرة 
  أو ؛الحالية التي تنطبق على بنود هات شروط وخواع مخاطرة مشابهةالتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باألسعار 
 .نماهج تقييم أخرى 
 

إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم الستثمارات األسهم غير المتداولة يتطلب إجراء تقديرات جوهرية. تقوم المجموعة بمراجعة 
ألسعار من معامالت السوق الحالية الملحو ة في نفس األداة أو من البيانات أساليب التقييم بشكل دوري وتختبر صالحيتها باستخدام إما ا

 األخرى الملحو ة المتوفرة في السوق.
 

 االنخفاض في قيمة الشركات الشقيقة
ن عندما توجد مؤشرات على أن القيمة المدرجة لالستثمار في شركات شقيقة لن تكون قابلة للتحصيل، يتم تثبيت انخفاض في القيمة. إ

تستند إلى المبلغ القابل لالسترداد هو بقيمة االستخدام والقيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع أيهما أعلى وأن القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع 
 أفضل تقدير للسعر من قبل المجموعة والهي يمكن تحقيقه في معاملة بيع لالستثمار.

 
 المخصصات والمطلوبات الطارئة وااللتزامات

م تثبيت المخصةع عنةدما يكةون لةدى المجموعةة التةزام حةالي فعلةي أو قةانوني نتيجةة ألحةداث ماضةية وأنةه مةن المحتمةل أن يتطلةب تةدفق يت
 خارجي للموارد، والتي تجسد مزايا اقتصادية، لتسديد االلتزامات ويمكن إجراء تقدير معقول لمبلغ االلتزام.
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 )تتمة( استخدام التقديرات
خصم تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ تقديم التقرير. إن سعر ال

 .لمطلوباتتلك اية للنقود والزيادات المحددة لالمستخدم لتحديد القيمة الحالية يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمن
 

 إعادة تقييم العقارات االستثمارية والدفعات مقدما  عن العقارات االستثمارية
والةدفعات مقةدما  عةن العقةارات االسةتثمارية بالقيمةة العادلةة، ويةتم تثبيةت التغيةرات فةي القيمةة العادلةة فةي  يةسةتثمار عقاراتها االتدرج المجموعة 

بالعمل مع خبراء تقييم مستقلين من أجل تقييم القيمة العادلة خالل السنة. يتم تقييمها بالرجوع إلى بيان األرباح أو الخسائر. تقوم المجموعة 
 الدليل الهي يستند إلى السوق وباستخدام أسعار المقارنة التي تم تعديلها لبعض عوامل السوق المحددة مثل طبيعة وموقع وحالة العقار.

 
 العقود مع العمالءتخصيع سعر المعاملة اللتزام األداء في 

عنةةد تطبيةةق طريقةةة المةةدخالت  فةةي العقةةد.معةةين التةةزام أداء بةةين  قةةررت المجموعةةة تطبيةةق طريقةةة المةةدخالت عنةةد تخصةةيع سةةعر المعاملةةة
 تستخدم المجموعة القيمة العادلة اللتزامات كل طرف الحتساب قيمة المعاملة.

 
عاملةة اللتةزام األداء حيةث يةةتم تثبيةت اإليةرادات مةع مةرور الوقةت. تعتبةةر قةررت المجموعةة تطبيةق طريقةة المةدخالت عنةةد تخصةيع سةعر الم

م المجموعة أن استخدام طريقة المدخالت التي تتطلب تثبيت اإليرادات على أساس الجهةود التةي تبةهلها المجموعةة السةتيفاء التةزام األداء يقةد
م المجموعةةة بتقةةدير التكلفةةة إلتمةةام المشةةاريع مةةن أجةةل تحديةةد مبلةةغ أفضةةل صةةورة لةيةةرادات المحققةةة فعةةال . عنةةد تطبيةةق طريقةةة المةةدخالت تقةةو 

مةن قبةل  اإليرادات الهي يمكن تثبيته. تشمل هه  التقديرات تكلفة توفير البنية التحتية والمطالبات المتوقعةة مةن قبةل المقةاولين كمةا تةم تقييمهةا
 لعمالء.استشاري المشروع وتكلفة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية األخرى مع ا

 
 األحكام

 تصنيف االستثمارات
االستثمار فيما إها كةان يجةب تصةنيفه علةى أنةه محةتف  بةه لتةاريخ االسةتحقاق أو للمتةاجرة أو مةدرج بالقيمةة على  االستحواهتقرر اإلدارة عند 

اريخ االسةتحقاق، تتسكةد اإلدارة مةن أن الخسائر أو متوفر للبيةع. بالنسةبة لالسةتثمارات التةي تعتبةر محةتف  بهةا لتة وأالعادلة من خالل األرباح 
وبةةاألخع أن المجموعةةة لةةديها النيةةة والقةةدرة علةةى االحتفةةا  باالسةةتثمارات لتةةاريخ ها ؤ اسةةتيفاتةةم  39متطلبةةات المعيةةار المحاسةةبي الةةدولي رقةةم 

يق ربح قصير األجل ية لغرض تحقبصورة أساس هاعلي ستحواهاالاستحقاقها. تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات على أنها للمتاجرة إها تم 
ن التغيرات في القيمة من قبل التجار . عندما ال يتم تصنيفها على أنها محتف  بها للمتاجرة ولكن لها قيمة عادلة جاهزة ويمكن الوثوق بها وا 

ن خةالل األربةاح أو الخسةائر. يةتم ة، يةتم تصةنيفها علةى أنهةا بالقيمةة العادلةة مةالخسائر في حسابات اإلدار  وأالعادلة تدرج كجزء من األرباح 
 تصنيف جميع االستثمارات األخرى على أنها متوفرة للبيع.

 
 االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتوفرة للبيع 

تعتبةةر المجموعةةة أن اسةةتثمارات األسةةهم المتةةوفرة للبيةةع قةةد انخفضةةت قيمتهةةا عنةةدما يكةةون هنةةاك انخفةةاض جةةوهري أو لفتةةرة طويلةةة فةةي القيمةةة 
العادلةةة تحةةت تكلفتهةةا أو عنةةدما يوجةةد دليةةل موضةةوعي آخةةر علةةى االنخفةةاض فةةي القيمةةة مةةع األخةةه فةةي االعتبةةار العوامةةل األخةةرى وتشةةمل 

 التقلبات العادية في سعر السهم ل سهم المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم ل سهم غير المدرجة.
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 )تتمة( األحكام
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

. لتحديةةد فيمةةا إها فةةي القيمةة تقةوم المجموعةةة بمراجعةة موجوداتهةةا غيةةر الماليةة لتقيةةيم االنخفةاض فةةي القيمةةة، إها كةان يوجةةد مؤشةر لالنخفةةاض
وعةةة بةةإجراء األحكةةام سةةواء كانةةت هنةةاك أيةةة معلومةةات يمكةةن كةةان االنخفةةاض فةةي القيمةةة يجةةب اإلعةةالن عنةةه فةةي بيةةان الةةدخل، تقةةوم المجم
 مالح تها تدل على وجود انخفاض في القيم المدرجة للموجودات غير المالية.

 
 استيفاء التزامات األداء

مةن أجةةل يجةب علةى المجموعةةة تقيةيم كةةل عقودهةا مةةع العمةالء لتحديةةد مةا إها اسةتوفيت التزامةةات األداء مةع مةةرور الوقةت أو فةةي وقةت محةةدد 
الء تحديةةةد الطريقةةةة المناسةةةبة لتثبيةةةت اإليةةةرادات. ولقةةةد قامةةةت المجموعةةةة بةةةالتقييم اسةةةتنادا  إلةةةى اتفاقيةةةات البيةةةع والشةةةراء المتفةةةق عليهةةةا مةةةع العمةةة

ونصوع القوانين واللوائح هات الصةلة، حيةث تةم إبةرام العقةود لتقةديم موجةودات عقاريةة للعمةالء، ولةم تخصةع المجموعةة بنةد موجةودات هو 
ستخدامات بديلة للمجموعة وعادة  يكون لها حق ملزم في دفعات األداء المنجز حتى اآلن. في هه  ال روف تثبت المجموعة اإليرادات مةع ا

 مرور الوقت. وفي حالة عدم حدوث هلك يتم تثبيت اإليرادات في وقت محدد.
 

 تحديد أسعار المعامالت
، تقةوم المجموعةة بتقيةيم أثةر أي مبلةغ اتاالجةراء  ههعقودها مع العمالء. عند اتخاه  يجب على المجموعة تحديد سعر المعاملة في كل من

 متغير في العقد، بسبب الخصومات أو الشروط الجزائية أو وجود أي عنصر تمويل جوهري في العقد وأي مبلغ غير نقدي في العقد.
 

حيةث يةتم  15ر احتماال " طبقا  للمعيار الدولي إلعةداد التقةارير الماليةة رقةم لتحديد تسثير المبلغ المتغير تستخدم المجموعة طريقة "المبلغ األكث
 تحديد سعر المعاملة بالرجوع الى طريقة المبلغ األكثر احتماال  بين مجموعة من المبالغ المحتملة.

 
 تحويل السيطرة في عقود العمالء

بنةةد فةةي وقةةت مةن األوقةةات، تثبةةت اإليةرادات عنةةد تحويةةل السةيطرة علةةى  فةي الحةةاالت التةي تقةةرر بهةةا المجموعةة أنهةةا اسةةتوفت التزامةات األداء
الوحدة  على السيطرة موضوع العقد إلى العميل. في حالة عقود بيع الموجودات العقارية، يتم هلك عادة  عندما يتم تسليم وي ههالموجودات ال

 العميل. إلي
 
 التعاريف 2-4
 

 انات المالية الموحدة مع معانيها المحددة:لقد تم استخدام المصطلحات التالية في البي
 

 االستصناع
)البةةائع( بإنشةةاء أصةةول أو عقةةارات لطةةرف آخةةر )المشةةتري( وفقةةا  لةةبعض المواصةةفات المتفةةق  بةةين طةةرفين يتعهةةد بموجبةةه طةةرف هةةو عقةةد بيةةع

ويمكةن تنفيةه  ،يقتصر إنجاز  على البةائع بمفةرد عليها مسبقا  وبسسعار محددة مسبقا  وتاريخ محدد مسبقا  لتسليمها. إن العمل المتفق بشسنه ال 
جةةزء أو كةةل المشةةروع مةةن قبةةل أطةةراف ثالثةةة تحةةت رقابةةة ومسةةؤولية البةةائع. بموجةةب عقةةد االستصةةناع يمكةةن أن تكةةون المجموعةةة البةةائع أو 

 حسب ما تقتضي الحاجة.، المشتري
 

 اإلجارة )اإلجارة المنتهية بالتمليك(
)مؤجر( بتسجير بند الموجةودات مةا إلةى طةرف آخةر )مسةتسجر(، بعةد شراء/اسةتحواه علةى بنةد الموجةودات اإلجارة هي عقد بحيث يقوم طرف 

لموجةةةودات خةةةالل فتةةةرة العقةةةد. وتنتهةةةي اإلجةةةارة بتحويةةةل الملكيةةةة فةةةي بنةةةد الموجةةةودات إلةةةى بشةةةسنها فةةةي البدايةةةة. يحةةةتف  المةةةؤجر بملكيةةةة بنةةةد ابناء  على طلب المتعامل مقابل دفعات إيجار محددة وشروط/مدة إيجار محددة. إن مدة العقد باإلضافة ألساس دفعات اإليجةار يةتم االتفةاق 
 المستسجر. بموجب عقد اإلجارة يمكن أن تعمل المجموعة كمؤجر أو كمستسجر حسب ما تقتضي الحاجة.
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 )تتمة( تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية 2-3
 
 )تتمة( التعاريف 2-4
 

 وصوفة في الهمة( )إجارة م اإلجارة اآلجلة
عقةار سةيقوم بتقةديم بتةاريخ محةدد فةي المسةتقبل، أن المةؤجر، علةى األطةراف )أي المةؤجر والمسةتسجر( هةي عقةد بحيةث توافةق اإلجارة اآلجلة 

إليجةار هلةك العقةار. إن فتةرة عقةد االمةؤجر منه اشترى ه من قبل المطوبر الهي ميعند إتمامه وتسلللمستسجر اإليجار عقد ب محددةبمواصفات 
إلةى  بنةد الموجةوداتبتحويةل ملكيةة تنتهةي اإلجةارة اآلجلةة للعقار من المجموعة. المستسجر بموجب اإلجارة اآلجلة تبدأ فقط من تاريخ استالم 

 ة.لتقتضي الحاحسب ما ، المجموعة كمؤجر أو كمستسجرتعمل يمكن أن اإلجارة اآلجلة، بموجب  المستسجر.
 

 شركة الملك
نيةة مشةتركة وجةود دون  ةأو ممتلكةات معينة موجوداتبند في شخصين أو أكثر / منشستين بينمشتركة الملكية ال وم علىتقتمويل  طريقة هي

مةن هةه  الملكيةة المشةتركة الناتجةة  االيةراداتاألطةراف الةدخل / ويتقاسةم أو الممتلكةات.  الموجةوداتفيما يتعلةق بهةه   ،في األعمال للمشاركة
 أو الممتلكات. وجوداتالمسواء  عند تسجير أو بيع 

 
 المرابحة

سبق له شراؤ  وحيازته بناء  علةى وعةد المشةتري بشةرائه  بند الموجوداتالمرابحة هي عقد يبيع طرف )البائع( بموجبه لطرف آخر )المشتري(  ابحةة يمكةن أن تعمةل ربةح متفةق عليةه. بموجةب عقةد المر و  بنةد الموجةوداتبشةروط معينةة، وهلةك مقابةل ثمةن يتكةون مةن تكلفةة  بند الموجودات
 المجموعة إما كبائع أو كمشتري حسب ما تقتضي الحالة.

 
( رأس مةال المضةاربةيةوفر المةال )لةى الطةرف اآلخةر )المضةارب(، الةهي هي عقد بين طرفين بحيث يقدم أحد األطراف المال )رب المةال( إ

مةةن متفةةق عليهةةا ع أو نشةةاط معةةين فةةي مقابةةل حصةةة فةةي مشةةرو  إلةةى الطةةرف اآلخةةر )المضةةارب(. ثةةم يسةةتثمر المضةةارب رأس مةةال المضةةاربة
أو اإلهمةةةال أو خةةةرق أي مةةةن شةةةروط  اإلخفةةةاقيتحمةةةل المضةةةارب الخسةةةارة فةةةي حالةةةة إن المضةةةاربة هةةةي عقةةةد اسةةةتثماري، ومةةةع هلةةةك الةةةربح. 

 الحالة.يمكن أن تعمل المجموعة إما كمضارب أو كرب المال حسب ما تقتضي المضاربة . بموجب عقد من قبل المضارب المضاربة
 

 الشريعة
القانون اإلسالمي وقد تم اقتباسها من القرآن الكريم والسةنة الشةريفة. وبمةا أن المجموعةة هةي مؤسسةة تمويةل إسةالمي فإنهةا تطبةق  جوهرهي 

 رها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.تفسالشريعة في أنشطتها كما  مبادئ
 

 الوكالةاستثمارات 
مبلةغ معةين مةن المةال )"رأس مةال الوكالةة"( إلةى وكيةل )"الوكيةل"( لالسةتثمار  بتقةديم"( الرئيسةي )"الموكةل بموجبةه يقةوم حيةثعقد الوكالة هي 

يحق للوكيل بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وحسب دراسة الجدوى / الخطة االستثمارية المقدمة إلى "الموكل" من قبل الوكيل. 
كةهلك، إها كةان الوكيةل يحقةق عائةدا يفةوق مقةدار الةربح المتوقةع )كمةا جةاء فةي و  ة )رسةوم الوكالةة(مقدم الخدمات الحصول علةى رسةوم محةدد

 .األداء الممتاز له عنحافز كالوكيل  إلى الفائض منح( يجوز "للموكل" دراسة الجدوى االقتصادية / خطة االستثمار
 

وعة إما مجللميجوز  أي من شروط الوكالة. خرقأو اإلهمال أو  فاقاإلخفي حالة  به الوكيل إعادة المبلغ المستثمر يتوجب علىومع هلك، 
 .كموكل االستثمارلةدارة / )"الوكيل"( أو تقديم األموال الخاع بهم موال من المستثمرين كوكيل االستثمار األاستالم 
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 المضاربةأداة 
في محف ةة التمويةل العقةاري  محصتهبوكيل( فيما يتعلق ك) عنهم ونائبا  عن الممولين  بصفته ممثال  ، التسهيلداة أصدرت لصالح وكيل أهي 

مصدر(. كمستحقات في محف ة التمويل العقاري لشركة أمالك شاهين المحدودة )الو المزايا و الفوائد حقوق و النقل بوكيل يقوم الالتي بموجبها و 
على أنها رأس مال المضاربة من قبةل محف ة الرهن العقاري سيتم االستثمار في مال( في المضاربة حيث كرب للكة والمصدر )دخلت الشر 

 بموجب عقد مضاربة للمصدر. ةدفعإجراء المجموعة يكون من خالل  تحصيل ألداة المضاربةإن أي . الشركة
 
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 اسبية الهامة المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة مدرجة أدنا :إن السياسات المح
 

 تحقق اإليرادات
يةتم تثبيةت اإليةةرادات إلةى الحةد الةةهي يكةون فيةه مةةن المةرجح تةدفق المنةةافع االقتصةادية إلةى المجموعةةة ويمكةن عنةدها قيةةاس اإليةرادات بصةةورة 

عةة. يةتم قيةاس اإليةرادات بالقيمةة العادلةة للمبةالغ المقبوضةة أو المسةتحقة القةبض مةع معقولة، بغض الن ر عن الزمن الهي تم فيه تسةديد الدف
فةةي جميةةع ترتيبةةات إيراداتهةةا ألنهةةا كمةةورد أساسةةي أنهةةا تعمةةل لمجموعةةة ااسةةتنتجت األخةةه بعةةين االعتبةةار شةةروط الةةدفعات التعاقديةةة المحةةددة. 

بيةان يةتم تثبيةت اإليةرادات فةي مخةاطر االئتمةان. لوتكةون معرضةة أيضةا   سةعيرحةق فةي التلهةا و الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبةات اإليةرادات 
 كما يلي: الدخل

 
 اإلجارة

 اإلجارة على أساس الفترة الزمنية على مدى فترة عقد اإليجار. الدخلستند ي
 

 شركة الملك
إلةى  للممتلكةات الجوهريةة ومزايةا الملكيةةتحويةل المخةاطر  ر أوزمنةي وهلةك خةالل مةدة اإليجةا جةزءعلةى أسةاس  دخةل شةركة الملةك تثبيتيتم 

 المشتري
 

 المرابحة
 يتم احتساب أرباح المرابحة المؤجلة على أساس الفترة الزمنية على مدى فترة العقد استنادا  لصافي مبالغ المرابحة القائمة.

 
 المضاربة

إها كان يمكن تقديرها بصورة معقولة. عدا هلةك يةتم تثبيةت يتم احتساب اإليرادات أو الخسائر من تمويل المضاربة على أساس الفترة الزمنية 
 اإليرادات عند توزيعها من قبل المضارب، بينما يتم إدراج الخسائر في بيان الدخل عند اإلعالن عنها من قبل المضارب.

 
 المشاركة

 .بند الموجوداتتمثل العائد الفعلي على على أساس صافي رأسمال المشاركة المستثمر على مدى الفترة الزمنية التي  الدخليتم احتساب 
 

 رسوم المعامالت
 يتم تثبيت رسوم المعامالت المقدرة لتغطية تكاليف المعامالت عند الموافقة على التسهيالت.

 
 اإليرادات من عقود العمالء

ولي إلعداد التقارير المالية رقةم ثبتت المجموعة اإليرادات من عقود العمالء على أساس نموهج من خمس خطوات كما  هر في المعيار الد
15: 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 )تتمة( تحقق اإليرادات
 

 ةواجبةتحديةد العقةد أو العقةود مةع العميةل: يعةرف العقةد علةى أنةه اتفةاق بةين طةرفين أو أكثةر ينشةس بموجبةه حقةوق والتزامةات  - 1الخطوة رقم 
 جب الوفاء بها.النفاه ويحدد معايير لكل عقد ي

 تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بنقل سلعة أو خدمة للعميل. - 2الخطوة رقم 
تحديد سةعر المعاملةة: سةعر المعاملةة هةو المبلةغ الةهي تتوقةع المجموعةة أن يحةق لهةا فةي مقابةل نقةل البضةائع أو الخةدمات  - 3الخطوة رقم 

 دت العميل بها، باستثناء المبالغ التي ُحصلت نيابة  عن أطراف ثالثة.التي وع
، التةزام لة داءتخصيع سعر المعاملة اللتزامةات األداء فةي عقةود العمةالء: بخصةوع العقةد الةهي يحتةوي علةى أكثةر مةن  - 4الخطوة رقم 

 مةن حقهةاي تتوقع المجموعةة أن يكةون المبلغ اله تمثلفإن المجموعة سوف تخصع سعر معاملة لكل التزام ل داء بقيمة 
 في مقابل استيفاء كل التزام أداء. 

 داء.األ التزام تثبيت اإليرادات عندما )أو كما( تستوفي المنشسة - 5الخطوة رقم 
 

 تستوفي المجموعة التزام األداء وتثبيت اإليرادات مع مرور الوقت، إها تحقق أحد الشروط التالية: 
 
 تهلك في وقت متزامن المزايا المقدمة من أداء المجموعة بمجرد أداء المجموعة لها؛ أويحصل العميل على ويس -1
 ينشئ أداء المجموعة أو يحسن بند موجودات يسيطر عليه العميل بمجرد إنشاء أو تحسين بند الموجودات؛ أو  -2
 دفعات األداء المنجز حتى اآلن.ال ينشئ أداء المجموعة بند موجودات هو استخدام بديل للمجموعة وللمنشسة حق ملزم في  -3
 

 الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
 بخصوع التزامات األداء التي لم تحقق أحد الشروط المهكورة أعال ، يتم تثبيت اإليرادات في وقت ما يتم فيه استيفاء التزام األداء.

 
الخةدمات التةي وعةدت بهةا، ينشةس عةن هلةك بنةد موجةودات العقةد علةى أسةاس  عند اسةتيفاء المجموعةة اللتةزام األداء مةن خةالل تقةديم السةلع أو

 المبلغ المحقق من خالل األداء. عندما يتجاوز المبلغ المقبوض من العميل مبلغ اإليرادات المثبت تنشس مطلوبات العقد.
 

االعتبةةةار البنةةةود التعاقديةةةة المحةةةددة باسةةةتثناء يةةةتم قيةةةاس اإليةةةرادات بالقيمةةةة العادلةةةة للمبلةةةغ المقبةةةوض أو المسةةةتحق القةةةبض، مةةةع األخةةةه بعةةةين 
الضةةرائب والرسةةوم. تقةةةوم المجموعةةة بتقيةةةيم ترتيبةةات إيراداتهةةةا مقابةةل معةةةايير محةةددة لتحديةةةد فيمةةا إها كانةةةت تعمةةل كمةةةورد رئيسةةي أم كوكيةةةل. 

 استنتجت المجموعة بسنها تعمل كمورد رئيسي في جميع ترتيبات إيراداتها.
 

ن  يةةتم تثبيةةت اإليةةرادات فةةي بيةةان الةةدخل الموحةةد المرحلةةي إلةةى الحةةد الةةهي يكةةون فيةةه مةةن المةةرجح تةةدفق المزايةةا االقتصةةادية إلةةى المجموعةةة وا 
 اإليرادات والتكاليف، حيثما ينطبق، يمكن قياسها بصورة معقولة.

 
 اإليجار دخل

القسةط الثابةت علةى  طريقةة على أساس خل الشاملبيان الدفي بند األرباح والخسائر  تحت من العقارات االستثمارية اإليجار دخليتم تثبيت 
 دخةلإجمةالي مةن ال يتجةزأ كجةزء يةتم تثبيتهةا الممنوحةة اإليجةار حةوافز إن  .عقد هو عقةد إيجةار تشةغيلييكون العقد اإليجار حيث  فترةمدى 

 القسط الثابت. طريقة على أساسعقد اإليجار  فترةاإليجار، على مدى 
 

 رباحتوزيعات األ
 توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم األرباح. خلدتثبيت يتم 
 

 الودائع دخل
 من ودائع مشابهة. السابق والدخلالودائع على أساس الفترة الزمنية استنادا  لتقديرات اإلدارة دخل يتم احتساب 

 
 األرباح تخصيص

جموعة النموهجية وتؤخه موافقة هيئة الفتوى والرقابةة الشةرعية والمساهمين وفقا  إلجراءات الم المموليناألرباح ما بين تخصيع يتم احتساب 
 الخاصة بالمجموعة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 النقدية وشبه النقدية
ثةة أشةهر تتسلف النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق فةي األصةل خةالل ثال

 البنوك القائمة، إن وجدت.مستحقات أو أقل بعد تنزيل 
 

 االسالميةالموجودات التمويلية واالستثمارية 
هةي موجةودات ماليةة غيةر مشةتقة هات دفعةات ثابتةة أو قابلةة للتحديةد وهةي غيةر مدرجةة فةي  االسةالمية الموجودات التمويلية واالسةتثماريةإن 

 سوق نشط.
 يةواسةةةتثمار  يةةةتمويلإلنشةةاء موجةةودات النقةةةدي المبلةةغ بالقيمةةةة العادلةةة، وهةةي  فةةي البدايةةةليةةة واالسةةةتثمارية االسةةالمية الموجةةودات التمويتثبةةت 
الموجةودات  دخةل إدراجالفعلةي. يةتم  ربحالةسةعر بالتكلفةة المطفةسة باسةتخدام طريقةة الحقةا  تكاليف معامالت، وتقةاس  ةبما في هلك أي ةإسالمي

االنخفةةاض فةةي . فةةي حالةةة الموجةةودات التمويليةةة واالسةةتثمارية االسةةالميةمةةن  دخلكةة وتةةدرجفةةي بيةةان الةةدخل االسةةالمية التمويليةةة واالسةةتثمارية 
فةي بيةان الةدخل تثبةت ، و موجةودات التمويليةة واالسةتثمارية االسةالميةللالمدرجةة خصم من القيمةة كالقيمة في نخفاض تدرج خسائر اال، القيمة

 .انخفاض في القيمة كمصاريف
 
الموجةةودات التمويليةةة واالسةةتثمارية االسةةالمية مةةا إها كةةان هنةةاك دليةةل موضةةوعي علةةى أن إعةةداد تقةةارير فةةي نهايةةة كةةل فتةةرة  المجموعةةةوم تقةة

خسةةةائر انخفةةةاض فةةةي القيمةةةة فقةةةط إها كةةةان هنةةةاك دليةةةل  تحةةةدثو قيمةةةة منخفضةةةة الالموجةةةودات التمويليةةةة االسةةةالمية قيمةةةة. تعتبةةةر منخفضةةةة ال
)"حةدث خسةارة"( ويكةون  لبنةد الموجةوداتاألولةي التثبيت أو أكثر من األحداث وقعت بعد لواحد القيمة نتيجة في نخفاض االموضوعي على 

الماليةة التةي الموجةودات المةالي أو مجموعةة مةن  لبنةد الموجةوداتتسثير على التةدفقات النقديةة المسةتقبلية المقةدرة  )أو أحداث( الخسارةلحدث 
 يمكن تقديرها بشكل موثوق.

 
 ما يلي:هي القيمة في لتحديد وجود دليل موضوعي على حدوث خسائر انخفاض  المجموعةالمعايير التي تستخدمها  إن
 

  ؛ربحاألصلي أو الالتعاقدية للمبلغ تسخر في الدفعات 
  و ؛في المحف ةالموجودات عن في السداد بالتقصير ال روف االقتصادية الوطنية أو المحلية التي ترتبط 
 وفاة المدين 

 
لموجةودات التمويليةة واالسةتثمارية لقيمةة بشةكل فةردي الفةي انخفاض حدوث بتقييم ما إها كان هناك دليل موضوعي على أوال  المجموعة تقوم 

التةي ليسةت جوهريةة بشةكل فةردي. سالمية لموجودات التمويلية واالستثمارية اإلل ةجماعيبصورة بشكل فردي و جوهرية التي تعتبر و االسالمية 
تقييمهةا التةي تةم الموجودات التمويلية واالستثمارية االسةالمية قيمة في نخفاض حدوث اعدم وجود دليل موضوعي على  المجموعةرت إها قر 

قةةوم تو مماثلةةة ئتمةان االتةةي لهةا خصةةائع مخةةاطر الموجةةودات التمويليةةة واالسةتثمارية االسةةالمية فةةي مجموعةةة مةن تدرجةه  ابشةكل فةةردي، فإنهةة
بخصةوع التةي يةتم تقييمهةا بشةكل فةردي الموجودات التمويلية واالستثمارية االسةالمية إن القيمة. في نخفاض وع االبخص ا  جماعي همبتقييم

فةي النخفةاض بخصةوع افةي التقيةيم الجمةاعي ال تةدرج القيمةة فةي انخفاض  حيث تثبت أو ال تزال تثبت عنها خسائرالقيمة في النخفاض ا
 القيمة.

 
علةةى أسةةاس خصةةائع مخةةاطر الموجةةودات التمويليةةة واالسةةتثمارية االسةةالمية القيمةةة، يةةتم تجميةةع فةةي فةةاض النخلألغةةراض التقيةةيم الجمةةاعي 

 (.العالقة والعوامل األخرى هاتالسداد  ةمتسخر حالة التي تعتبر نوع الفئة،  للمجموعةائتمان مماثلة )أي على أساس عملية التقييم 
 

بخصةةةوع بشةةةكل جمةةةاعي يةةةتم تقييمهةةةا جةةةودات التمويليةةةة واالسةةةتثمارية االسةةةالمية المو مةةةن علةةةى مجموعةةةة إن رسةةةوم االنخفةةةاض فةةةي القيمةةةة 
الخسةةائر ومقةةدار التحصةةيالت عةةن السةةداد، وتوقيةةت  التقصةةير يةةةعلةةى أسةةاس االتجاهةةات التاريخيةةة الحتمال تقةةديرهاالقيمةةة و فةةي نخفةةاض اال

فةي المسةتقبل يةتم قياسةها بشةكل منةت م مقابةل للتحصةيالت ع عن السةداد، ومعةدالت الخسةائر والتوقيةت المتوقة التقصيرمعدالت إن . المتكبدة
السةةوق خسةةائر لتقيةةيم االتجاهةات، يةةتم اسةةتبدال تجربةة كافيةةة البيانةةات التاريخيةة تكةةون ال عنةدما . مالئمةةة النتةائج الفعليةةة لضةةمان أنهةا ال تةةزال

 .أخرىإلى التسخر احدة من حيث تستند معدالت الخسائر على حركة الحسابات من مرحلة و متباطئ نهج مباستخدام 
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 )تتمة( الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
لموجةودات التمويليةة واالسةتثمارية االسةالمية والقيمةة الحاليةة للتةدفقات النقديةة المدرجةة ليتم قياس مبلغ الخسائر على أساس الفرق بين القيمة 

لموجةةودات لالفعلةي األصةلي  الةربح سةعرمسةتقبلية المتوقعةة )باسةتثناء خسةائر االئتمةان المسةتقبلية التةي لةم يةةتم تكبةدها( مخصةومة باسةتخدام ال
لموجةةةودات التمويليةةةة واالسةةةتثمارية االسةةةالمية مةةةن خةةةالل اسةةةتخدام حسةةةاب المدرجةةةة لالتمويليةةةة واالسةةةتثمارية االسةةةالمية. يةةةتم تخفةةةيض القيمةةةة 

الخصةم  سةعرمتغيةر، فةإن  سةعر ربةحلموجةودات التمويليةة واالسةتثمارية االسةالمية كةان لمبلغ الخسائر في بيان الةدخل. إها ت يثبمخصع و 
 الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد. الربح سعرالقيمة هو في انخفاض خسائر  ةلقياس أي

 
هي القيمةةةة فةةي نخفةةاض االلتحصةةيل، يةةةتم شةةطبها مقابةةل مخصةةةع ل ةالموجةةودات التمويليةةةة واالسةةتثمارية االسةةالمية غيةةةر قابلةةتكةةون عنةةدما 
بيةان  مةنالموجةودات التمويليةة واالسةتثمارية االسةالمية  ، يةتم شةطبعالقةة يالقيمةة هفةي أي مخصةع انخفةاض إها لم يكةن هنةاك . العالقة

وقةوع بسةبب فةي القيمةة الحقةا  االنخفةاض  انخفةض مبلةغ، إن وجةدت، فةي بيةان الةدخل. إها المحصةلة الحقةا  المبةالغ يتم إدراج الدخل الشامل. 
 إلى بيان الدخل.يتم إدراج المخصع ، الشطببعد حدث 

 
  العقارات االستثمارية

فةةي البدايةةة بالتكلفةةة، وتشةةتمل علةةى تكةةاليف المعةةامالت. يشةةتمل المبلةةغ المةةدرج علةةى تكلفةةة إحةةالل جةةزء مةةن  العقةةارات االسةةتثماريةيةةتم قيةةاس 
جودة في الوقت الهي ت هر فيه تلك التكلفة إها تم تلبية معيار التثبيت، ويتم استثناء تكلفة الخدمة اليومية للعقارات المو  العقارات االستثمارية

 بالقيمةة العادلةة التةي تعكةس أوضةاع السةوق بتةاريخ بيةان المركةز المةالي. العقارات االستثماريةاالستثمارية. الحقا  للتثبيت األولي، يتم إ هار 
إن األربةةاح أو د خةةارجي مسةةتقل. يمةةة العادلةةة فةةي البيانةةات الماليةةة الموحةةدة اسةةتنادا  إلةةى التقييمةةات المنجةةزة مةةن قبةةل مةةثمن معتمةةيةةتم تحديةةد الق

 للسنة التي ت هر فيها. بيان الدخلمدرجة في  عقارات االستثماريةالخسائر الناتجة عن التغييرات في القيمة العادلة لل
 

عندما يتم استبعادها أو عندما يةتم سةحبها مةن االسةتخدام ومةن غيةر المتوقةع أن يكةون هنةاك أيةة  االستثماريةالعقارات  التوقف عن تثبيتيتم 
فةةي  بيةان الةةدخلمزايةا اقتصةةادية مسةتقبلية مةةن اسةتبعادها. إن الفةةرق بةين صةةافي المبةالغ المحصةةلة والمبلةغ المةةدرج للموجةودات يةةتم تثبيتةه فةةي 

 .يتاالتوقف عن تثبالفترة التي يتم فيها 
 

بالنسةةبة للةةدفعات  اسةةتنادا  إلةةى التقييمةات التةةي تجةةرى بواسةةطة مثمنةين ومستشةةارين مسةةتقلين. مةةة العادلةةة بسسةعار السةةوق المفتةةوحيةتم تحديةةد القي
 يتم تعديل التقييم بالنسبة للمبالغ التي سيتم دفعها وفقا  التفاقيات شراء العقارات. عقارات االستثماريةمقدما  لل

 
إلةى  العقةارات االسةتثماريةفقط عنةدما يكةون هنةاك تغيةر فةي االسةتخدام. بالنسةبة للتحويةل مةن  العقارات االستثماريةإلى )أو من( يتم التحويل 

لمحاسةبة الالحقةة هةي القيمةة العادلةة فةي تةاريخ التغيةر فةي االسةتخدام. إها لالمقةررة تكلفة فإن العقار يشغله المالك أو العقارات قيد التطوير، 
وفقةةا للسياسةةة  اتالعقةةار   هةةهباحتسةةاب المجموعةةة تقةةوم ، ةاسةةتثماري اتأو العقةةارات قيةةد التطةةوير عقةةار المالةةك التةةي يشةةغلها عقةةارات أصةةبحت ال

 أو العقارات قيد التطوير حتى تاريخ التغير في االستخدام.الموجودات الثابتة المنصوع عليها في 
 

 العقارات قيد التطوير
بالتكلفة ناقصا أي تدرج  التطويرقيد غير المباعة و المباعة العقارات إن . التطويرعقارات قيد تصنف كلبيع ا لغرض قيد اإلنشاءالعقارات إن 

مثل األتعاب المهنية والتكاليف العالقة والنفقات األخرى هات اإلنشاء و تكلفة األرض والبنية التحتية على التكلفة  تشتملانخفاض في القيمة. 
قيةد  امنهةجةاهزة لالسةتخدام المقصةود العقةارات ضرورية للحصةول علةى ال، والتي يتم رسملتها عندما تكون األنشطة تللعقاراالهندسية العائدة 

 التنفيه.
 

 تكلفة المبيعات في بيان الدخل.ب العقارات قيد التطويرفي الحصة المرتبطة بالتكاليف  إدراجم يتخالل مدة العقد،  االيرادات تثبيتحيث يتم 
 

التكلفةةة فيمةةا يتعلةةق فةةإن . عنةةد االنتهةةاء، أنجةةزالمشةةروع أن دارة اإلشةةهادة اإلنجةةاز العملةةي، أو عنةةدما تعتبةةر مبكةةر لإصةةدار ك االنتهةةاءيعةةرف 
إلى العقارات المحةتف  بهةا للبيةع بسةعر وتحويلها اإلنشاء قيد العقارات  حهفها منيتم اإليجارات لبيع أو زيادة رأس المال / ا لغرضبالعقارات 
 التكلفة.
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 االستثمارات
 يتم تثبيت جميع االستثمارات في البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة للمبلغ المدفوع وتشتمل على تكاليف االستحواه.

 
 االستثمارات المحتف  بها للمتاجرة

ألربةةاح أو الخسةةائر الناتجةةة مةةن التغييةةرات فةةي القةةيم العادلةةة فةةي بيةةان الةةدخل للسةةنة. يةةتم يةةتم تصةةنيفها فةةي البدايةةة بالقيمةةة العادلةةة. يةةتم إدراج ا
 وفقا  لشروط العقد أو عند استحقاق الدفعة الخاصة بها. ضمن الدخل اآلخر توزيعات األرباحإدراج 

 
 االستثمارات المتوفرة للبيع

ى أنها "متوفرة للبيع" بالقيمة العادلةة. إن األربةاح والخسةائر غيةر المحققةة تةدرج بعد التثبيت األولي، يتم إعادة قياس االستثمارات المصنفة عل
فةةي نخفةةاض اال. وعنةةد تحديةةد  علةةى أنةةه مةةنخفض القيمةةةاالسةةتثمار، أو  التوقةةف عةةن تثبيةةتإلةةى أن يةةتم  الملكيةةةكعنصةةر منفصةةل مةةن حقةةوق 

ضةةمن  "كتغيةةرات متراكمةةة فةةي القيمةةة العادلةةة"سةةائر أدرجةةت سةةابقا  فةةإن أيةةة أربةةاح أو خ التوقةةف عةةن التثبيةةتالقيمةةة فةةإن أيةةة خسةةائر، أو عنةةد 
 حقوق الملكية، سوف تدرج في بيان الدخل للسنة.

 
 المشتركة والعملياتالشركات الشقيقة االستثمارات في 

ركة في اتخاه قرارات السياسة إن التسثير الجوهري هو القدرة على المشا .تسثيرا  جوهريا   المجموعةمنشسة تمارس عليها الشقيقة هي ة الشركإن 
 مشتركة على تلك السياسات.سيطرة أو سيطرة ولكنه ليس فيها المالية والتشغيلية للشركة المستثمر 

 
مشةةتركة علةةى الترتيةةب الحةةق فةةي صةةافي سةةيطرة مةةن الترتيبةةات المشةةتركة حيةةث يكةةون ل طةةراف التةةي لةةديها نةةوع إن المشةةروع المشةةترك هةةو 

المتفةق عليهةا تعاقةديا علةى الترتيةب، والتةي توجةد فقةط عنةدما السةيطرة هةي المشةاركة فةي مشةتركة الالسيطرة إن . المشروع المشترك موجودات
 .بالسيطرة المشاركةاألطراف قبل موافقة باإلجماع من العالقة تتطلب قرارات بشسن األنشطة هات 

 
 :عمليات المشتركةالفي بحصصها فيما يتعلق تثبت في العمليات المشتركة و  حصةمجموعة لدى ال
 ؛الموجودات، بما في هلك حصتها من أية موجودات محتف  بها بالتضامن 
 ؛المطلوبات، بما في هلك حصتها من أية مطلوبات متكبدة بالتضامن 
 ؛اإليرادات من بيع حصتها من الناتج الناشئ عن العمليات المشتركة 
  و ؛بيع الناتج من العمليات المشتركةحصة اإليرادات من 
 مصاريف، بما في هلك حصتها من أية مصاريف تكبدتها بالتضامن.ال 

 
 مشتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.السيطرة الأو  الجوهريتسثير الفي تحديد التي أخهت االعتبارات إن 
 

فةي  اتاالسةتثمار فةإن طريقةة حقةوق الملكيةة، بموجةب لكيةة. باستخدام طريقة حقوق المالشقيقة يتم احتساب استثمارات المجموعة في شركاتها 
التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات  لتثبيت اتلالستثمار  المدرجةبالتكلفة. يتم تعديل القيمة  الشقيقة تتثبت في البدايةشركة ال

وال يةتم إطفاؤهةا أو اختبارهةا  اتلالسةتثمار  المدرجةفي القيمة الشقيقة منه تاريخ االستحواه. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الشقيقة الشركة 
 القيمة.في نخفاض بخصوع االبشكل فردي 

 
الشةةةركات تلةةةك ل ىخةةةر الةةةدخل الشةةةامل األ بنةةةود أي تغيةةةر فةةةي إن. الشةةةقيقةحصةةةة المجموعةةةة مةةةن نتةةةائج عمليةةةات الشةةةركة  الةةةدخليعكةةةس بيةةةان 

مباشةةرة فةةي مثبةةت لمجموعةةة. باإلضةةافة إلةةى هلةةك، عنةةدما يكةةون هنةةاك تغيةةر ل خةةرىالةةدخل الشةةامل األ بنةةود كجةةزء مةةنيعةةرض فيهةةا المسةةتثمر 
إن األربةاح . الملكيةة، تةدرج المجموعةة حصةتها مةن أي تغيةرات، عنةد االقتضةاء، فةي بيةان التغيةرات فةي حقةوق الشةقيقةلشركة الملكية لحقوق 

حصةة فةي الشةركة الإلةى حةد يةتم حةهفها مشةترك المشةروع الأو قيقة الشالناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركة غير المحققة والخسائر 
 أو المشروع المشترك. الشقيقة

 
أو األربةاح خةارج األربةاح التشةغيلية ويمثةل الخسائر أو األرباح بيان الشقيقة في شركة الي هر مجموع حصة المجموعة من أرباح أو خسائر 

 .الشقيقةالشركات التابعة للشركة  مسيطرة فيالغير الحصع بعد خصم الضرائب و الخسائر 
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 الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمةة. يحتسةب االسةتهالك علةى أسةاس طريقةة القسةط الثابةت  ت هر

 وجودات وهي كما يلةي:ستخدام المعلى مدى األعمار المقدرة ال
 

 سنوات 7-4 األثاث والتركيبات
 سنوات 5-3 أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية

 
للسياسةات المحاسةبية  فقةا  و وتسةتهلك اسةتخدامها المناسةبة عنةدما يةتم الموجودات إلى فئة  تحولاألعمال الرأسمالية قيد التنفيه بالتكلفة و ت هر 

 لمجموعة.الخاصة با
 

القيمةةة المدرجةةة للموجةةودات الثابتةةة بخصةةوع االنخفةةاض فةةي القيمةةة عنةةدما تشةةير األحةةداث أو التغيةةرات فةةي ال ةةروف إلةةى عةةدم يةةتم مراجعةةة 
إمكانية تحصيل القيمة المدرجة بها. عند وجود مثل هها المؤشر وعندما تزيد القيمة المدرجة عن القيمة الممكةن تحصةيلها فإنةه يةتم تخفةيض 

 غ الممكن تحصيله باعتبار  األعلى للقيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة.قيمة الموجودات إلى المبل
 

إن المصاريف التي تنفق إلحالل عنصر أحد بنود الموجودات الثابتة التي تدرج في الحسابات بصةورة منفصةلة يةتم رسةملتها وتشةطب القيمةة 
حقةةة األخةةرى فيةةتم رسةةملتها فقةةط عنةةدما تزيةةد مةةن المزايةةا االقتصةةادية المسةةتقبلية للبنةةد المدرجةةة للعنصةةر الةةهي تةةم إحاللةةه. أمةةا المصةةاريف الال

 عند حدوث المصاريف.الموحد  بيان الدخلالمتعلق بالموجودات الثابتة. يتم تثبيت جميع المصاريف األخرى في 
 

 الزكاة
 لي:تحتسب الزكاة وفقا  لعقد التسسيس والن ام األساسي للمجموعة على النحو التا

 حقةوق المسةاهمين ناقصةا  رأس المةال المةدفوع زائةدا  مكافةةسة  الزكةاة الخةةاع بهةم وق المسةاهمين تحتسةب علةى وعةاءالزكةاة علةى حقة(
 نهاية الخدمة للمو فين( وتستقطع من األرباح غير الموزعة.

 .الزكاة على رأس المال المدفوع ال تدخل في احتساب الزكاة وتستحق على المساهمين أنفسهم 
 لقوانين الداخلية الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة.لن قبل مجلس اإلدارة وتكون وفقا  لزكاة التي توزع من قبل هيئة تم تعيينها ما 

 
 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

أو  ينالمةوردة فةواتير مةن المجموعةسةواء اسةتلمت  ،المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة تثبيتيتم 
 لم تستلم.

 
 المخصصات

تةدفق يكةون نتيجةة ألحةداث سةابقة وأنةه مةن المةرجح أن  ضةمنيقةانوني أو  حةالي يتم تثبيت المخصصات عنةدما يكةون لةدى المجموعةة التةزام
 االلتزام. تقدير موثوق لمبلغإجراء  نيمكلتسوية االلتزام، و ضروريا  االقتصادية للمزايا موارد المتضمنة لخارج ل

 
 عقود اإليجار

يتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية. يتم تثبيةت عقةود  بند الموجوداتمخاطر ومزايا ملكية حيث يحتف  المؤجر فعليا  بجميع إن عقود اإليجار 
 على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد. بيان الدخلاإليجار التشغيلية كمصروف في 

 
 موظفينمكافأة نهاية الخدمة لل

بخصةوع المةو فين مةواطني دولةة اإلمةارات العربيةة المتحةدة، تقةوم المجموعةة بالمشةاركة فةي صةندوق اشةتراكات التقاعةد لةدى الهيئةة العامةة 
للمعاشات والتسمينات االجتماعية وتحتسب كنسبة مئوية من رواتب المو فين. تقتصر التزامات المجموعة على هه  االشةتراكات والتةي تثبةت 

 عند استحقاقها. ان الدخلبيفي 
 

ائي تقوم المجموعة بتكوين مخصع لمكافسة نهاية الخدمة للمو فين الوافدين. تستند المبالغ المستحقة الدفع عن هه  المزايا على الراتب النه
ايةا علةةى مةةدى فتةةرة وطةول مةةدة خدمةةة المةو فين خضةةوعا  إلتمةةام الحةد األدنةةى مةةن فتةةرة الخدمةة. يؤخةةه مخصةةع للتكةاليف المتوقعةةة لهةةه  المز 

 الخدمة.
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 خزينةأسهم ال
أيةة أربةاح أو  تثبيةتيةتم  البالتكلفةة ويةتم خصةمها مةن حقةوق الملكيةة. ( خزينةةأسةهم ال)إعادة شراؤها دوات حقوق الملكية التي يتم أ تثبيتيتم 

ي فةرق بةين القيمةة أ تثبيةتلمجموعةة. يةتم لبيةع أو إصةدار أو إلغةاء أدوات حقةوق الملكيةة  عنةد شةراء أو ئرأو الخسةا بيان األرباحخسائر في 
 .حقوق الملكية، في اعادة إصداره، في حالة إوالمبالغالدفترية 

 
 احتساب تاريخ المتاجرة والسداد

لبنةةةد جرة" أي تةةةاريخ شةةةراء أو بيةةةع المجموعةةةة بتةةةاريخ المتةةةا"إن جميةةةع مشةةةتريات ومبيعةةةات الموجةةةودات الماليةةةة "بالطريقةةةة العاديةةةة" يةةةتم تثبيتهةةةا 
. إن المشةتريات أو المبيعةات بةةالطرق العاديةة تمثةل المشةةتريات أو المبيعةات للموجةودات الماليةة التةةي تتطلةب توصةيل الموجةةودات الموجةودات

 خالل فترة زمنية محددة حسب الن ام أو العرف المتبع في السوق.
 

 القياس الالحقالتثبيت األولي و  -األدوات المالية
 
 الموجودات المالية (أ 

 أو أداة حقوق ملكية لمنشسة أخرى. ةمالي ومطلوباتلمنشسة ما  ةماليموجودات إن األداة المالية هي أي عقد ينشس عنه 
 

 التثبيت األولي والقياس
وهمةم مدينةة، أو اسةتثمارات محةتف   مويلوالتيتم تصنيف الموجودات المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 

يةتم تثبيةت  بها لتاريخ االستحقاق، أو موجودات مالية متوفرة للبيع أو كمشتقات مصنفة كسدوات تحوط ضمن تحوط فعةال، حسةب االقتضةاء.
يمةة العادلةة مةن خةالل األربةاح أو ، فةي حالةة الموجةودات الماليةة غيةر المسةجلة بالقجميع الموجودات الماليةة فةي البدايةة بالقيمةة العادلةة زائةدا  

 الخسائر، تكاليف المعامالت العائدة إلى استحواه الموجودات المالية.
 

إن المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تستلزم توصيل الموجودات ضمن إطار زمني موضوع وفقا  للقوانين أو العرف السائد في 
 .بند الموجوداتبشراء أو بيع  المجموعةيتم تثبيتها بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الهي التزمت فيه  السوق )المشتريات بالطريقة العادية(

 
 القياس الالحق

 :في أربع فئاتيعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما هو موضح 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 الهمم المدينةو  التمويل 
 االستثمارات المحتف  بها لتاريخ االستحقاق 
 االستثمارات المالية المتوفرة للبيع 

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

لغةةةةرض المتةةةةاجرة إن الموجةةةةودات الماليةةةةة بالقيمةةةةة العادلةةةةة مةةةةن خةةةةالل األربةةةةاح أو الخسةةةةائر تشةةةةتمل علةةةةى الموجةةةةودات الماليةةةةة المحةةةةتف  بهةةةةا 
. يتم تصنيف الموجودات المالية بسنها محتف  أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح التثبيت األولي  دعنوالموجودات المالية المصنفة 

المشةةتقات بهةا لغةةرض المتةاجرة إها تةةم االسةتحواه عليهةةا بشةةكل رئيسةي لغةةرض البيةع أو إعةةادة الشةراء خةةالل فتةةرة قصةيرة األجةةل. يةتم تصةةنيف 
المنفصةلة، إال إها تةم تصةنيفها كةسدوات تحةوط فعالةة وفقةا  للمعيةار المحاسةبي المشةتقات المتضةمنة أيضا  كمحتف  بهةا للمتةاجرة، ومةن ضةمنها 

القيمة بتصنيف أية موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. إن الموجودات المالية ب المجموعة. لم تقم 39الدولي رقم 
بالقيمة العادلة مع صافي التغيرات في القيمةة العادلةة المثبتةة الموحد العادلة من خالل األرباح والخسائر يتم إدراجها في بيان المركز المالي 

الةدخل  بيةانفةي ( فةي القيمةة العادلةة( أو دخل التمويةل )صةافي التغيةرات الموجبةة في القيمة العادلة)صافي التغيرات السالبة تكاليف تمويل ك
 .الموحد
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 )تتمة( التثبيت األولي والقياس الالحق -األدوات المالية
 
 )تتمة( الموجودات المالية (أ 

 
 )تتمة( القياس الالحق

 والهمم المدينة التمويل
ة غيةر مشةتقة بةدفعات ثابتةة أو قابلةة للتحديةد وهةي غيةر مدرجةة فةي هةي موجةودات ماليةبمةا فيهةا المبةالغ المقدمةة  إن التمويل والةهمم المدينةة 

الفعلةةي ناقصةةا أي  ربحالحقةةا  بالتكلفةةة المطفةةسة باسةةتخدام طريقةةة سةةعر الةة تلةةك الموجةةودات الماليةةة سةةوق نشةةط. بعةةد القيةةاس األولةةي، يةةتم قيةةاس
التكةةاليف التةةي تشةةكل  وأوة علةةى االسةةتحواه والرسةةوم النخفةةاض فةةي القيمةةة. تحتسةةب التكلفةةة المطفةةسة باألخةةه فةةي االعتبةةار أي خصةةم أو عةةالا

. تثبةت الخسةائر الناتجةة الةدخل الموحةدالتمويةل فةي بيةان  دخةلالفعلةي ضةمن  ربحالفعلي. يةدرج إطفةاء سةعر الةربح جزءا  ال يتجزأ من سعر ال
اليف المبيعةات أو المصةاريف التشةغيلية وضةمن تكة للتمويةلضمن تكاليف التمويل بالنسةبة  الدخل الموحدعن االنخفاض في القيمة في بيان 

 األخرى بالنسبة للهمم المدينة.
 

 االستثمارات المحتف  بها لتاريخ االستحقاق
علةةةى أنهةةةا محةةةتف  بهةةةا لتةةةاريخ يةةةتم تصةةةنيفها واسةةةتحقاقات ثابتةةةة إن الموجةةةودات الماليةةةة غيةةةر المشةةةتقة هات دفعةةةات ثابتةةةة أو قابلةةةة للتحديةةةد 

رات االستحقاق عندما يكون للمجموعة النية الحسنة والقدرة على االحتفا  بها حتى تاريخ االستحقاق. بعد القياس األولي، يتم قياس االستثما
تم احتسةةاب التكلفةةة المطفةةسة المحةةتف  بهةةا لتةةاريخ االسةةتحقاق بالتكلفةةة المطفةةسة باسةةتخدام سةةعر الةةربح الفعلةةي، ناقصةةا  االنخفةةاض فةةي القيمةةة. يةة

. يةدرج إطفةاء الفعلةي ربحالتكاليف التي تشكل جزءا  ال يتجزأ من سعر الة وأباألخه في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواه والرسوم 
ضةمن  خل الموحةدالةداالنخفةاض فةي القيمةة فةي بيةان عةن الخسةائر الناتجةة تثبةت . الةدخل الموحةدسعر الربح الفعلي كةدخل تمويةل فةي بيةان 

 تكاليف التمويل.
 
 ستثمارات المالية المتوفرة للبيعاال

. إن اسةتثمارات حقةوق الملكيةة المصةنفة علةى أنهةا ديةن إن االستثمارات المالية المتوفرة للبيع تشتمل على استثمارات حقوق ملكية أو سةندات
الةدين أو بالقيمةة العادلةة مةن خةالل األربةاح أو الخسةائر. إن سةندات مصنفة على أنها محتف  بها للمتةاجرة التي ليست متوفرة للبيع هي تلك 

 فةي هةه  الفئةةة هةي تلةةك التةي تنةوي المجموعةةة االحتفةا  بهةةا لفتةرة غيةر محةةددة مةن الةةزمن والتةي يمكةن بيعهةةا تلبيةة لمتطلبةةات السةيولة أو وفقةةا  
 للتغيرات في أوضاع السوق.

 
كةةدخل ماليةةة المتةةوفرة للبيةةع الحقةا بالقيمةةة العادلةةة مةةع تثبيةةت األربةاح أو الخسةةائر غيةةر المحققةةة بعةد القيةةاس األولةةي، يةةتم قيةاس االسةةتثمارات ال

 ضةمن، وحينهةا يةتم تثبيةت األربةاح أو الخسةائر المتراكمةة اتاالسةتثمار  التوقةف عةن تثبيةتفي االحتياطي المتةوفر للبيةع حتةى يةتم آخر  شامل
يتم إعادة تصةنيف الخسةائر المتراكمةة مةن االحتيةاطي المتةوفر للبيةع إلةى عندما ة القيمة، و يتم تحديدها على أنها منخفضأ ،الدخل التشغيلي

المحققةةة فةةي فتةةرة االحتفةةا  باالسةةتثمارات الماليةةة المتةةوفرة للبيةةع يةةتم اإلعةةالن عنهةةا  األربةةاح. إن التمويةةل ضةةمن تكةةاليف الموحةةدالةةدخل بيةةان 
 الفعلي. ربحسعر الطريقة باستخدام  كدخل

 
. عنةةدما تكةةون المجموعةةة، فةةي مالئمةةة فةةي األجةةل القريةةبموجوداتهةةا الماليةةة المتةةوفرة للبيةةع  إمكانيةةة ونيةةة بيةةع تموعةةة بتقيةةيم إها كانةةتقةوم المج

، يمكن للمجموعة أن تختةار إعةادة تصةنيف هةه  الشنطةغير األسواق المالية بسبب الموجودات حاالت نادرة، غير قادرة على المتاجرة بهه  
 .للمستقبل القريب أو حتى موعد استحقاقهاالموجودات النية والقدرة باالحتفا  بهه  إها كان لدى اإلدارة  ليةالموجودات الما

 
تةةاريخ إعةةادة بلقيمةةة العادلةةة المبلةةغ المةةدرج لفةةإن ، المعةةاد تصةةنيفها خةةارج فئةةة الموجةةودات الماليةةة المتةةوفرة للبيةةعماليةةة الموجةةودات بالنسةةبة لل

إلةى  ؤهةاحقةوق الملكيةة يةتم إطفاضةمن بهةا تثبيتها من الموجودات التي تم خسائر أو أرباح  ةأيأن مطفسة الجديدة و التصنيف تصبح تكلفتها ال
 مبلةةغأي فةةرق بةةين التكلفةةة المطفةةسة الجديةةدة و إن الفعلةةي.  ربحباسةةتخدام سةةعر الةة اتعلةةى مةةدى العمةةر المتبقةةي لالسةةتثمار الخسةةائر أو األربةةاح 

علةى أنهةا الموجودات الحقا  الفعلي. إها تم تحديد  ربحباستخدام سعر ال لبند لموجوداتى مدى العمر المتبقي عل أيضا   ؤ يتم إطفااالستحقاق 
 .الموحد إلى بيان الدخلالملكية يعاد تصنيفه بعد هلك حقوق ضمن المبلغ المسجل فإن ، منخفضة القيمة
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 التوقف عن تثبيت

ماليةةة  موجةةوداتالمةالي أو الجةةزء مةةن مجموعةة  بنةةد موجةةوداتالجةةزء مةن حيثمةةا ينطبةق،  ،المةةالي )أو بنةةد الموجةودات التوقةةف عةن تثبيةةتيةتم 
 عندما: كبند موجودات ماليمماثلة( 

 
 بند الموجوداتعلى التدفقات النقدية من  تنتهي الحقوق في الحصول 
  أو عنةةدما تسخةه علةةى عاتقهةةا االلتةزام بةةدفع التةةدفقات النقديةةة  بنةةد الموجةةوداتحقوقهةةا السةتالم التةةدفقات النقديةةة مةن  المجموعةةةتحةول

ي جميةةةع بشةةةكل فعلةةة المجموعةةةةمةةةا )أ( أن تحةةةول ا  "؛ و تمريةةةر" ترتيةةةبالمسةةةتلمة بالكامةةةل دون تةةةسخير جةةةوهري لطةةةرف ثالةةةث بموجةةةب 
لةةت وال احتف ةةت فعليةةا  بجميةةع مخةةاطر ومزايةةا  المجموعةةة، أو )ب( ال تكةةون ببنةةد الموجةةوداتالمخةةاطر والمزايةةا المتعلقةةة  بنةةد قةةد حوب

لت الموجودات  .بند الموجوداتعلى السيطرة ، إال أنها حوب
 

لةى ترتيب تمريردخل في ت وأ بند الموجوداتحقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من  المجموعةعندما تحول  ، فإنها تقةوم بتقيةيم إها وا 
لةت أو احتف ةت فعليةا  بجميةع مخةاطر ومزايةا  المجموعةةأي مدى احتف ةت بمخةاطر ومزايةا الملكيةة. وعنةدما ال تكةون  ، بنةد الموجةوداتقةد حوب

. بند الموجوداتباستخدام المجموعة  ضمن نطاق استمرار تستمر المجموعة بتثبيت بند الموجودات، بند الموجوداتعلى السيطرة ولم تحول 
بةه علةى أسةاس  ةالمرتبطةوالمطلوبةات المحةول  بنةد الموجةوداتبه. يتم قيةاس  ةمرتبطمطلوبات أيضا  بتثبيت المجموعة في هه  الحالة، تقوم 

 .المجموعةيعكس الحقوق وااللتزامات التي احتف ت بها 
 

 ماليةالموجودات الوعدم تحصيل في قيمة االنخفاض 
الماليةة قةد تعةرض النخفةاض فةي  الموجةوداتمالي لتحديد فيما إها كان يوجد دليل موضوعي بسن أحد مركز م إجراء تقييم بتاريخ كل بيان يت

 كما يلي:في القيمة قيمته. في حالة وجود مثل هها الدليل فإن خسائر االنخفاض في القيمة يتم تثبيتها في بيان الدخل. يحدد االنخفاض 
 
يمثةل الفةرق مةا بةين التكلفةة والقيمةة العادلةة ناقصةا  خسةائر في القيمة التي أ هرت بالقيمة العادلة فإن االنخفاض  موجوداتللبالنسبة  (أ )

 االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا  في بيان الدخل.
والقيمةةة الحاليةةة للتةةدفقات يمثةةل الفةةرق مةةا بةةين القيمةةة المدرجةةة فةةي القيمةةة التةةي أ هةةرت بالتكلفةةة فةةإن االنخفةةاض  للموجةةوداتبالنسةةبة  (ب )

 مالي مشابه. بند موجوداتالنقدية المستقبلية المخصومة حسب سعر السوق الحالي للعائد من 
بةةين المبلةةغ المةةدرج والقيمةةة الحاليةةة  يمثةةل الفةةرق مةةافةةي القيمةةة التةةي أ هةةرت بالتكلفةةة المطفةةسة، فةةإن االنخفةةاض  للموجةةوداتبالنسةةبة  (ج )

 الفعلي األصلي. ربحمخصومة حسب سعر الللتدفقات النقدية المستقبلية ال
 
 المطلوبات المالية (ب 

 
 التثبيت األولي والقياس

أو كمشةتقات أو همةم دائنةة،  ،تمويةلالخسةائر، أو أو األربةاح تصنف المطلوبات المالية على أنهةا مطلوبةات ماليةة بالقيمةة العادلةة مةن خةالل 
 يكون مالئما.عندما  ،مصنفة كسدوات تحوط ضمن تحوط فعال

 
 .، بعد تنزيل تكاليف المعامالت العائدة لها مباشرةالتمويلوفي حال  ،بالقيمة العادلةفي البداية المطلوبات المالية جميع تثبت 

 
الةهي  والتمويةلالسةحب علةى المكشةوف مةن البنةوك، و ، التجارية والهمم الدائنة األخرى على الهمم الدائنة للمجموعةتشتمل المطلوبات المالية 

 لسحب على المكشوف من البنوك، وعقود الضمانات المالية، واألدوات المالية المشتقة.تضمن اي
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 )تتمة( التثبيت األولي والقياس الالحق -األدوات المالية
 
 )تتمة( المطلوبات المالية (ب 

 
 القياس الالحق

 على تصنيفها كما هو موضح أدنا : يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية
 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
لمتاجرة والمطلوبةات الماليةة لإن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تشتمل على المطلوبات المالية المحتف  بها 

 الخسائر. وأقيمة العادلة من خالل األرباح المصنفة عند التثبيت األولي بال
 

يتم تصنيف المطلوبات المالية بسنها محتف  بها لغرض المتاجرة إها تةم االسةتحواه عليهةا بشةكل رئيسةي لغةرض البيةع أو إعةادة الشةراء قصةير 
ات للتحةوط فةةي عالقةات التحةةوط كمةةا األجةل. تشةةتمل هةه  الفئةةة علةى األدوات الماليةةة المشةتقة التةةي دخلةت فيهةةا الشةركة وغيةةر المصةنفة كةةسدو 

. يةةتم أيضةةا  تصةةنيف المشةةتقات المتضةةمنة المنفصةةلة كمشةةتقات محةةتف  بهةةا للمتةةاجرة، إال إها تةةم 39عرفهةةا المعيةةار المحاسةةبي الةةدولي رقةةم 
 تصنيفها كسدوات تحوط فعالة.

 
 .الدخل الموحد المحتف  بها بغرض المتاجرة في بيانعلى المطلوبات الخسائر  وأيتم تثبيت األرباح 

 
الخسائر يتم تصنيفها بتاريخ تثبيتها األولي وفقط إها  وأإن المطلوبات المالية المصنفة عند التثبيت األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

خسةةائر مةةن مشةةتقات ال وأ. تتةةسلف المطلوبةةات الماليةةة للمجموعةةة بالقيمةةة العادلةةة مةةن خةةالل األربةةاح 39تةةوفر المعيةةار المحاسةةبي الةةدولي رقةةم 
 .التمويل يةمن اتفاقالمنقسمة  التمويلأسعار 

 
 التمويل

الفعلةي. يةتم تثبيةت األربةاح  ربحالحقةا  بالتكلفةة المطفةسة باسةتخدام طريقةة سةعر الة أي تمويةل تةم الحصةول عليةهبعد التثبيت األولي، يةتم قيةاس 
 الفعلي. الربحسعر  طلوبات وكهلك من خالل عملية إطفاءالم التوقف عن تثبيتعندما يتم األرباح أو الخسائر والخسائر في 

 
التكةاليف التةي تشةكل جةزءا  ال يتجةزأ مةن سةعر  وأتحتسب التكلفة المطفسة باألخةه فةي االعتبةار أي خصةم أو عةالوة علةى االسةتحواه والرسةوم 

 الدخل الموحد.تمويل في بيان كتكاليف الفعلي  ربحالفعلي. يدرج إطفاء سعر ال ربحال
 
 ود الضمانات الماليةعق
تكبةدها تالتةي الخسةائر لتعويض حاملها عن  ةدفعإجراء عقود الضمانات المالية الصادرة من قبل المجموعة هي تلك العقود التي تتطلب إن 

بدايةةة فةةي العقةةود الضةةمانات الماليةةة تثبيةةت مةةدين محةةدد تسةةديد دفعةةة عنةةد اسةةتحقاقها وفقةةا لشةةروط أداة الةةدين. يةةتم  عجةةزبسةةبب المجموعةةة 
سفضةةل المطلوبةةات ب، يةةتم قيةةاس الحقةةا  الضةةمان.  إصةةدارمباشةةرة إلةةى العائةةدة تكةةاليف المعةةامالت حسةةب معدلةةة و بالقيمةةة العادلةةة، كمطلوبةةات 

 .، أيهما أعلىالمتراكماإلطفاء والمبلغ المثبت ناقصا المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير للمصاريف تقدير 
 

 تالتوقف عن تثبي
 سخرىبة ةموجةود ة. عندما يتم استبدال مطلوبات ماليةالمطلوباتأو إلغاء أو انتهاء  اإلعفاء منالمطلوبات المالية عند  التوقف عن تثبيتيتم 

بشةةكل رئيسةةي، فةةإن هلةةك التبةةديل أو  ةمطلوبةةات الحاليةةالمةةن نفةةس المقةةرض علةةى أسةةاس بنةةود مختلفةةة بشةةكل رئيسةةي، أو قةةد تةةم تعةةديل بنةةود 
. إن الفةرق بةين المبةالغ المدرجةة المعنيةة يةتم تثبيتةه ةوتثبيةت مطلوبةات جديةد ةمطلوبةات األصةليال التوقةف عةن تثبيةتامل على أنةه التعديل يع

 .الموحد في بيان الدخل
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 تسوية األدوات المالية (ج 

 
فقةط إها كةان هنةاك حةق قةانوني ملةزم  الموحةددرج صةافي المبلةغ فةي بيةان المركةز المةالي يتم تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية وي

 لتسوية المبالغ المثبتة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي أو لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامن. حاليا  
 

 قياس القيمة العادلة
 .إعداد التقاريرر المالية بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية والموجودات غي

 
 تحدث إما: مطلوباتأو لتحويل  موجوداتيستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراضات بسن المعاملة لبيع 

 
 المطلوبات، أوأو  للموجوداتفي السوق الرئيسي  .1
 لمطلوباتاأو  للموجوداتفي غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر تفضيال   .2
 

لقيمةةة اتسلسةةل إن جميةةع الموجةةودات والمطلوبةةات التةةي تقةةاس قيمتهةةا العادلةةة أو يةةتم اإلفصةةاح عنهةةا فةةي البيانةةات الماليةةة يةةتم تصةةنيفها ضةةمن 
 استنادا  ألقل مستوى من المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل. ،مبينة كما يليالو  ،العادلة

 
 لمتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.المستوى األول: أسعار السوق ا

المستوى الثاني: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة )مدخالت ملحو ة بصورة مباشرة أو غير 
 مباشرة(

 المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة )مدخالت غير ملحو ة(.المستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من 
بخصوع الموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المالية علةى أسةاس متكةرر، تحةدد المجموعةة فيمةا إها كانةت التحةويالت قةد تمةت بةين 

دخالت األساسةةية لقيةةاس القيمةةة العادلةةة ككةةل( فةةي مسةتويات فةةي التسلسةةل الهرمةةي بإعةةادة تقيةةيم التصةنيف )اسةةتنادا  إلةةى أدنةةى مسةةتوى مةةن المة
 نهاية كل فترة إلعداد التقارير المالية.

 
والموجةودات الماليةة المتةوفرة العقةارات االسةتثمارية مثةل المتكةررة، كةل مةن قيةاس القيمةة العادلةة لالمجموعة السياسةات واإلجةراءات إدارة تحدد 

 .للبيع غير المدرجة
 

الجوهريةة، مثةل العقةارات االسةتثمارية. تشةتمل معةايير االختيةار علةى معلومةات السةوق  الموجةوداتي عمليةة تقيةيم يشترك مثمنون خارجيون ف
 والشهرة واالستقاللية وفيما إها تم الحفا  على المعايير المهنية.

 
إعادة قياسها أو إعادة تقييمها حسب يلزم التي بتاريخ إعداد كل تقرير مالي، تقوم اإلدارة  بتحليل الحركات في القيم للموجودات والمطلوبات 

مةن المةدخالت الرئيسةية المطبقةة فةي أحةدث تقيةيم بمطابقةة اإلدارة تتحقةق  ،السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. ومن أجل هةها التحليةل
 في احتساب التقييم مع العقود والمستندات المعنية األخرى.المستخدمة المعلومات 

 
مةع مةن الموجةودات والمطلوبةات باالشتراك مع المثمنين الخارجيين للمجموعة، بمقارنة كل التغييرات في القيمة العادلة لكل تقوم اإلدارة، كما 

 المصادر هات عالقة الخارجية من أجل تحديد فيما إها كان التغيير معقوال .
 

ومخةةةاطر  وخصةةةائعبةةةات علةةةى أسةةةاس طبيعةةةة لغةةةرض إفصةةةاحات القيمةةةة العادلةةةة، قامةةةت المجموعةةةة بتحديةةةد أصةةةناف الموجةةةودات والمطلو 
 الموجودات أو المطلوبات والمستوى الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبين أعال .

 
 التسوية

يةا  إن الموجودات المالية والمطلوبات المالية فقط يتم تسويتها ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المةالي عنةدما يكةون هنةاك حةق ملةزم قانون
 لغ المثبتة وتنوي المجموعة السداد على األساس الصافي.لتسوية المبا
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 العمالت األجنبية
تكةون تةاريخ المستخدمة المعنية بسعر الصرف الفوري للعملة حسب يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية في البداية من قبل المجموعة 

 للتثبيت ألول مرة. مؤهلةفيه المعاملة 
 

سةعر الصةرف الفةوري للعملةة المسةتخدمة بتةاريخ إعةداد التقريةر. ليتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المصنفة بالعمالت األجنبية وفقةا  
 تسوية أو تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر. دجميع الفروقات الناتجة عنتثبيت يتم 
 

أسةةعار التحويةةل كمةةا بتةةواريخ المعةةامالت  باسةةتخدامالنقديةةة التةةي يةةتم قياسةةها وفقةةا  للتكلفةةة التاريخيةةة بعملةةة أجنبيةةة يةةتم تحويلهةةا  إن البنةةود غيةةر
أسةةعار الصةةرف بتةةاريخ تحديةةد القيمةةة  باسةةتخداماألوليةةة. يةةتم تحويةةل البنةةود غيةةر النقديةةة التةةي يةةتم قياسةةها بالقيمةةة العادلةةة بعملةةة أجنبيةةة معينةةة 

. إن األربةةاح أو الخسةائر الناتجةةة مةن تحويةةل البنةود غيةةر النقديةة التةةي تةم قياسةةها بالقيمةة العادلةةة يةتم معاملتهةةا بمةا يتماشةةى مةع تثبيةةت العادلةة
قيمةة األرباح أو الخسائر من التغيير في القيمة العادلة للبند )على سبيل المثال، فروقات التحويةل للبنةود حيةث يةتم تثبيةت أربةاح أو خسةائر ال

أو األربةةةاح أو  ىخةةةر الةةةدخل الشةةةامل األ بنةةةود أو يةةةتم تثبيةةةت األربةةةاح أو الخسةةةائر أيضةةةا  ضةةةمن ىخةةةر الةةةدخل الشةةةامل األ بنةةةود عادلةةةة ضةةةمنال
 الخسائر، على التوالي(.

 
التقريةر  إن جميع الموجودات والمطلوبات للشةركات التابعةة األجنبيةة يةتم تحويلهةا إلةى عملةة العةرض للمجموعةة بسةعر التحويةل السةائد بتةاريخ

سعر التحويل للسنة. إن فروقات التحويل التي تنتج عند التحويل يةتم نقلهةا بالمتوسط المرجح لالخاصة بها الدخل ويتم تحويل بيانات المالي 
 مباشرة إلى بند منفصل في حقوق الملكية.

 
 التقارير القطاعية

ات أو الخةةدمات )قطةةاع األعمةةال( أو فةةي تقةةديم المنتجةةات أو إن القطةةاع يمثةةل عنصةةر مميةةز للمجموعةةة حيةةث يعمةةل إمةةا فةةي تقةةديم المنتجةة
 الخدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة )قطاع جغرافي(، وهها يخضع للمخاطر والمزايا التي تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى.

 
 الطارئةالمطلوبات 

مةةوارد خةةارج للتةةدفق ل بعيةةد الحةةدوث احتمةةال هنةةاك مةةا لةةم يكةةنعنهةةا اإلفصةةاح يةةتم بةةل  ،فةةي البيانةةات الماليةةةالطارئةةة ال يةةتم إدراج المطلوبةةات 
منةةافع داخةل فةي البيانةات الماليةةة بةل يةتم اإلفصةاح عنهةا عنةةدما يكةون تةدفق الطارئةة االقتصةادية. ال يةتم إدراج الموجةةودات للمزايةا المتضةمنة 

 اقتصادية مرجحا.
 
 
 ةمن الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمي الدخل -4

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 :التمويليةالموجودات 
  182.749  156.610 إجارة
  3.921  3.468 آجلةإجارة 

  11.812  10.753 شركة الملك
  480  555 أخرى

 
 171.386  198.962  

 الموجودات االستثمارية:
  1.531  13.070 وكالة

 
 184.456  200.493 
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 المصاريف التشغيلية -5

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
   58.727  45.736 مصاريف مو فين

   27.448  18.508 استشارات قانونية ومهنية
   14.905  15.232 سياق األعمال
   18.260  21.133 (12)إيضاح  إدارة عقارات

   4.100  4.135 إيجار
   4.986  3.133 يف تتعلق بتكنولوجيا المعلوماتر مصا

   5.396  6.317 استهالك
   909.14  293.8 أخرى

 
 122.487  148.731   

   22.747  2.602 (13)إيضاح  حدائق الورقاء ه م مشركة لالتشغيلية  المصاريفحصة من 
 

 125.089  171.478   
 
 
 /للمستثمرينللممولينالتوزيعات  -6
 

ووفقةةا  لالتفاقيةةات مةةع  ن قبةةل هيئةةة الفتةةوى والرقابةةة الشةةرعيةوالمسةةاهمين تةةم وفقةةا  ل سةةس الموضةةوعة مةة الممةةولينإن توزيةةع األربةةاح مةةا بةةين 
 .الممولين المعنيين

 
 للسهم األساسي والمخفف الربح -7
 

، مةةن خةةالل أعضةةاء مجلةةس اإلدارة والزكةةاة أتعةةاب بعةةد خصةةم العائةةدة لمسةةاهمي الشةةركة األملسةةنة ايةةتم احتسةةاب الةةربح للسةةهم بتقسةةيم أربةةاح 
  لعادية القائمة خالل السنة.لعدد األسهم االمتوسط المرجح 

 
لعةدد األسةهم العاديةة القائمةة خةالل السةنة زائةدا  المتوسط المرجح على  يتم احتساب الربح للسهم بتقسيم األرباح العائدة لمساهمي الشركة األم

 :ديةعند تحويل جميع األسهم المحتملة العادية المخففة إلى أسهم عا لعدد األسهم التي ستصدرالمتوسط المرجح 
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
 أعضاء  أتعاب بعد خصم ،لسنة العائدة لمساهمي الشركة األماأرباح 

   105.283  40.300 )ألف درهم( مجلس اإلدارة والزكاة 
 

   1.475.000  1.475.000 لعدد األسهم الحتساب الربح األساسي للسهم )باأللف(المتوسط المرجح 
 تسثير التخفيف:

   1.647.225  1.633.132 ة المضاربةأدا
 

   3.122.225  3.108.132 التخفيفلتسثير المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة 
 

 عائدة لمساهمي الشركة األم:
   0.071  027.0 )درهم(الربح األساسي للسهم 

 
   0.034  013.0 )درهم(للسهم  المخففالربح 

 
 (.22)إيضاح  2008سنة شراء المجموعة ألسهمها خالل من خالل األساسية والمخففة د األسهم لعدتم تخفيض المتوسط المرجح 
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 النقد واألرصدة لدى البنوك -8

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
   59   59  نقد في الصندوق

   341.470   435.839  أرصدة لدى البنوك
   278.973   237.117  ودائع لدى البنوك

 
   620.502   673.015  صدة لدى البنوكنقد وأر 
     ودائعالالنقد المقيد و  ناقصا :
   (35.000)  (35.000) (1-8ملحو ة ودائع تن يمية بدون فترة استحقاق ) 
   (247.301)  (205.453) (2-8ملحو ة ) نقد مقيد 

 
   338.201   432.562  النقدية وشبه النقدية

 
المركةزي  المصرفللوائح  وفقا  العربية المتحدة المركزي لدولة اإلمارات  المصرف وتحت رهنوك المحلية ودائع لدى أحد البنتمثل ال 8-1

 للترخيع.
 
من النقد المقيد. وهها يمثل مليون درهم(  247 – 2016ديسمبر  31)مليون درهم  205مبلغ المجموعة أدرجت ، السنةفي نهاية   8-2

 (.13إيضاح مشروع مشترك )حت سيطرة وتحصة المجموعة من النقد المحتف  به 
 
حسةةاباتهم المصةةرفية لصةةالح وكيةةل قةةاموا بةةرهن وبعةةض شةةركاتها التابعةةة المسةةجلة فةةي دولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة إن الشةةركة   8-3

 (.17إيضاح الضمان )
 
 
 الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية -9

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 ت التمويليةالموجودا
   2.797.359   2.554.822  إجارة
   388.743   319.480  آجلةإجارة 

   125.852   55.852  شركة الملك
   2.543   1.398  راتعقا ةمرابح
   18.104   14.854  أخرى

 
  2.946.406   3.332.601   

   (512.890)  (461.423) (1-9إيضاح مخصع االنخفاض في القيمة )
 

   2.819.711   2.484.983  موجودات التمويليةالمجموع 
 

 :االستثماريةالموجودات 
   400.000   00.0006  وكالة

  00.0006   400.000   
 

   3.219.711   3.084.983 الموجودات االستثمارية مجموع
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 )تتمة( الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية -9
 

 ستثمارية اإلسالمية حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:إن صافي الموجودات التمويلية واال
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
   3.177.096  3.036.581 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
   42.615  48.402 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 3.084.983  3.219.711   

 
 كما يلي:هو إن الحركة في مخصع االنخفاض في القيمة 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
  488.937   512.890  يناير 1

  23.953   (51.467) صافي - الحركة خالل السنة
 

  512.890   461.423  ديسمبر 31في 
 
مليةةون درهةةم( بخصةةوع األربةةاح المعلقةةة  131 – 2016مليةةون درهةةم ) 110يشةةتمل مخصةةع االنخفةةاض فةةي القيمةةة علةةى مبلةةغ  9-1

 موجودات التمويلية واالستثمارية المنخفضة القيمة.لل
 
ةدارة ويستند على االفتراضات التي لتقدير أفضل ، فإن مخصع االنخفاض في القيمة هو 3-2كما هو مبين في اإليضاح رقم  9-2

 تسخه في االعتبار عدة عوامل.
 
 

 االستثمارات المتوفرة للبيع -10
 
 

  ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
  7.688     12.387         األسهم

 
 مارات العربية المتحدة.إلة استثمارات المتاحة للبيع خارج دولالحتفا  بجميع االيتم ا

 
 

 2017ديسمبر  31
 االستثمارات التي أظهرت بالقيمة العادلة 

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

 
  717.7  -  4.670  12.387 األسهم
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 )تتمة( االستثمارات المتوفرة للبيع -10
 

 2016ديسمبر  31
 االستثمارات التي أ هرت بالقيمة العادلة 

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول إجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
  
 7.688  -  -  7.688  

 
 في السنة الحالية والسنة السابقة. األول والثاني لتسلسل القيمة العادلةالمستوى فئات في  تحويالت ل وراق الماليةلم تكن هناك 

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

 
 2017 2016 
 ألف درهم همألف در  

 
   8.129   7.688  يناير 1الرصيد في 

   (400)  -  صافي التغيرات في القيمة العادلة
   570   -  خالل السنة اإلضافات

   (611)  29  فرق تحويل العمالت األجنبية
 

   7.688   717.7  ديسمبر 31الرصيد في 
 
 
 

 الدفعات مقدما عن العقارات االستثمارية -11
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
   322.818     322.818 الدفعات مقدما  عن العقارات االستثمارية

 
تةةم تسجيةةل كةةال قيةةد التطةةوير فةي دبةةي.  ينعقةةاري مشةروعينهةه  تمثةةل الةةدفعات مقةةدما  مةن قبةةل المجموعةةة بشةةسن االسةتحواه علةةى الوحةةدات فةةي 

ن تةةاريخ االنتهةةاء غيةةر محةةدد  بمطةةور واحةةد 2013 فةةي اجةةراءات تحكةةيم بعةةد. قامةةت المجموعةةة بالبةةدء فةةي المشةةروعين لعةةدد مةةن السةةنوات وا 
مليةةةون  293 - 2016ديسةةةمبر  31مليةةون درهةةةم ) 293بقيمةةةة مدرجةةةة و  مليةةةون درهةةم 780بمبلةةةغ  لتسةةهيل إرجةةةاع المبةةةالغ المدفوعةةة مقةةةدما  

 سةةنةات مقةةدما  عةةن العقةةارات االسةةتثمارية فةةي نهايةةة العلةةى القيمةةة المدرجةةة للةةدفع سةةلبي والتةةي تعتقةةد اإلدارة بسنةةه لةةن يكةةون لهةةا تةةسثيردرهةةم(، 
 (.30)إيضاح 

 
ستصةةناع مةةع مؤسسةةة ماليةةة مدرجةةة بالتكلفةةة حيةةث أن هنةةاك اال بموجةةبمليةةون درهةةم  30تتضةةمن  الةةدفعات مقةةدما  عةةن العقةةارات االسةةتثمارية
 2016ديسةمبر  31) درهةم مليةون 39تبطةة بمبلةغ إن المطلوبةات المر  كمةا من قبل المطور. سينتهيشكوك كبيرة حول ما إها كان المشروع 

فةةي البيانةةات الماليةةة. بموجةةب شةةروط االستصةةناع، لةةيس لةةدى المجموعةةة أي التةةزام لسةةداد تمويةةل االستصةةناع مسةةجلة مليةةون درهةةم(  39 –
مليةون  23ضةافي قةدر  تحصةل المجموعةة بعةد علةى ملكيةة للعقةارات وملتزمةة بةدفع مبلةغ إلةم  .الخاع ببند الموجودات حتى اكتمةال اإلنشةاء

 وفقا لالتفاقية المبرمة مع بائع أحد المشاريع العقارية.( مليون درهم 23: 2016ديسمبر  31)درهم 
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 العقارات االستثمارية -12
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
   1.701.920   1.623.096  يناير 1في 

   73.299   143.109  اإلضافات خالل السنة
   (7.571)  (24.282) خالل السنة االستبعادات

   18.070   69.530  القيمة العادلة عن عقارات استثماريةأرباح 
   (162.622)  9.611  تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية

 
   1.623.096   1.821.064  ديسمبر 31في 
 

بهةةةا لةيجةةةار أو البيةةةع. وفقةةةا  لسياسةةةتها المحاسةةةبية، تةةةدرج تتةةةسلف العقةةةارات االسةةةتثمارية مةةةن األراضةةةي والفةةةيالت ووحةةةدات المبةةةاني المحةةةتف  
 .المجموعة العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة

 
يحملةون المةؤهالت المهنيةة هات  ينتستند القيم العادلة للعقةارات علةى تقييمةات أجريةت فةي نهايةة السةنة مةن قبةل مقيمةين مةؤهلين مهنيةا مسةتقل

هةو المسةتخدم نمةوهج التقيةيم إن . االسةتثمارية التةي يةتم تقييمهةافي المواقع وقطاعةات العقةارات عالقة ة هات المعترف بها ولديهم خبر العالقة 
 به المعهد الملكي للمساحين القانونيين. ىأوصلما  وفقا  
 

التابعةةة  الشةةركاتاحةةدى فةةي مصةةر مملوكةةة مةةن قبةةل ووحةةدتان  علةةى قطعةةة أرض 2017ديسةةمبر  31تشةةتمل العقةةارات االسةةتثمارية كمةةا فةةي 
مليةةون درهةةم(. وتقةةع جميةةع العقةةارات االسةةتثمارية األخةةرى فةةي دولةةة اإلمةةارات العربيةةة  148 - 2016مليةةون درهةةم ) 169للمجموعةةة بمبلةةغ 

تحويةةل العمةةالت األجنبيةةة خسةةائر  – 2016مليةةون درهةةم ) 10تحويةةل العمةةالت األجنبيةةة بمبلةةغ  أربةةاحكمةةا تتضةةمن القةةيم المدرجةةة  المتحةةدة.
 مليون درهم( ناتجة عن تحويل عمالت العقارات االستثمارية في مصر والتي تم تضمينها في حقوق الملكية. 163 بمبلغ

 
باسةتخدام نهةج مقارنةة األسةعار علةى أسةاس عليهةا لقيةاس القيمةة العادلةة ألنهةا قةد تةم الحصةول  2تصنف العقارات االسةتثمارية فةي المسةتوى 

يل أسعار بيع العقارات المماثلة حسب االختالفات في السمات الرئيسية مثل حجم العقار وموقعه. . يتم تعدمشابهة لعقاراتمماثلة معامالت 
ى إن المدخل الجوهري إلى نهج التقييم هو السعر المقدر للقدم المربع الواحد لكل موقع معين. لم تكن هناك أية تحويالت من أو إلى المستو 

 خالل السنة. 2
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 )تتمة( العقارات االستثمارية -12

  
القيمة العادلةة /)انخفاض( جوهري في يؤدي إلى ارتفاع سوف حسب السوقفي قيمة اإليجار المقدرة  الجوهرية/)النقع الجوهري( ةزيادإن ال

 للعقارات.
 

يةون مل 872 – 2016ديسةمبر  31) مليةون درهةم 985بمبلةغ يمةة عادلةة التي لها قالعقارات االستثمارية فإن ، 2017ديسمبر  31كما في 
 (.17 )إيضاحلصالح وكيل الضمان كجزء من إعادة الهيكلة  هاالتنازل عن ها/تم رهن درهم(

 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
   56.602   60.597  العقارات االستثماريةدخل اإليجار المشتق من 

   (6018.2)  (21.133) مصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة والتصليحات( تنتج دخل إيجار
 

   38.342   39.464  العقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة تسجير األرباح الناتجة عن
 
 

 التطويرعقارات قيد  -13
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
   386.418   220.679  يناير 1في 

   (196.117)  (21.670) تكلفة بيع العقارات
   30.378   13.840  ةالبناء المتكبدلتكاليف اإلضافات 

 
   220.679   212.849  ديسمبر 31في 
 

فةةي منطقةةة نةةد بالشةةراكة مملوكةةة قطعةةة أرض ، دخلةةت المجموعةةة فةةي اتفاقيةةة مشةةروع مشةةترك مةةع طةةرف آخةةر لتطةةوير 2014 أكتةةوبر 1فةةي 
سةةةيطرة منشةةةسة تحةةةت ال، ه.م.م ٪ فةةةي منطقةةةة الورقةةةاء جةةةاردنز50علةةةى حصةةةة بنسةةةبة  (ش.م.ع)الحمةةةر. اسةةةتحوهت شةةةركة أمةةةالك للتمويةةةل 

٪ فةةةي الموجةةةودات والمطلوبةةةات 50بنسةةةبة المجموعةةةة حصةةةة لةةةدى فةةةي منطقةةةة نةةةد الحمةةةر. بالشةةةراكة مملوكةةةة قطعةةةة أرض مشةةةتركة لتطةةةوير ال
يةة عتبةر عملت 11بموجب المعيار الدولي إلعةداد التقةارير الماليةة الدوليةة رقةم وفقا لهلك و لمشروع المشترك المصاريف الخاصة باواإليرادات و 

فةةي السةةوق، تةةم التعامةةل معهةةا كعقةةار قيةةد التطةةوير مةةع تكلفةةة اسةةتبعادها بهةةدف و مشةةتركة. وبمةةا أن األرض هةةي قيةةد التطةةوير السةةيطرة تحةةت ال
 األرضتطةوير لالالحقةة إن المصةاريف مليةون درهةم.  330بمبلةغ أولية تساوي قيمته العادلة عند التحويل مةن محف ةة العقةارات االسةتثمارية 

تعاقةديا لتطةوير األراضةي فةي  ملتَةَزم، ن ةرا ألنةه مقيةدمشةترك المشةروع الحتف  بهةا الهي يالنقد إن  .العقار في تكلفةإدراجها ها يتم إلعادة بيع
 درهةةممليةةون  205هةةو مبلةغ  2017ديسةمبر  31مقيةةد فةةي الحصةة المجموعةةة مةةن هةها الرصةةيد النقةدي إن المشةروع المشةةترك.  يةةةإطةار اتفاق

 .مليون درهم( 247 – 2016ديسمبر  31)
 

متطلبةات ل ا  تطبيقة رض نةد الحمةر.ألمقسةمة ال فرعيةةال من قطةع األراضةي، دخل المشروع المشترك في اتفاقات لبيع عدد ةالحالي السنةخالل 
السةيطرة علةى لنقةل  ضةمن هةه  االتفاقيةات التزامةات األداء اثنةين مةن حدد المشروع المشترك، 15إلعداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي 

  .للقطعةتوفير البنية التحتية و  األرض
 
فتةرة بنةاء البنيةة نية التحتية خةالل واإليرادات المتعلقة ببناء الب ض ر لفي وقت نقل السيطرة  رضل اإليرادات المخصصة لبيع األتسجي يتمس

بةين  يةةقةد تةم تخصةيع اإليةرادات التعاقد .اآلناألداء المنجةز حتةى مقابةل حةق ملةزم فةي دفةع لةه التحتية علةى أسةاس أن المشةروع المشةترك 
 على أساس القيمة العادلة لكل منهما.المنفصلين  االلتزامين

 
 (.17إيضاح العقارات قيد التطوير كضمان لصالح وكيل الضمان كجزء من إعادة هيكلة )تخصيع ، يتم 2017ديسمبر  31كما في 

 
 المعةةامالت بةةينحةةهف للعمليةةة المشةةتركة بعةةد  المصةةاريفوالمطلوبةةات واإليةةرادات و  تمثةةل العناصةةر التاليةةة حصةةة المجموعةةة فةةي الموجةةودات

 :المجموعة
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 التطوير )تتمة(عقارات قيد  -13
 ديسمبر 31 ديسمبر 31 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
   220.679   212.849  عقارات قيد التطوير

   247.301   205.453  النقد واألرصدة لدى البنوك
   110.870   851  همم مدينة – أخرى جوداتمو 

   (2.713)  (10.356) ومطلوبات أخرى دخل مؤجل
 

   576.137   408.797  صافي الموجودات
 

   428.826   52.217  االيرادات
   3.374   5.217  دخل عن الودائع
   (196.117)  (21.670) العقارات تكاليف مبيعات

   (22.747)  (2.602) المصاريف التشغيلية
 

   213.336   33.162  لسنةاأرباح 
 

رض األأداء السةةيطرة علةةى التزامةةات  اسةةتيفاء تحويةةل بعةةد( مليةةون درهةةم 366 - 2016مليةةون درهةةم ) 25مةةن مبلةةغ  للسةةنةتتةةسلف االيةةرادات 
 المدينةةمبةالغ ال تسةتحقالتحتيةة.  لتزامةات أداء تطةوير البنيةةال الجةارياالسةتيفاء  مقابةلمليةون درهةم(  63 – 2016مليةون درهةم ) 27 مبلغو 

مةن  شةهر 12 خةالللمشةروع المشةترك التسةوية  بشةسنها إيةرادات نقةل ملكيةة األراضةي تثبيةتتةم التي  المعنيةبيع ال اتفاقياتالمستحقة بموجب 
 .إعداد التقاريرتاريخ 

 
 

 شقيقة ةمار في شركثاست -14
 2016 2017 نسبة المساهمة 

 همألف در  ألف درهم 2016 2017 
 

  293.540  302.567 ٪26.39 ٪26.39 المملكة العربية السعودية شركة تمويل، أمالك الدولية للعقارات،
 
 

 أمالك الدولية للعقارات:شركة المجموعة في  اتستثمار اليوضح الجدول التالي تلخيع المعلومات المالية 
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
   3.275.971   3.213.105  موجوداتال
   (2.172.249)  (083.674.2) مطلوباتال
 

   1.103.722   129.431.1  الملكيةحقوق 
 

   293.540   302.567  القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة )تم استقراؤها(
 

   253.290   263.782  اإليرادات )تم استقراؤها(
   103.129   102.530  األرباح للفترة )تم استقراؤها(

   27.905   25.568  لسنة )تم استقراؤها(المجموعة في أرباح حصة ا
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 )تتمة( شقيقة ةمار في شركثاست -14
أمالك الدولية للعقارات. شركة من  مليون درهم( 16.5 – 2016) مليون درهم 16.5بمبلغ أرباح استلمت المجموعة توزيعات ، السنةخالل 

 – 2016) 2017 اكتةوبر 31كمةا فةي المتةوفرة الدوليةة للعقةارات علةى أحةدث حسةابات اإلدارة  أمالكشركة تستند المعلومات المالية ونتائج 
 .2017ديسمبر  31 ( حتىشهر – 2016) ينالمتبقي ينللشهر  ؤهااستقراتم (، و 2016 نوفمبر 30 كما في

 
 

 الموجودات األخرى -15
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
   4.676  6.766 المبالغ المدفوعة مقدما  

   24.369  24.369 (1-15همم مدينة من أنشطة الوساطة )إيضاح 
   7.347  5.840 تسجيل األراضي ورسوم الخدمات

   7.228  8.260 دفعات مقدما  
   2.680  3.910 أرباح مستحقة القبض

   774  703 (29من أطراف هات عالقة )إيضاح  مبالغ مستحقة
   -  78.807 (2 – 15)إيضاح  المرهونةالهمم المدينة 

   115.276  3.834 (3-15)إيضاح  أخرى
 

 132.489  162.350   
 

شةهرا مةن تةاريخ  12تم إ هةار هةها الرصةيد بعةد تنزيةل المخصةع للةديون المشةكوك فةي تحصةيلها والمتةسخرة السةداد منةه أكثةر مةن  15-1
 ل.إعداد التقارير المالية. إن اإلدارة واثقة من تحصيل صافي الرصيد بالكام

 
م تحويةل الوحةدات إلةى العقةارات يتسةحيةث وجودات التمويليةة لما بتسويةحتف  بها فيما يتعلق لمثل القيمة العادلة للوحدات اإن هها يم 15-2

 ي.راضي في دبألإجراءات نقل الملكية مع إدارة انتهاء من إلاحقة بعد الستثمارية في الفترة الالا
 

 حةةدائق الورقةةاء ه م مشةةركة بالمبةةالغ المسةةتحقة ل متعلةةقمليةةون درهةةم(  111 - 2016ديسةةمبر 31مليةةون درهةةم )الرصةةيد بمبلةةغ  إن  15-3
 .(13)إيضاح 

 
 

 الموجودات الثابتة -16
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
  17.225  14.804 (1-16الموجودات الثابتة )إيضاح 
  5.059  2.268 (2-16)إيضاح  أعمال رأسمالية قيد التنفيه

 
 7217.0  22.284  

 
 هي كما يلي: الموجودات الثابتةإن  16-1
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 )تتمة( الموجودات الثابتة -16
 

 أجهزة كمبيوتر أثاث :2017
 المجموع ومعدات مكتبية وتركيبات 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 :التكلفة
  65.061   49.086   15.975  2017يناير  1في  
  4.027   4.010   17  اإلضافات خالل السنة 
  (137)  -   (137) االستبعادات خالل السنة 
 
  68.951   53.096   855.15  2017ديسمبر  31في  
 

 االستهالك المتراكم:
  47.836   33.828   14.008  2017يناير  1في  
  6.317   6.016   301  االستهالك المحمل للسنة 
  (6)  -   (6) الستبعادات خالل السنةا 
 
  54.147   39.844   303.14  2017سمبر دي 31في  
 

 صافي القيمة الدفترية:
  14.804   13.252   1.552  2017ديسمبر  31في  
 
 

 أجهزة كمبيوتر أثاث :2016
 المجموع ومعدات مكتبية وتركيبات 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 التكلفة:
  62.373   43.280   19.093   2016يناير  1في 
 8.623   7.455   1.168  الل السنةاإلضافات خ 
   (5.935)  (1.649)  (4.286) االستبعادات خالل السنة 
 
   65.061   49.086   15.975  6201ديسمبر  31في  
 

 االستهالك المتراكم:
   48.205   30.366   17.839  2016يناير  1في  
   5.396   5.105   291  االستهالك المحمل للسنة 
   (5.765)  (1.643)  (4.122) ات خالل السنةالستبعادا 
 
   47.836   33.828   14.008  6201ديسمبر  31في  
 

 صافي القيمة الدفترية:
   17.225   15.258   1.967  6201ديسمبر  31في  
 
 

 يتعلق المبلغ بمشاريع تكنولوجيا المعلومات الجارية. 16-2
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 األخرى إلسالميةاالودائع االستثمارية والتمويالت  -17
 

 2016 2017 نسبة األرباح تاريخ تكرار 
 ألف درهم ألف درهم  القسط النهائي األقساط 

 
   229.296   229.296  ٪2 2026أكتوبر  25 شهريا   المرابحة

   199.695   199.695  ٪4 2020يوليو  4 شهريا   وكالةال
   457.722   457.722  ٪4 2020يوليو  4 شهريا   أخرى
   4.439.015    4.439.015  ٪2 2026أكتوبر  25 شهريا   الدفع الشراء المستحقسعر 

 
     5.325.728   5.325.728   

 
   (643.704)  (533.691)   (1-17)إيضاح القيمة العادلة تعديل إطفاء 

 
     4.792.037   4.682.024   

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

( والتنةةازل عةةن الحقةةوق 8إيضةةاح ) البنةةكحسةةابات  علةةى ورهةةن( والتنةةازل عةةن التةةسمين، 13و 12 اتدولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة )إيضةةاح
ن إمةةن الشةةركات التابعةةة للمجموعةةة. الشةةركات وضةةمانات  رية اإلسةةالميةالموجةةودات التمويليةةة واالسةةتثمامحف ةةة السةةتالم الةةدفعات المتعلقةةة ب

 الممولين.نيابة عن  ضمانمن قبل وكيل سيتم االحتفا  بها المقدمة المالية األوراق 
 

 تعديل القيمة العادلة إطفاء  17-1
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
   754.134   643.704  يناير 1في 

   (110.430)  (110.013) ةاإلطفاء المحمل للسن
 

  533.691   643.704   
 

 يندفع إلةةى الممةةولين التجةةارييةة، ممةةا أدى إلةةى التةةزام ثابةةت 2014المنتهيةةة فةةي  نتيجةةة إلعةةادة الهيكلةةةجوهريةةا تةةم تغييةةر طبيعةةة ودائةةع الشةةركة 
ديسةةمبر  31) مليةةون درهةةم 5.326مبلةةغ السةةنة هةةي فةةي نهايةةة  تهةةاهيكلالمعةةاد  ثابتةةةاللاللتزامةةات  القيمةةة االسةةميةإن ومقةةدمي دعةةم السةةيولة. 

جوهرية في شروط الودائع االستثمارية من التغيرات وبسبب الالتقارير المالية، الدولية إلعداد لمعايير ل . وفقا  مليون درهم( 5.326 – 2016
صةةافي القيمةةة الحاليةةة للتةةدفقات النقديةةة المتعاقةةد علةةى أسةةاس  تهةةاهيكلالمعةةاد تقيةةيم القيمةةة العادلةةة لاللتزامةةات تةةم إجةةراء خةةالل إعةةادة الهيكلةةة، 

بالقيمةةة العادلةةة فةةي بيةةان المركةةز المةةالي ممةةا أدى إلةةى فةةي البدايةةة  تهةةاهيكلالمعةةاد االلتزامةةات تثبيةةت ، تةةم 2014نةةوفمبر  25عليهةةا. كمةةا فةةي 
 .دالموح والتي تم تسجيلها في بيان الدخلمليون درهم  911بمبلغ القيمة العادلة  أرباح تعديل

 
 مخةةاطر محةةددةحسةةب والمعةةدل ٪ علةةى أسةةاس توقةةع اإلدارة لعائةةد السةةوق 5بنسةةبة تةةم احتسةةاب تعةةديل القيمةةة العادلةةة باسةةتخدام معةةدل خصةةم 

 .للمجموعة
 

ي األولةةمةةن التثبيةةت  ةالناتجةةاألربةةاح . وبالتةةالي، فةةإن الفعلةةي االلتزامةةات الحقةةا بالتكلفةةة المطفةةسة باسةةتخدام طريقةةة معةةدل التمويةةليجةةب قيةةاس 
ألرباح  ةالقيمة المتراكم إن. سنةكل الموحد في بيان الدخل رسوم ناتجة ، مع سنة للسداد 12على مدى فترة المسجلة سيتم عكسها بالكامل 

 أربةةاح تعطةةي ،مليةةون درهةةم( 267 – 2016ديسةةمبر  31) مليةةون درهةةم 377بلغةةت  2017ديسةةمبر  31فةةي كمةةا القيمةةة العادلةةة المطفةةسة 
ليةةتم إطفاؤهةةا علةةى مليةةون درهةةم(  644 – 2016ديسةةمبر  31) 2017ديسةةمبر  31مليةةون درهةةم كمةةا فةةي  534مةةن  ةتبقيةةالقيمةةة العادلةةة الم

 مدى فترة السداد المتبقية.
 

بنةود االتفاقيةة، وفقةا  ل نقةدي ، فإنةه يجةب علةى المجموعةة توزيةع أي فةائض2014العادة الهيكلة لسنة  ةشروط المشتركال يةاتفاق بنودبموجب 
تقيةيم فةي ديسةمبر أول أشةهر. تةم إجةراء  6النقةدي للمجموعةة كةل المركةز على تقييم  بناء   ،2016في وقت الحق في ديسمبر  تعديلهتم كما 

 فةةي مجةةدوال   ا  شةةهري قسةةطا   22مةةن  ا  مليةةون درهةةم وهةةو مةةا يمثةةل دفعةةة مقةةدم 944بمبلةةغ الممةةولين إلةةى اللتةةزام او قةةد أدى إلةةى سةةداد  2014
 .المستقبل

 
دفعةةة مقدمةةة  سةةدادوبالتةةالي تةةم  2015يونيةةو  30النقةةدي كمةةا فةةي المركةةز التقيةةيم الثةةاني يقةةوم علةةى أسةةاس إن  ،النقديةةة التحويةةلآليةةة  بموجةةب
 .2015يوليو  16 يف دفعها، تم 2017 اكتوبرحتى  في المستقبل شهري قسط 13مليون درهم تمثل  558 بمبلغ
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 )تتمة( خرىاأل اإلسالميةالودائع االستثمارية والتمويالت  -17
 

تمثةل مليةون درهةم  137 بمبلةغدفعة مقدمةة  سدادتم وبالتالي  2015ديسمبر  31كما في  نقديال المركزتم إجراء التقييم الثالث على أساس 
 كمةاوتةم إجةراء التقيةيم الرابةع علةى اسةاس المركةز النقةدي  .2016ينةاير  25 فةي هدفعتم  ،2017 ديسمبر حتى في المستقبل شهريا  قسطين 

تةم دفعةه  2018المسةتقبل حتةى فبرايةر فةي  شهريا  قسطين مليون درهم تمثل  137 بمبلغ دفعة مقدمة سدادتم وبالتالي  2016يونيو  30في 
 .2016يوليو  25في 
 

لتنةازل عةن عةدد مةن الشةروط المقيةدة، والتةي تضةمنت تعةديالت لةبعض القيةود للةديها ، وافقةت شةركة أمةالك مةع الممةولين 2016في ديسمبر 
ر معايير معينة متفق عليها مسةبقا األموال التي ستطرح في إطاوزيادة  المستويات المتوقعةالحفا  على أعلى بالرهن للشركة  لسجلللسماح 

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

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

 تمويل إسالمي ألجل -18
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
  38.559  38.559 ة(أ إيضاحتمويل إجارة آجلة من قبل شركة تابعة ) –استصناع 

  19.145  27.577 (ب إيضاح) يل العقاريالشركة المصرية إلعادة التمو  
 

 66.136  57.704  
 
 تمويل إجارة آجلة من قبل شركة تابعة –االستصناع  (أ 

 
تمويل إجارة آجلةة مةع بنةك إسةالمي لتمويةل شةراء وحةدات كونةدومونيوم مكتبيةة  –، دخلت المجموعة في اتفاقية استصناع 2008 سنةخالل 

، منةةه إجمةةالي مليةةون درهةةم( 53 – 2016ديسةةمبر  31) مليةةون درهةةم 53الي مبلةةغ التسةةهيالت هةةو فةةي عقةةار قيةةد اإلنشةةاء حاليةةا . إن إجمةة
 2016ديسةمبر  31مليون درهةم ) 30بمبلغ  2017ديسمبر  31تمت بخصوع تكلفة اإلنشاءات من قبل البنك اإلسالمي كما في دفعات 

 .(11)إيضاح  مليون درهم( 30 –
 
 قاريالشركة المصرية إلعادة التمويل الع (ب 

 
 99لمجموعةة فةي مصةر بمبلةغ التابعةة ل للشةركة األجةل ةطويلة تتسةهيال الشةركة المصةرية إلعةادة التمويةل العقةاري إن، السةنة كما فةي نهايةة

معةةدل  تالتسةةهيال  هةةهيترتةةب علةةى . الشةةركة التابعةةةلتمويةةل أنشةطة  (مليةةون جنيةةه مصةةري 99 – 2016ديسةةمبر  31) مليةون جنيةةه مصةةري
لمةةةدة  علةةةى أسةةةاس شةةةهري تسةةةتحق الةةةدفعسةةةنويا (  %14.75إلةةةى  %11.5 – 2016)سةةةنويا  % 21إلةةةى ٪ 11.5ح مةةةن تتةةةراو  أربةةةاح بنسةةةبة

 .سنوات 10 أقصاها
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -19
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
   6.292   6.157  يناير 1في 

   1.287   1.091  المخصع خالل السنة
   (1.422)  (697) نةالمدفوع خالل الس

 
   6.157   551.6  ديسمبر 31في 

 
 

 المطلوبات األخرى -20
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
   56.631  51.702 مستحقة الدفع مخصصات ومبالغ

   13.685  11.055 إيجار غير مكتسب دخل
   6.582  6.578 أرباح مستحقة الدفعتوزيعات 

   3.912  3.912 والتمويالت اإلسالمية األخرى اتع االستثمار ودائ علىأرباح متوقعة مستحقة 
   15.103  14.475 مطالبات قانونية مستحقة الدفع
   2.344  2.344 أتعاب وساطة مستحقة الدفع

   633  456 زكاة مستحقة الدفع
   36.201  53.090 (1-20)إيضاح  همم دائنة أخرى

 
 143.612  135.091   

 
حةدائق شةركة لالدخل المؤجل والمطلوبات األخرى بدرهم(، التي تتعلق  مليون 3 - 2016ديسمبر  31مليون درهم ) 10هها يشمل  20-1

 (.13الورقاء ه م م )إيضاح 
 
 

 رأس المال   -21
 2017 2016 

 ألف درهم ألف درهم  
 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 

  درهم 1سهم قيمة السهم  1.500.000.000
  1.500.000   1.500.000 درهم( 1سهم عادي قيمة السهم  1.500.000.000 – 2016بر ديسم 31) 
 

 أداة المضاربة
 إصةةةدار أداة فةةةي وقةةةت  ( عنةةةد إتمةةةام شةةةروط معينةةةة.26قامةةةت المجموعةةةة بإصةةةدار أداة مضةةةاربة قابلةةةة للتحويةةةل إلةةةى أسةةةهم عاديةةةة )إيضةةةاح 

 حتةى صةلبمبلةغ يزيادة رأس مال الشركة ب 2014سبتمبر  28 بتاريخير العادية غ العموميةالمساهمين في اجتماع الجمعية  أقر، المضاربة
 هها المبلغ أو المبالغ التي قد تكون مطلوبة .بمليار درهم من وقت آلخر  2.1
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 خزينةأسهم ال  -22
 

مصةدر. تةم تسةجيل هةه  % مةن رأس المةال ال1.67مليةون سةهم مةن أسةهمها، أي مةا يعةادل  25، قامت المجموعة بشةراء 2008خالل عام 
 .خزينةعلى أنها أسهم األسهم في بيان المركز 

 
 

 االحتياطي القانوني -23
 

% مةةن أربةةاح 10الن ةةام األساسةةي للشةةركة، يجةةب تحويةةل فةةي دولةةة اإلمةةارات لعربيةةة المتحةةدة و  2015 ( لسةةنة2االتحةةادي رقةةم )قةةانون لوفقةةا  ل
% 50ر التوقف عن هه  التحويالت السنوية عنةدما يصةبح إجمةالي االحتيةاطي مسةاويا  السنة إلى االحتياطي القانوني. يجوز للشركة أن تقر 

 ( إلى االحتياطي القانوني.ال شيء – 2016ديسمبر  31)درهم ألف  4.960من رأس المال المدفوع. خالل السنة، قامت الشركة بتحويل 
 
 

 االحتياطي العام -24
 

% من أرباح السنة إلى االحتيةاطي العةام. ووفقةا  لن ةام الشةركة األساسةي، يتوقةف 10ويل حسب متطلبات الن ام األساسي للشركة، يجب تح
التحويةةةل إلةةةى االحتيةةةاطي العةةةام بموجةةةب قةةةرار مةةةن الجمعيةةةة العموميةةةة العاديةةةة بنةةةاء علةةةى توصةةةية مةةةن مجلةةةس اإلدارة أو عنةةةدما يصةةةبح هةةةها 

ام هةةةها االحتيةةةاطي ألغةةةراض تحةةةددها الجمعيةةةة العموميةةةة أثنةةةاء % مةةةن رأسةةةمال الشةةةركة المةةةدفوع. سةةةوف يةةةتم اسةةةتخد50االحتيةةةاطي مسةةةاويا  
ديسةةمبر  31) درهةةم 4.960ألةةف بتحويةةل  الشةةركةاالجتمةةاع السةةنوي العةةادي وبنةةاء علةةى توصةةية مةةن مجلةةس اإلدارة. خةةالل السةةنة، قامةةت 

 ( إلى االحتياطي العام.ال شيء – 2016
 
 

 االحتياطي الخاص -25
 

  ينه حسب توصية المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة غير قابل للتوزيع.إن االحتياطي الخاع الهي تم تكو 
 
 

 أداة المضاربة -26
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 
  1.100.075   1.025.560  )القيمة االسمية( أداة المضاربة

  (868.947)  (810.088) المضاربةأدا  احتياطي 
 

 231.128   215.472  رجة(أداة المضاربة )القيمة المد
    

 شةةةركةمةةةن خةةةالل  2026نةةةوفمبر  30 فةةةيدرهةةةم والتةةةي تسةةةتحق مليةةةون  1.300، تةةةم إصةةةدار أداة المضةةةاربة بمبلةةةغ 2014نةةةوفمبر  25فةةةي 
عنةةد اسةةتحقاق أداة المضةةاربة إلةةى الحةةد الةةهي ال يمكةةن اسةةتردادها سةةوف يةةتم تحويلهةةا بشةةكل مةةن قبةةل المجموعةةة. مملوكةةة ألغةةراض خاصةةة 

 .درهم 1 الواحد لسهمل بقيمة اسمية إلى أسهم عادية للشركة يالزام
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 أداة المضاربة )تتمة( -26
 

 من:  صداراإلفي وقت  تتسلف أداة المضاربة
 مليون درهم 1.300قيمة اسمية بمبلغ  .1
تقةوم االختيةار أن  ، ويحةق للشةركةدفعات عينيةةسنويا  على األرصةدة القائمةة كةل سةنة، يسةتحق الةدفع كة% 1بنسبة معدل ربح متوقع  .2

 بتوزيعات نقدية أو باألسهم.
عدد األسةهم الطارئةة التةي سةوف  بقاء أداة المضاربة قائمة عند االستحقاق. إن إلى حد فقطينطبق مليون سهم  500إصدار طارئ  .3

 تقسم بالتناسب مع مبلغ أداة المضاربة المتبقي القائم. يتم إصدارها
 
 ةالمطبقة األربةاحزيةادة فةي ك المضةاربة. وسةيتم احتسةاب مبلةغ ألداةزيةادة محتملةة فةي األربةاح المتوقعةة ل يطبةقبنةد من المضاربة  تشتمل أداة

مجموعةة عةدم ال اختةارت تطبيق ما سبق هكر  في حال يتم(. سوف 17)إيضاح  ينلممولين التجاريلالمستحقة  المبالغ٪ على 8٪ إلى 2من 
 .المؤهلة العقارات االستثماريةة بعد بيع المضاربة مباشر  أداةالمبلغ المناسب من  استرداد

 
عةةن العقةةارات االسةةتثمارية  الةةدفعات مقةةدما  و ( 12مةةن بيةةع العقةةارات االسةةتثمارية المؤهلةةة )إيضةةاح إن األربةةاح المحققةةة وفقةةا لتقةةدير الشةةركة، 

و الصةلة إلى جنب المبلةغ المسةتحق ه المضاربة جنبا أداة السترداداستخدامها  ( سوف يتم13والعقارات قيد التطوير )إيضاح ( 11)إيضاح 
 . فةي حةالالمسةتحقة إصدار أسةهم التحويةل الطارئةةيكون هناك انخفاض نسبي في سوف المضاربة،  أداة عند استرداد. الدفعات العينيةمن 
كما هةو  للتغيير المتوقعةاح رباأل سوف تخضعالمضاربة ،  استهالك متماثل ألداةال يوجد  هبيع العقارات االستثمارية المؤهلة، ولكن إتمامتم 

 ديسةةمبر 31) 2017ديسةةمبر  31مليةةون درهةةم كمةةا فةةي  1.658إجماليةةة  بقيمةةة مدرجةةةالعقةةارات االسةةتثمارية المؤهلةةة تبلةةغ  موضةةح أعةةال .
 ديسةمبر 31) مليةون درهةم 2.684 للعقةارات المسةتبعدة المؤهلةة بمبلةغعادلةة إجماليةة  قيمةةعنهةا  تنةتج والتةي مليون درهم( 1.532 -2016
 مليون درهم(. 2.715 -2016

 
 بمبلةغللودائةع  المدرجةةالمضةاربة والقيمةة  ألداةالفةرق بةين القيمةة العادلةة  وتم تسةجيلإصدارها.  بالقيمة العادلة عندالمضاربة  تم تسجيل أداة

، لةن يةتم إعةادة الحقةا  للتثبيةت األولةي. ليةوفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الما 2014لسنة  الدخلكسرباح في بيان مليون درهم  1.027
المضةاربة مةن الخسةائر  مةن أداة عنةد التثبيةت األولةيمليون درهةم  1.027 بمبلغتم تحويل أرباح القيمة العادلة  ل داة. المدرجةقياس القيمة 

أو إصةةدار أسةةهم فةةي  ألداة المضةةاربةسةةداد م هةةها االحتيةةاط فةةي حةةال وجةةود أي اسةةتخديةةتم االمضةةاربة. وسةةوف أداة المتراكمةةة إلةةى احتيةةاطي 
 ألداة المدرجةةةتحويةةل والقيمةةة للدرة ابةةين القيمةةة االسةةمية ل سةةهم الصةة اخةةتالفأي  إدراج وسةةوف يةةتمالمضةةاربة. أداة اسةةتحقاق  عنةةدالشةةركة 

 /الخسائر المتراكمة.غير الموزعةاألرباح  فيالمضاربة أداة احتياطي و المضاربة 
 

تةةم خصةةمه عنةةد تكلفةةة  ،تنشةةسوف التةةي سةةداة المضةةاربة بنةةاء علةةى أفضةةل تقةةدير لةةةدارة للتةةدفقات النقديةةة المتوقعةةة تةةم تحديةةد القيمةةة العادلةةة أل
 الةدفعات العينيةة مصةاريفوسةيتم تسةوية  الثاني عشةر، بالكامل، في العام ترى اإلدارة بسن األداة سوف تسترد. لهها الغرض، الحقوق للشركة

 سنة في نفس التاريخ. 12لفترة 
 
 الموجةةةوداتنمةةةوهج تسةةةعير  بموجةةةب محتسةةةبة٪ 14.96باسةةةتخدام تكلفةةةة حقةةةوق الملكيةةةة بنسةةةبة م احتسةةةاب القيمةةةة العادلةةةة ألداة المضةةةاربة تةةة

د  ا الةةهي تةةم تحديةةإن مقيةةاس بيتةة؛ طويلةةة األجةةلعلةةى سةةندات حكومةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة مسةةتند مضةةمون العائةةد أن الالرأسةةمالية حيةةث 
علةةى  ةةروف السةةوق الحاليةةة وهةةو مةةا  مسةةتندةعةةالوة مخةةاطر السةةوق و  التةةي تعمةةل فةةي هات النشةةاطمماثلةةة الشةةركة ا للمقيةةاس بيتةة مسةةتند إلةةى

 .مضمونالعلى االستثمار  اإلضافي يعكس العائد المتوقع
 
 

 أداةاض المضةةاربة ممةةا أدى إلةةى انخفةة أداةمليةةون درهةةم مقابةةل  200لسةةداد  شةةركة طوعةةا  ال، اختةةار مجلةةس إدارة 2015 أغسةةطس 12فةةي 
لمضةاربة فةي ا القةائم ألداة ةاالسةمي القيمةةإن  علةى التةوالي. درهةم مليةون 158مليةون درهةم و  42 بمبلغ المضاربةأداة  واحتياطي المضاربة

ماليةةين درهةةم فيمةةا  9 دفعةةت الشةةركة أيضةةا   مليةةون درهةةم(. 1.100 - 2016ديسةةمبر  31مليةةون درهةةم ) 1.100 بلةةغ 2017ديسةةمبر  31
مةن تةاريخ إعةادة  القائمةة المضةاربة أداة ٪ مةن1 علةى التةوالي بنسةبةالمضةاربة أداة المستحقة نتيجة لسداد ف الدفعات العينية بةمصارييتعلق 

 .الملكيةفي الخسائر المتراكمة في حقوق  التحمل اهه . قد سجلالسدادهيكلة لتاريخ ال
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 أداة المضاربة )تتمة( -26
 

مليةةةون درهةةةم مقابةةةل أداة المضةةةاربة التةةةي خفضةةةت أداة المضةةةاربة  75ارة الشةةةركة طوعةةةا سةةةداد ، اختةةةار مجلةةةس إد2017نةةةوفمبر  23فةةةي 
ديسةمبر  31المضاربة القائمة فةي  ألداةلقيمة االسمية يون درهم على التوالي. إن امل 59مليون درهم و  16واحتياطي أداة المضاربة بمبلغ 

سرباح بةة مليةون درهةم فيمةا يتعلةق 25. كما دفعت الشةركة مبلةغ (ون درهمملي 1،100: 2016ديسمبر  31) درهممليون  1،026هو  2017
إلةى  األول٪ من أداة المضاربة القائمة من تةاريخ السةداد 1أداة المضاربة حيث بلغت نسبة  رأس المال بموجب لسداد نتيجةالدفعات العينية 

 ق الملكية.قد سجل هها التحمل في الخسائر المتراكمة في حقو  تاريخ السداد الثاني.
 

 1.647 - 2016 ديسةمبر 31)مليةون  1.512هةي  األداةالحد األقصى لعدد األسهم التةي قةد تحةول بموجةب  إن ،2017ديسمبر  31في 
 (.مليون

 
 الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي -27

 
 رضها أدنا :إن المعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حصع جوهرية غير مسيطرة قد تم ع

 
  2017 2016 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
 

  131.506   140.008  1-27 أمالك سكاي جاردنز ه.م.م
  (12.370)  (12.087)  إي إف إس للخدمات المالية ه.م.م

 
  127.921  119.136  

 
   األرباح/ )الخسائر( المخصصة للحصة غير المسيطرة الجوهرية:

 
  2017 2016 

 ألف درهم درهمألف  إيضاح 
 

  127   8.502  1-27 أمالك سكاي جاردنز ه.م.م
  (520)  283   إي إف إس للخدمات المالية ه.م.م

 
   8.785   (393)  

 
 

٪ من شركة أمالك سكاي جاردنز ه.م.م. استخدمت المجموعة شةركة أمةالك سةكاي 100تمتلك المجموعة حصة رأس مال بنسبة  27-1
غةةرض خةاع، لالسةةتحواه باالشةةتراك مةع طةةرف آخةةر علةى شةةقق معينةةة فةي بنايةةة تةةدعى مشةروع سةةكاي جةةاردنز  جةاردنز ه.م.م كمنشةةسة هات

٪ من المشروع. بموجب أحكام اتفاقية المشروع  مع الطرف المقابل، سيتم اقتسام أرباح 67)"المشروع"(. تملك المجموعة اآلن حصة بنسبة 
لمقةةةدم تةةةم تصةةةنيفه كحقةةةوق ملكيةةةة ضةةةمن أمةةةالك سةةةكاي جةةةاردنز وبالتةةةالي زيةةةادة ٪ للطةةةرف اآلخةةةر. التمويةةةل ا33٪ للمجموعةةةة و67بنسةةةبة 

 الحصع غير المسيطرة على مستوى المجموعة.
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 )تتمة( الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي -27
 

 الحهوفات داخل الشركة. إن المعلومات المالية الملخصة لهه  الشركات التابعة مدرجة أدنا . تستند المعلومات إلى المبالغ قبل
 

 بيان اإليرادات الملخص
 

 إي إف إس  :2017
 للخدمات المالية أمالك سكاي 
 ذ.م.م جاردنز ذ.م.م 

 ألف درهم ألف درهم 
 

  2.132   20.819  اإليرادات
  (532)  (5.446) المصاريف العمومية واإلدارية

  (935)  -  / المستثمرينالممولينالتوزيعات إلى 
 -   10.390  عقارات استثماريةقيمة العادلة على خسائر ال

  
  665    25.763  الشامل للسنة الدخلإجمالي 

 
  283   8.502  العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

 
 

 إي إف إس  :2016
 للخدمات المالية أمالك سكاي 
 ه.م.م جاردنز ه.م.م 

 ألف درهم ألف درهم 
 

  154   20.439  اإليرادات
  (442)  (5.434) العمومية واإلداريةالمصاريف 

  (937)  -  / المستثمرينالممولينالتوزيعات إلى 
 -   (14.620) عقارات استثماريةخسائر القيمة العادلة على 

  
  (1.225)   385  الشامل للسنة / الخسارة الدخلإجمالي 

 
  (520)  127  العائدة إلى الحصع غير المسيطرة

 



 أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2017ديسمبر  31في كما 

52 

 
 

 )تتمة( عة الجوهرية المملوكة بشكل جزئيالشركات التاب -27
 

 بيان المركز المالي الملخص
 إي إف إس  :2017

 للخدمات المالية أمالك سكاي 
 ذ.م.م جاردنز ذ.م.م 

 ألف درهم ألف درهم 
 

  8    31.659   النقد واألرصدة لدى البنوك
  30.036   -   دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية

  -   377.540   اريةالعقارات االستثم
  24.389    -   موجودات أخرى

  (38.559)  -   تمويل اسالمي ألجل
  (43.880)  (7.389)  المبالغ المستحقة ألطراف هات عالقة

 (436)   -    المطلوبات األخرى
  

  (28.442)  401.810  إجمالي حقوق الملكية
 

 العائدة إلى:
  (16.355)  261.802   مساهمي الشركة األم 
 (087.12)  140.008   الحصع غير المسيطرة 

  
  401.810  (24.882)  

 
 إي إف إس  

 للخدمات المالية أمالك سكاي :2016
 ه.م.م جاردنز ه.م.م 

  ألف درهم ألف درهم 
 

  911   39.873   النقد واألرصدة لدى البنوك
  30.036   -   دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية

  -   367.150   االستثماريةالعقارات 
  24.395    1.467   موجودات أخرى

  (38.559)  -   تمويل اسالمي ألجل
  (45.501)  -   المبالغ المستحقة ألطراف هات عالقة

 (391)  (10.483)  المطلوبات األخرى
  

  (29.109)  398.007  إجمالي حقوق الملكية
 

 العائدة إلى:
  (16.739)  266.501   مساهمي الشركة األم 
 (12.370)  131.506   الحصع غير المسيطرة 

  
  398.007  (29.109)  
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 الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي )تتمة( -27
 

 بيان التدفقات النقدية الملخص
 إي إف إس  :2017

 للخدمات المالية أمالك سكاي 
 ذ.م.م جاردنز ذ.م.م 

 ألف درهم ألف درهم 
 

  1.653   13.746   غيليةالتش
 (2.556)   (21.960)  التمويلية

  
  (903)  (214.8) في النقدية وشبه النقدية النقعصافي 

 
 

 إي إف إس  :2016
 للخدمات المالية أمالك سكاي 
 ه.م.م جاردنز ه.م.م 

 ألف درهم ألف درهم 
 

  (487)  14.585   التشغيلية
  -    (21.599)  التمويلية

 
  

  (487)  (7.014) في النقدية وشبه النقدية نقعالصافي 
 
 

 المعلومات القطاعية   -28
 

)وتشةةةتمل علةةةى األنشةةةطة التمويليةةةة واالسةةةتثمارية(،  تمويةةةل العقةةةاراتألغةةةراض إداريةةةة تةةةم تن ةةةيم المجموعةةةة فةةةي ثالثةةةة قطاعةةةات ل عمةةةال، 
 . في الشركاتاالستثمار تمويل واالستثمار العقاري )يشتمل على المعامالت العقارية( و 

 
 تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات األعمال الخاصة بها لغرض اتخاه قرارات حول تخصيع الموارد وتقييم األداء.
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 )تتمة( المعلومات القطاعية   -28
 

 القطاعات التشغيلية
 ا يلي:ديسمبر هي كم 31إن إيرادات ومصاريف المجموعة لكل قطاع للسنة المنتهية في 

 
2017: 

 استثمارات في تمويل  استثمارات تمويل 
 المجموع وأخرى شركات  عقارية عقاري 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
   406.889   16.515   153.461    236.913  التشغيلي الدخل

   (124.764)  (13.672)  (51.503)   (59.589) / للمستثمرينللممولينتوزيعات 
  414   (2.000)  1.340    1.074  النخفاض في القيمةا (مخصصات)عكس/
  (110.013)  (9.279)  (46.701)  (54.033) القيمة العادلة أرباحإطفاء 

  (125.089)  (  7.645)    ( 34.608)      (82.836) مصاريف )تشمل مصاريف مخصصة(
  (21.670)  -   (21.670)  -  قيد التطوير تكلفة مبيعات العقارات
  25.568   25.568   -    -  الشقيقة ةالحصة من نتائج الشرك

 
 51.335   487.9   319     941.52  نتائج القطاع

 
  (8.785)       الحصع غير المسيطرة

 
        42.550  

 
2016: 

 استثمارات في تمويل  استثمارات تمويل 
 المجموع وأخرى شركات  عقارية عقاري 
 ألف درهم ألف درهم ف درهمأل ألف درهم 

 
   750.287   11.707   505.390    233.190  التشغيلي الدخل

   (127.392)  (13.291)  (51.338)   (62.763) / للمستثمرينللممولينتوزيعات 
  (65.728)  (937)  (1.135)   (63.656) النخفاض في القيمةا (مخصصاتعكس/)
  (110.430)  (9.677)  (44.860)  (55.893) القيمة العادلة أرباحإطفاء 

  (171.478)  (  14.554)    ( 59.949)      (96.975) مصاريف )تشمل مصاريف مخصصة(
  (196.117)  -   (196.117)  -  قيد التطوير تكلفة مبيعات العقارات
  27.905   27.905   -    -  الشقيقة ةالحصة من نتائج الشرك

 
 107.047   1.153   151.991    ( 46.097) نتائج القطاع

 
  393        الحصع غير المسيطرة

 
        107.440  
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 المعلومات القطاعية )تتمة(   -28
 
 لموجودات والمطلوبات القطاعيةا

 ديسمبر: 31يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات القطاعية الخاصة بالمجموعة كما في 
 

2017: 
 استثمارات تمويل    

 في شركات استثمارات تمويل 
 المجموع  وأخرى عقارية عقاري 
 ألف درهم ألف درهم رهمألف د ألف درهم 

 
  579.244.6  5426.39  354.941.1  495.211.4 الموجودات القطاعية

 
  5.008.336  390.433  584.689.2  362.885.1 المطلوبات القطاعية

 
  76.31  140  -  76.17 االستهالك

 
  1.236  202  -  1.034 يف الرأسماليةالمصار 

 
 

 استثمارات تمويل      :2016
 في شركات استثمارات تمويل 
 المجموع وأخرى  عقارية عقاري 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

  
  6.492.668  405.402  1.989.222  4.098.044 الموجودات القطاعية

 
  4.880.976  421.761  954.2.739  1.719.261 المطلوبات القطاعية

 
  5.396  193  -  5.203 االستهالك

 
  13.682  112  -  570.13 المصاريف الرأسمالية

 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة   -29
 

موعةة والشةركات إن األطراف هات العالقة تمثل الشركات الشقيقة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلةس اإلدارة ومةو في اإلدارة العليةا للمج
مةةن قبةةل تلةةك األطةةراف. تؤخةةه موافقةةة إدارة المجموعةةة علةةى األسةةعار وشةةروط  ا  جوهريةة المتةةسثرةالمشةةتركة أو  السةةيطرةأو  السةةيطرةالتةةي تحةةت 

 الدفع المتعلقة بهه  المعامالت. 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(   -29
 

  درجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:إن األرصدة مع األطراف هات العالقة الم
  

 2017ديسمبر  31
 أعضاء مجلس   

  أطراف أخرى اإلدارة مساهمين شركات 
  المجموع ذات عالقة واإلدارة العليا رئيسيين شقيقة 
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  113.802  113.802  -  -  - النقد واألرصدة لدى البنوك

  29.183  10.915  18.268  -  - الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
  7.249  7.249  -  -  - استثمارات متوفرة للبيع

 1.172.306 1.042.085  - 130.221  - الودائع االستثمارية
  703  703  -  -  - (15موجودات أخرى )إيضاح 

  911  860  -  51  - مطلوبات أخرى
 
 

 أعضاء مجلس   2016ديسمبر  31
  أطراف أخرى اإلدارة مساهمين شركات 
  المجموع هات عالقة واإلدارة العليا رئيسيين شقيقة 
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  14.957  14.957  -  -  - النقد واألرصدة لدى البنوك

  31.170  13.301  17.869  -  - ةالموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمي
  7.249  7.249  -  -  - استثمارات متوفرة للبيع

 1.172.306 1.042.085  - 130.221  - ئع االستثماريةالودا
  774  703  -  -  71 (15موجودات أخرى )إيضاح 

  911  860  -  51  - مطلوبات أخرى
 

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

 أعضاء مجلس   :2017ديسمبر  31
  أطراف أخرى اإلدارة مساهمين شركات 
  المجموع ذات عالقة واإلدارة العليا رئيسيين شقيقة 
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
 من الموجودات التمويلية  الدخل

  1.242   652  590  -  -   االسالمية واالستثمارية 
  3.7722   131.21  -  641.2  -   / للمستثمرينللممولينتوزيعات 

    
 أعضاء مجلس   :2016ديسمبر  31

  أطراف أخرى اإلدارة مساهمين شركات 
  المجموع هات عالقة واإلدارة العليا رئيسيين شقيقة 
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
 ودات التمويلية من الموج الدخل

  1.349   728  621  -  -   واالستثمارية االسالمية
  24.125   21.445  -  2.680  -   / للمستثمرينللممولينتوزيعات 



 أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2017ديسمبر  31في كما 

57 

 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(   -29
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا
 موعة كما يلي:إن التعويضات المدفوعة لمو في اإلدارة العليا في المج

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  

 
   18.786  14.730 رواتب ومزايا أخرى

   2.206  471 مكافسة نهاية الخدمة للمو فين
 

 201.15  20.992   
 
 .30مبينة في االيضاح  2017ديسمبر  31المنتهية في  السنةمكافسة أعضاء مجلس اإلدارة خالل  إن
 
 

 طلوبات الطارئةااللتزامات والم    -30
 

 االلتزامات
  2017 2016 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
  

  246.722  386.477 1-30 التزامات غير قابلة لةلغاء لتقديم تسهيالت
  23.251  23.251 2-30 ستثماريةاالعقارات لل الدفعات المقدمة التزامات بخصوع

  67.923  - 3-30 التزامات بخصوع عقارات استثمارية
  5.350  970 4-30 امات مقابل مصاريف رأسماليةالتز 

  14.255  - 5-30 عقارات قيد التطويرالتزامات مقابل 
 

  410.698   357.501  
 

تشتمل االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية علةى االلتزامةات لتقةديم التسةهيالت التةي جةرى تصةميمها للوفةاء بمتطلبةات عمةالء    30-1
االلتزامةةةات عةةةادة  يكةةةون لهةةةا تةةةواريخ صةةةالحية محةةةددة وشةةةروط أخةةةرى إللغائهةةةا وتتطلةةةب دفةةةع رسةةةوم. ون ةةةرا  ألن المجموعةةةة. إن 

االلتزامةةات هةةةه  يمكةةةن أن تنتهةةةي صةةالحيتها دون القيةةةام بسةةةحبها، فةةةإن إجمةةةالي المبةةالغ التعاقديةةةة ال تمثةةةل بالضةةةرورة االحتياجةةةات 
 النقدية المستقبلية.

 
 مطوري العقارات أو البائعين بخصوع مشتريات العقارات.  هه  تمثل التزامات نحو  30-2

 
 .المطورين العقاريين فيما يتعلق بتطوير العقارات االستثماريةهه  تمثل التزامات تجا    30-3

 
 .مشاريع تكنولوجيا المعلوماتهه  تمثل التزامات تجا  تطبيق   30-4

 
 ولكن لم يتم تكوين مخصع لها. المتعاقد عليهاالتطوير قيد العقارات بإن مصاريف رأس المال المتعلقة   30-5
 

 الطارئةالمطلوبات 
 

المجموعةةة بةةبعض الةةدعاوى القضةةائية فةةي دولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة، وتشةةتمل علةةى دعةةاوى مرفوعةةة مةةن وضةةد المجموعةةة،  دخلةةتأ(   
ي هةةةه  القضةةةايا، واسةةةتنادا  إلةةةى الةةةرأي المقةةةدم مةةةن وبةةاألخع تتعلةةةق بةةةبعض معةةةامالت البيةةةع والتمويةةةل. تةةةدافع المجموعةةةة عةةةن حقوقهةةا فةةة

تةم تكةوين  قضةايا، باسةتثناء تخةهتها األطةراف المقابلةةاالمستشار القانوني، تعتقد المجموعة أنه مةن غيةر المةرجح نجةاح اإلجةراءات التةي 
 .مليون درهم( 4 -2016) مليون درهم 3بمبلغ  مخصع مقابلها

 
مليون درهم  3بمكافسة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة بمبلغ  ةخاص مطلوبات طارئةالمجموعة ، كان لدى 2017ديسمبر  31كما في  ب(

 2015( لسةنة 2تخضةع للقةانون االتحةادي رقةم ) ، التةيإن مكافسة أعضةاء مجلةس اإلدارة(. درهم مليون 3.50 – 2016ديسمبر  31)
ابريةل  10فةي من قبل الجمعيةة العموميةة السةنوية  مليون درهم 2.25 مبلغب يهاوقد تمت الموافقة عل، رات العربية المتحدةدولة اإلمافي 

 .2017يونيو  30وتم دفعه خالل ربع السنة المنتهي في  2017
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 )تتمة( االلتزامات والمطلوبات الطارئة    -30

 )تتمة( الطارئةالمطلوبات 
 

بةدور  بتقةديم دعةوى تحكةيم  11رقةم  اإليضةاحو مبةين فةي كمةا هة 2013فةي عةام  ضةد  تحكةيمإجراءات كما قام المطور الهي بدأت الشركة ب
 القةةانوني المستشةةارالتةةي قةةدمها المشةةورة  . واسةةتنادا إلةةىسةةترداد الخسةةائر المزعومةةةالمليةةون درهةةم  669السةةنة بمبلةةغ  خةةاللضةةد المجموعةةة 
 مخصةع أييةتم تسةجيل  لةم وبالتةاليء، هةها اإلجةرا فةيقابل ملن ينجح الطرف اأن الرجح سنه لن يكون مب، استنتجت الشركة للطرف الثالث

 .2017 ديسمبر 31 يفنتهية لمة اسنلل الموحدةلية لماالبيانات ا في
 

  إدارة المخاطر -31
 

إن المخاطر متسصلة في أنشطة المجموعةة لكنهةا مةدارة مةن خةالل عمليةة تعريةف وقيةاس ومراقبةة مسةتمرة تخضةع لحةدود المخةاطر وضةوابط 
اطر هامةةةة السةةةتدامة المجموعةةةة. تتعةةةرض المجموعةةةة لمخةةةاطر االئتمةةةان ومخةةةاطر السةةةيولة ومخةةةاطر السةةةوق أخةةةرى. إن عمليةةةة إدارة المخةةة

 والمخاطر التشغيلية.
 

إن عمليةةةة مراقبةةةة المخةةةاطر المسةةةتقلة ال تشةةةمل مخةةةاطر األعمةةةال كةةةالتغيرات فةةةي البيئةةةة و التكنولوجيةةةا والصةةةناعة، إه أن هةةةه  المخةةةاطر تةةةتم 
 طيط االستراتيجي للمجموعة.مراقبتها من خالل عملية التخ

 
جةل إن المخاطر الرئيسة التي تتعرض لها المجموعة فيما يتعلق بالقيام بسعمالها وعملياتها وبالوسائل والهيكل التن يمي الهي تستخدمه مةن أ

 إدارة المخاطر استراتيجيا وهلك لتطوير أموال المساهمين مبينة أدنا .
 

متوسةةطة  االسةةتراتيجيةالمجموعةةة والخطةةط  ن المراجعةةة المسةةتمرة واعتمةةاد سياسةةات المخةةاطر لةةدىإن مجلةةس اإلدارة )"المجلةةس"( مسةةؤول عةة
األعمال واألهداف والغايات. يقةوم مجلةس اإلدارة بمراجعةة ملةف المخةاطر الخاصةة  استراتيجيةاألجل والسنوية والتي يتم من خاللها صياغة 

دى المجموعة ومحددات قدرة تحمل المخاطر. كةهلك يفبةوض السةلطة لةةدارة العليةا بالمجموعة للتسكد من أنها تقع ضمن سياسات المخاطر ل
المقةةةررة، بينمةةةا يضةةةمن أن العمليةةةات وأدوات المراقبةةةة كافيةةةة إلدارة سياسةةةة  واالسةةةتراتيجيةللقيةةةام باألعمةةةال اليوميةةةة ضةةةمن محةةةددات السياسةةةة 

 للمجموعة. واالستراتيجيةالمخاطر 
 

المخاطر لدى المجموعة والسياسة اإلرشادية الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة، بمةا فةي  استراتيجيةولة عن تنفيه تعتبر اإلدارة التنفيهية مسؤ 
ى. يةتم هلك التحديد والتقييم المستمر لجميع المخاطر الهامة على األعمال وتصميم وتنفيه المراقبة الداخلية المناسةبة لتقليلهةا إلةى أدنةى مسةتو 

 التالية: ارية العلياهلك من خالل اللجان اإلد
 

إن لجنةةة التةةدقيق مسةةؤولة أمةةام مجلةةس اإلدارة عةةن ضةةمان التةةزام المجموعةةة بن ةةام فعةةال للماليةةة والمحاسةةبة ومراقبةةة إدارة المخةةاطر ومراقبةةة 
 االلتزام بمتطلبات السلطات التن يمية.

 
ة التشةغيلية والتمويليةة واالسةتثمارية للمجموعةة للتسكةد مةن إن هيئة الفتةوى والرقابةة الشةرعية الخاصةة بالمجموعةة مسةؤولة عةن مراجعةة األنشةط

تماشةةيها وتوافقهةةا مةةع أحكةةام الشةةريعة اإلسةةالمية. وبمةةا أن الهيئةةة عبةةارة عةةن مجلةةس إشةةرافي فةةإن مهماتهةةا أيضةةا  تةةدقيق أنشةةطة العمةةل المنفةةهة 
ة عةةن هيئةةة الفتةةوى والرقابةةة الشةةرعية وتطبيقهةةا مةةن إدارة وتقةةديم تقريةةر مسةةتقل إلةةى المسةةاهمين. يةةتم تنسةةيق الفتةةاوى والبيانةةات الرسةةمية الصةةادر 

 المجموعة. تسعى إدارة المجموعة للحصول على التوجيه من مجلس الفتوى والرقابة الشرعية لتطبيق فتوا  وبياناته الرسمية.
 

مخةاطر البلةد والطةرف المقابةل والموافقةة تقيةيم المحف ةة ووضةع السياسةة واإلجةراءات االئتمانيةة وتحليةل إدارة و االئتمان مسةؤولة عةن  إدارةإن 
دارة علةةةى / مراجعةةةة تقةةةارير التعةةةرض للمخةةةاطر ومراقبةةةة التقيةةةد باألن مةةةة المتعلقةةةة بالمخةةةاطر والتعامةةةل مةةةع الموجةةةودات  المنخفضةةةة القيمةةةة وا 

 المحف ة.
 

والمبةةادرات التكتيكيةةة قصةةيرة األمةةد إن لجنةةة الموجةةودات والمطلوبةةات مسةةؤولة بشةةكل رئيسةةي عةةن تحديةةد الخطةةط اإلسةةتراتيجية طويلةةة األمةةد 
لةرشاد لتخصيع الموجودات والمطلوبات بشكل احترازي وهلك لتحقيق األهداف اإلسةتراتيجية الخاصةة بالمجموعةة. تقةوم لجنةة الموجةودات 

قتصةادية وتقلبةات والمطلوبات بمراقبة السيولة ومخاطر السةوق لةدى المجموعةة وملةف المخةاطر الخاصةة بالمجموعةة فةي سةياق التطةورات اال
 السوق لضمان أن أنشطة المجموعة متوافقة مع التوجيهات المتعلقة بالمخاطر والمزايا المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
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 )تتمة( إدارة المخاطر -31
 

المتوقةع حةدوثها  يتم قياس مخاطر المجموعة باستخدام طريقة تعكةس كةل مةن الخسةائر. لجنة المخاطر هي المسؤولة عن إدارة المخاطرإن 
لةةى نمةةاهج إحصةةائية. تسةةتخدم النمةةاهج إفةةي ال ةةروف العاديةةة والخسةةائر غيةةر المتوقعةةة والتةةي هةةي تقةةدير للخسةةائر الفعليةةة النهائيةةة اسةةتنادا  

ت التةةي قةةد أسةةوأ السةةيناريوهافةةي االعتبةةار الشةةركة  تسخةةهاالحتمةةاالت المةةسخوهة مةةن الخبةةرة السةةابقة والمعدلةةة لةةتعكس البيئةةة االقتصةةادية. كةةهلك 
غيلية التةي تنشةس كمةا تتحمةل المسةؤولية عةن تحديةد مخةاطر السةوق والمخةاطر التشة تحدث بحالة وقوع حوادث كان من غيةر المةرجح وقوعهةا.

للجان هات الصلة بالسياسةات واإلجةراءات المناسةبة إلدارة التعةرض لتلةك المخةاطر وتفعيةل األن مةة وتقديم التوصيات  عن أنشطة المجموعة
 ة لتنفيه اإلجراءات الرقابية الفعالة.الالزم

 
إن مراقبة وضبط المخاطر يتم بصورة أساسية استنادا  للحدود الموضوعة من قبل المجموعةة. تعكةس هةه  الحةدود إسةتراتيجية األعمةال وبيئةة 

، تقةةوم المجموعةةة بمراقبةةة السةةوق للمجموعةةة باإلضةةافة إلةةى مسةةتوى المخةةاطر التةةي تكةةون المجموعةةة علةةى اسةةتعداد لتحملهةةا. باإلضةةافة لةةهلك
 وقياس القدرة اإلجمالية لتحمل المخاطر فيما يتعلق بإجمالي التعرض للمخاطر على مستوى كافة أنواع المخاطر واألنشطة.

 
تغطةةي جميةةع مسةةتويات المجموعةةة لضةةمان أن جميةةع األقسةةام تسةةتطيع الحصةةول علةةى ليةةتم إعةةداد وتوزيةةع تقةةارير مخةةاطر مصةةممة خصيصةةا  

 الشاملة والضرورية والحديثة.المعلومات 
 

 تركزات المخاطر الزائدة
تنشس التركزات عندما يشترك عدد من األطراف المقابلةة فةي أنشةطة متشةابهة ، أو فةي أنشةطة بةنفس المنطقةة الجغرافيةة  أو عنةدما يكةون لهةم 

شةكل مماثةل بةالتغيرات فةي ال ةروف االقتصةادية أو االسةتعداد لمواجهةة التزامةات تعاقديةة تتةسثر ب لديهمسمات اقتصادية مماثلة مما قد يجعل 
 السياسية أو غيرها. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة نحو التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بهاته أو على منطقة

 جغرافية معينة.
 

 ة المتحدة وباألخع في دبي.تتعلق مخاطر المجموعة بشكل رئيسي بالسوق العقاري في دولة اإلمارات العربي
 

جةراءات المجموعةة إرشةادات محةددة تركةز علةى الطةرف المقابةل مةع االحتفةا   من أجل تجنةب تركةزات المخةاطر الزائةدة، تتضةمن سياسةات وا 
دارتها.  بمحاف  مالية متنوعة. بناء عليه، تتم مراقبة تركزات مخاطر االئتمان المحددة وا 

 
 مخاطر االئتمان
فيهةا متعامةل أو طةرف مقابةل فةي الوفةاء بالتزامةه ويتسةبب فةي خسةارة ماليةة للمجموعةة. تنةتج  يعجةزمةان هةي المخةاطر التةي إن مخةاطر االئت

مثةةل تلةةك المخةةاطر عةةن األنشةةطة التمويليةةة اإلسةةالمية التةةي تقةةوم بهةةا المجموعةةة. إن المخةةاطر االئتمانيةةة مراقبةةة بشةةكل فعةةال وفقةةا  للسياسةةات 
وح صةةالحيات التمويةةل الممنوحةةة والسياسةةات واإلجةةراءات. لمزيةةد مةةن التفاصةةيل بخصةةوع تشةةكيل الموجةةودات االئتمانيةةة التةةي تعةةربف بوضةة

 .9التمويلية اإلسالمية الرجاء مراجعة اإليضاح رقم 
 

المسةتمر  تحاول المجموعة ضبط المخاطر االئتمانية بمراقبة التعرض للمخاطر والحد من المعةامالت مةع األطةراف المقابلةة المحةددة والتقيةيم
. لمالءة األطراف المقابلة. أنشست المجموعة محف ة همم مدينة سليمة وتحتف  بها وفقا  لسياسة ائتمان محددة معتمدة من قبل مجلس اإلدارة

جةراءات تخويةل ومراجعةة لغةرض التسكيةد علةى  يتسلف ن ام تقييم االئتمان لدى المجموعةة مةن تقيةيم مصةمم بشةكل جيةد بخصةوع االئتمةان وا 
 حتراز في أنشطة الشركة التمويلية وضمان نوعية محف ة الموجودات. يتم إعطاء أهمية خاصة إلدارة الموجودات التمويلية غير المنتجة.اال
 

تقوم المجموعة بصورة دائمة بمراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية الكلية وتتبع طرق تحليلية ون امية نحو هيكلها االئتمةاني المصةنف حسةب 
 والمجموعات والصناعة ولهلك فإن محف ة االئتمان منوعة بشكل جيد قطاعيا  وحسب الجنسيات، مع عدم وجود تركيز جوهري.األفراد 

 
المجموعةة لحةين تسةديد كةل دفعةات  لةدىتقدم المجموعة تمويل اإلجارة كما يتضح من خالل تشكيلة المحف ةة حيةث يةتم حجةز ملكيةة العقةار 

رهةن كامةل علةى المبةالغ الممولةة )إيجةارات ثابتةة(. إن عمةالء المجموعةة يقيمةون بصةورة رئيسةية فةي دولةة  اإليجار المستحقة. ينتج عةن هلةك
 اإلمارات العربية المتحدة. 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -31
 

 المعلومات الكمية
 

 ىالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بدون األخذ في االعتبار أي ضمان وتعزيزات ائتمانية أخر 
لعناصةةةر بيةةةان المركةةةز المةةةالي. ي هةةةر الحةةةد األقصةةةى للتعةةةرض بالمبةةةالغ  األقصةةةى للتعةةةرض للمخةةةاطر االئتمانيةةةة ي هةةةر الجةةةدول أدنةةةا  الحةةةد

 اإلجمالية.
 

 األقصى إجمالي الحد إجمالي الحد األقصى  
 للتعرض للتعرض 
 2017 2016 

 ألف درهم درهم  ألف  
 

   620.443  672.956 (8أرصدة لدى البنوك )إيضاح 
   3.219.711  3.084.983 (9الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية )إيضاح 

   322.818  322.818 (11دفعات مقدما  عن العقارات االستثمارية )إيضاح 
   157.674  125.723 (15موجودات أخرى )عدا المصاريف المدفوعة مقدما ( )إيضاح 

 
   4.320.646  206.480.4 يةإجمالي التعرض للمخاطر االئتمان

  
عندما تكون األدوات الماليةة مسةجلة بالقيمةة العادلةة فةإن المبةالغ ال ةاهرة أعةال  تمثةل التعةرض لمخةاطر االئتمةان ولكةن لةيس بالحةد األقصةى 

طر االئتمانيةة لكةل لمزيةد مةن التفاصةيل حةول الحةد األقصةى للتعةرض للمخةا للتعرض الهي قد يحدث في المستقبل نتيجة التغيةرات فةي القةيم.
 صنف من األدوات المالية، يجب الرجوع إلى اإليضاحات المحددة. إن أثر الضمانات وأساليب تخفيف المخاطر األخرى مبين أدنا .

 
تةدار نوعيةةة االئتمةةان للموجةةودات الماليةةة مةةن قبةةل المجموعةةة باسةةتخدام تصةنيف ائتمةةاني داخلةةي. ي هةةر الجةةدول أدنةةا  نوعيةةة االئتمةةان حسةةب 

  نف الموجودات المالية استنادا على ن ام تصنيف االئتمان لدى المجموعة. ص
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 مخاطر االئتمان )تتمة(
 

   2017ديسمبر  31
 

 متسخرة لكن غير منخفضة القيمة    غير منخفضة القيمة وال متسخرة       
   لقيمة فرديا بتاريخ التقريرمنخفضة ا   بتاريخ التقرير   بتاريخ التقرير    

 المبلغ مخصص االنخفاض المبلغ 90أكثر من  90-61 60إلى  30 30أقل من  شروط إعادة قائمة مخاطر المبلغ 
 اإلجمالي في القيمة المدرج يوم يوم يوم يوم التفاوض المراقبة منخفضة/معتدلة المدرج 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  -  -   -  -    -    -  -  -  -  672.956  672.956 أرصدة لدى البنوك

 موجودات تمويلية 
  459.767  *(213.467)  246.300  135.692  118.600  141.174  327.622  106.206  96.172  1.913.217  3.084.983 واستثمارية اسالمية 

 عن  ةمقدمدفعات 
 العقارات  

  38.618  (8.582)  30.036  -    -    -  -  -  292.782  -  322.818 ( 11)إيضاح  االستثمارية
 موجودات أخرى )عدا

  57.324  (32.955)   24.369  -    -     -  -  -  5.840  95.514  125.723   المصاريف المدفوعة مقدما( 
 

 480.206.4  876.681.2  394.794  106.206  327.622  141.174     118.600 135.692  300.705  (255.004 ) 709.555  
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 مخاطر االئتمان )تتمة(
 

   2016ديسمبر  31
 

 متسخرة لكن غير منخفضة القيمة    غير منخفضة القيمة وال متسخرة       
   منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقرير   خ التقريربتاري   بتاريخ التقرير    

 المبلغ مخصع االنخفاض المبلغ 90أكثر من  90-61 60إلى  30 30أقل من  شروط إعادة قائمة مخاطر المبلغ 
 اإلجمالي في القيمة المدرج يوم يوم يوم يوم التفاوض المراقبة منخفضة/معتدلة المدرج 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ف درهمأل ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
 

  -  -   -  -    -    -  -  -  -  620.443  620.443 أرصدة لدى البنوك
 موجودات تمويلية 

  553.241 (*255.960)  297.281  188.140   108.116  201.471  410.297  83.242  94.819  1.836.345  3.219.711 واستثمارية اسالمية 
 دفعات مقدمة عن 

  38.618  (8.582)  30.036  -    -    -  -  -  292.782  -  322.818 العقارات االستثمارية 
 موجودات أخرى )عدا

  66.500  (42.131)   24.369  -    -     -  -  -  7.347  125.958  157.674   المصاريف المدفوعة مقدما( 
 

 4.320.646  2.582.746  394.948  83.242  410.297  201.471     108.116 188.140  351.686  (306.673  )      658.359    
 

 
رهةةم( مليةةون د 256.93 -2016ديسةةمبر  31مليةةون درهةةم ) 247.96بمبلةةغ  لمشةةاريع المتوقفةةةلومخصةةع  *باإلضةةافة إلةةى المخصةةع المحةةدد أعةةال ، قامةةت المجموعةةة أيضةةا  بتكةةوين مخصةةع جمةةاعي

 اإلسالمية. لموجودات التمويلية واالستثماريةل
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 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
وفقا  ألحكةام الشةةريعة اإلسةةالمية. يةتم تمويةل العقةارات اسةةتنادا  إلةى "القيمةة  كبند موجوداتإن التمويل المقدم من قبل المجموعة مغطى تماما 

مةن قبةل المطةورون ثةم يةتم  المحةددلدى المجموعة". في حالة العقةارات الجديةدة فةإن القيمةة المقةدرة تكةون مشةابهة لسةعر القةدم المربةع  المقدرة
القيمةة المقةدرة علةى تقريةر التقيةيم الصةادر عةن تسةتند وفةي حةال العقةارات األقةدم، سةتقل وكةهلك بةإجراء تقيةيم داخلةي. التقيةيم مةن قبةل مةثمن م

 .لخارجيين المستقلين بصفة دوريةاالمثمنين 
 

بالقيمةة المةهكورة فةي عقةد البيةع أو مبلةغ التقيةيم المقةدم  المخةاطرالعقةار ضةد جميةع علةى إن التسمين على العقارات هو تسمين إلزامي، ويؤمن 
 رة  التمويل.من قبل المساح حسب طبيعة الحالة. يتم االحتفا  بالقيمة المؤمن عليها بقيمة العقار األصلية على مدى فت

 
 مخاطر السوق

 إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ل داة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.
 

شةةةراف مةةع إ اطر السةةوق ويةةتم قياسةةها ومراقبتهةةاقامةةت المجموعةةة بوضةةع سياسةةات إدارة المخةةاطر وحةةدودها حيةةث تةةتم مراقبةةةة التعةةرض لمخةة
لجنةةة الموجةةودات والمطلوبةةات. إن هةةه  الوحةةدات مسةةؤولة عةةن تطةةوير وتطبيةةق سياسةةة مخةةاطر اسةةتراتيجي يمةةارس مةةن قبةةل مجلةةس اإلدارة و 

 السوق ومنهج قياس/مراقبة المخاطر ومراجعة كل المنتجات التجارية الجديدة وحدود المنتجات.
 

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية
األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ل داة المالية بسبب التغيرات في أسةعار  إن مخاطر أسعار العمالت

ال تعتبةر بانهةا بالريةال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي فإن األرصدة والريةال السعودي تحويل العمالت األجنبية. ن را  ألن درهم اإلمارات 
 ت أجنبية جوهرية.تمثل مخاطر عمال

 
 2017 2016 

      
  التسثير على التسثير على % التغير في التأثير على التأثير على % التغير في 
 حقوق الملكية األرباح سعر العملة حقوق الملكية األرباح سعر العملة 

 ألف درهم ألف درهم بالدرهم ألف درهم ألف درهم بالدرهم 
 

 العملة
  6.829+  1.483 +     %5+  9.077+   584 +     %5+ الجنيه المصري 

 
 مخاطر أسعار الربح

تنشةةس مخةةاطر أسةةعار الةةربح مةةن احتمةةال تةةسثير التغيةةرات فةةي معةةدالت الةةربح علةةى الربحيةةة المسةةتقبلية أو القيمةةة العادلةةة لةة دوات الماليةةة. فةةي 
الموجةةودات التمويليةةة اإلسةةالمية وااللتزامةةات التمويليةةة، كمةةا  البيانةةات الماليةةة للمجموعةةة هنةةاك بنةةدين يؤديةةان إلةةى مثةةل هةةها التعةةرض. مثةةال/

ت هر على جهات الموجودات والمطلوبات لديها على التوالي. إن مخاطر أسعار الربح للمجموعة هةي بحةدها األدنةى علةى المةدى القصةير. 
لمتوقةع أن يتقلةب بشةكل مسةتمر اسةتنادا علةى إن أسعار الةربح للموجةودات التمويليةة هةي مركةب مةن سةعر أيبةور والسةعر الةداخلي الةهي مةن ا

خةةالل اجتمةةاع لجةةةنة الموجةةودات والمطلوبةةات لةةديها إها كةةان هلةةك  بصةةفة دوريةةةحركةةة سةةعر أيبةةور. تقةةوم المجموعةةة بمراجعةةة أسةةةعار الةةربح 
 ضروريا  وتوصى بتغيير السعر استنادا  إلى وضع السوق وجو المنافسة.

 
تعاقديةة بسسةعار ثابتة/بالحةد األعلةى وتحةدد عنةد بةدء العقةد. إن أي تغييةر فةي السةعر لةيس لةه تةسثير علةى إن االلتزامات التمويلية، هي عقود 
 الترتيبات التي تم إجراؤها من قبل.
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 )تتمة( إدارة المخاطر -31
 

 مخاطر أسعار الربح )تتمة(
 

 الةةدخلمةةع ثبةةات جميةةع المتغيةةرات األخةةرى، علةةى بيةةان ي هةةر الجةةدول التةةالي حساسةةية التغيةةرات المعقولةةة الممكةةن حةةدوثها فةةي أسةةعار الةةربح، 
 مجموعة.لل
 

لموجةودات السنة واحةدة اسةتنادا  إلةى المقبوضة تمثل تسثير التغيرات المفترضة في أسعار الربح على صافي األرباح  الدخلإن حساسية بيان 
 .2017ديسمبر  31المحتف  بها في التي تحقق أرباح والمطلوبات المالية المالية 

 
 2017 2016 
 ألف درهم درهم ألف  

 
 16.603+  15.624+ نقطة أساس تغيير في سعر أيبور 50 +تسثير أ 

 
  33.206 +  31.248 + نقطة أساس تغيير في سعر أيبور 100 +تسثير أ 

 
 مخاطر أسعار األسهم

مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية. إن مخاطر أسعار األسهم تمثل مخاطر انخفاض القيمة العادلة ل سهم نتيجة للتغيرات في 
 تنتج مخاطر أسعار األسهم غير التجارية عن محف ة المجموعة االستثمارية التي تشمل أسهم متداولة غير جوهرية.

  
 مخاطر التسديد المبكر

لةة قامةت بالتسةديد مبكةرا أو بعةد الوقةت إن مخاطر التسديد المبكر هي المخاطر عندما تتعرض المجموعةة لخسةارة ماليةة ألن األطةراف المقاب
 المتوقع.

 
ال تتعةةرض المجموعةةة أليةةة مخةةاطر تسةةديد مبكةةر بصةةورة جوهريةةة حيةةث أن المبلةةغ المحَصةةل فةةي حالةةة التسةةديد مبكةةرا هةةو أكثةةر مةةن القيمةةة 

 بنةد موجةوداتهةامش إلةى سةعر بيةع في تاريخ التسةديد المبكةر، وهلةك باالحتفةا  بمبلةغ األربةاح المؤجلةة أو بإضةافة  لبند الموجودات المدرجة
 فريق التحصيل بمراقبة وضع الهمم المدينة للعميل بشكل يومي. يقوماإلجارة كربح تسديد مبكر. 

 
 مخاطر السيولة

يلخةةع الجةةةدول أدنةةا  اسةةةتحقاقات المطلوبةةات الماليةةةة والبنةةود خةةةارج الميزانيةةة العموميةةةة الخاصةةة بالمجموعةةةة اسةةتنادا  إلةةةى تسةةديد االلتزامةةةات 
 التعاقدية غير المخصومة. إن الدفعات التي تخضع لةشعار تعامل كسن اإلشعار واجب تقديمه في الحال.
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 إدارة المخاطر)تتمة(   -31
 

 مخاطر السيولة )تتمة(
  

            المجموع   حتى سنة واحدة  2017ديسمبر  31في 
 نود من دونب أكثر من 5إلى  1 حتى أشهر إلى 6 6إلى  3 أقل من معدل  
 اإلجمالي فترة استحقاق سنوات 5 سنوات سنة واحدة سنة واحدة أشهر أشهر 3 الربح المتوقع  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم %  
 

  5.794.361  -  1.568.171 3.450.541  775.649     465.693   235.110   74.846  %4 -% 2 ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى
  76.994   -  -  68.405  8.589  4.229   2.158  2.202 %21 -% 6.5 تمويالت إسالمية ألجل

 
   77.048  237.268  469.922   784.238    946.3.518  1.568.171   -  5.871.355   

 
 بنود خارج الميزانية العمومية

  410.698  -   -         23.250   387.448  2.097  323.4  381.919    التزامات
 

  
            المجموع   حتى سنة واحدة  2016ديسمبر  31في 

 بنود من دون أكثر من 5إلى  1 حتى أشهر إلى 6 6إلى  3 أقل من معدل  
 اإلجمالي فترة استحقاق سنوات 5 سنوات سنة واحدة سنة واحدة أشهر أشهر 3 الربح المتوقع  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم %  
 

  5.915.687  -  2.144.138      3.650.223 121.326      60.829    30.581   29.916  %4 -% 2 ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى
  64.436   -  2.226  57.261  4.949  2.444    1.242  1.263 %14.5 -% 6.5 تمويالت إسالمية ألجل

 
   31.179    31.823  63.273    126.275     3.707.484   2.146.364   -  5.980.123    

 
 بنود خارج الميزانية العمومية

    357.501  -   -   40.764     316.737  25.334  37.808  253.595   التزامات 
 
 



 أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2017ديسمبر  31في كما 

66 

 
 إدارة المخاطر)تتمة(   -31
 

 السيولة )تتمة(مخاطر 
 

 تحليالت تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات
لةى إن األرقام الواردة في هها الجةدول تشةتمل ع تحصيلها أو تسديدها أو بيعها.إن تحليالت تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية المحللة استنادا  إلى الفترة الزمنية المتوقعة ل

هكور أعةال  التةسثير المحتمةل أليةة متطلبةات توزيعةات نقديةة ناتجةة عةن تسثير تعديل القيمة العادلة لكل بيان مركز مالي وتستثنى األرباح التي لم تستحق بعد في نهاية السنة. يستثني جدول مخاطر السيولة المة
 .17هو موضح في اإليضاح رقم آلية السداد النقدي للديون بموجب بنود اتفاقية الشروط المشتركة كما 

  
            المجموع   حتى سنة واحدة  2017ديسمبر  31في 

 بنود من دون 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 ف درهمأل 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    موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 
 12.387   12.387   -  -    -    -   -   -    توفرة للبيعاستثمارات م

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

  212.849    -   -  212.849    -   -   -   -    قيد التطويرعقارات 
 302.567     302.567   -  -    -   -   -   -    شقيقة شركةفي  اتاستثمار 

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

 
  6.579.244   367.026  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    -  -   -   -   -   -    مكافسة نهاية الخدمة للمو فين
  143.612   -   -  710.88   572.132   7.609   3.383   733.121    مطلوبات أخرى

 
  5.008.336   551.6   8.981.992 2.187.382   5821.41   420.360   209.758   7191.29    إجمالي المطلوبات

 
  410.698   -   -  23.250    387.448   2.097   3.432   381.919    التزامات

 
   01160.2.1   360.475   2615.30  23.017   6161.41   (330.545)  (150.832)  3642.79    السيولة نقصصافي 

 
   1.160.210   1.160.210   799.735  3184.43   6161.41   661.411   1491.96   3642.79    المتراكمة نقص السيولةصافي 
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 إدارة المخاطر)تتمة(   -31
 

 مخاطر السيولة )تتمة(
 جدول مخاطر السيولة أعال 

 
 )تتمة( تحليالت تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات

 
 المجموع   حتى سنة واحدة  2016ديسمبر  31في 

 بنود من دون أكثر من 5إلى  1 حتى شهر إلىأ 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
  620.502   35.000   -    247.300   338.202   -   -   338.202    نقد وودائع لدى البنوك

 3.219.711   -   1.561.625  886.596   771.490   96.687   67.480   607.323    موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 
 7.688   7.688   -  -    -    -   -   -    استثمارات متوفرة للبيع

  322.818   -   292.782  30.036    -   -   -   -    دفعات مقدما  عن عقارات استثمارية
  1.623.096    -   1.475.419  147.677    -   -   -   -    عقارات استثمارية

  220.679    -   -  220.679    -   -   -   -    قيد التطويرعقارات 
 293.540     293.540   -  -    -   -   -   -    شقيقة شركةفي  اتاستثمار 

 162.350   -   -  120.249   42.101   24.694   113   17.294    موجودات أخرى
  22.284   22.284   -  -    -   -   -   -    موجودات ثابتة

 
  6.492.668   358.512   3.329.826 1.652.537   1.151.793   121.381   67.593   962.819    إجمالي الموجودات

 
 المطلوبات

 4.682.024   -   2.433.025 2.248.999   -   -    -   -    ت إسالمية أخرى ودائع استثمارية وتمويال
  57.704   -   40.608  14.247   2.849   1.425   712   712    تمويل إسالمي ألجل  

    6.157     6.157    -  -   -   -   -   -    مكافسة نهاية الخدمة للمو فين
  135.091   -   -  2.713   132.378   10.391   4.456   117.531    مطلوبات أخرى

 
  4.880.976   6.157   2.473.633 2.265.959   135.227   11.816   5.168   118.243    إجمالي المطلوبات

 
  357.501   -   -  40.764    316.737   25.334   37.808   253.595    التزامات

 
    1.254.191   352.355   856.193  (654.186)  699.829   84.231   617.24   590.981    نقع السيولةصافي 

 
    1.254.191   1.254.191   901.836  45.643   699.829   699.829   615.598   590.981    المتراكمة نقع السيولةصافي 
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 )تتمة( إدارة المخاطر -31
 

 مخاطر السيولة )تتمة(
سةتكون المجموعةة قةادرة علةى االسةتمرار فةي الوفةاء مخةاطر السةيولة لةديها. لقامةت المجموعةة بتخفةيض جةوهري  ،إعادة الهيكلة الماليةة عقب

 .في السيولة جوهريدون أي عدم تطابق  القريببالتزاماتها في المستقبل 
  

 المخاطر التشغيلية 
س البشةةري أو الغةةش أو األحةةداث الخارجيةةة. عنةةدما إن المخةةاطر التشةةغيلية هةةي مخةةاطر الخسةةارة الناتجةةة مةةن تعطةةل األن مةةة أو بسةةبب الخطةة

تتعطل األن مة عن العمل يمكن للمخةاطر التشةغيلية أن تةؤدي إلةى أضةرار خاصةة بالسةمعة ويكةون لةهلك أثةار قانونيةة أو تشةريعية أو تةؤدي 
الرقابة العامةة ومةن خةالل المتابعةة  إلى الخسارة المالية. ال يمكن للمجموعة أن تتوقع تجنب جميع المخاطر التشغيلية ولكن من خالل إطار

واالسةةتجابة للمخةةاطر المحتملةةة، تسةةتطيع المجموعةةة أن تةةدير هةةه  المخةةاطر. تتضةةمن أدوات الرقابةةة فصةةل الواجبةةات بصةةورة فعالةةة ووضةةع 
 داخلي.إجراءات للدخول على األن مة والتفويض والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم ويتضمن هلك استخدام التدقيق ال

 
 إدارة رأس المال

إن األهداف الرئيسية من إدارة رأس المال الخاع بالمجموعة هي ضمان التزام المجموعة بمتطلبات رأس المال المفروضةة مةن الخةارج وأن 
 مكن.تحتف  المجموعة بتصنيف ائتماني قوي ونسب جيدة خاصة برأس المال لكي تدعم أعمالها وتزيد من حقوق المساهمين ألقصى حد م

 
تقةةوم المجموعةةة بةةإدارة هيكةةل رأس المةةال لةةديها وتجةةري تعةةديالت عليةةه فةةي ضةةوء التغيةةرات فةةي األوضةةاع االقتصةةادية وسةةمات المخةةاطرة فةةي 

رأس المةال مةن هيكةل . يتةسلف مةال المجموعةة سالتغيير الجوهري في هيكل رأ 2014نوفمبر  25تمثل إعادة الهيكلة السارية في  أنشطتها.
واالحتيةةاطي القةةانوني واالحتيةةاطي العةةام واالحتيةةاطي الخةةاع والتغيةةرات المتراكمةةة فةةي القيمةةة العادلةةة واحتيةةاطي  خزينةةةهم الوأسةةرأس المةةال 

 31مليةون درهةم كمةا فةي  1.443 والخسةائر المتراكمةة وتةم قياسةها بمبلةغ احتيةاطي أداة المضةاربةو وأداة المضةاربة  تحويل العمالت األجنبيةة
 مليون درهم(. 1.493 – 2016برديسم 31) 2017ديسمبر 

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

تقةارب قيمتهةا الدفتريةة كمةا وردت فةي هةه  البيانةات  الماليةة رإعداد التقةاريتاريخ بالعادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة  ةالقيمإن 
 المالية.

 
 

 المساهمات االجتماعية -32
 

عالمةةةة غرفةةةة دبةةةي غرفةةةة تجةةةارة وصةةةناعة دبةةةي لبرنةةةامج مةةةع  رسةةةميا   ومسةةةجلة ية المسةةةؤولية االجتماعيةةةة للشةةةركاتاسةةةتراتيجتواصةةةل الشةةةركة 
هيئةة الصةحة بةدبي ومؤسسةة الحيةاة الهكيةة  بشةكل رئيسةي إلةيالمسةاهمات االجتماعيةة وقد قدمت الشةركة . للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
 نحو األنشطة اإلنسانية. السنة خاللوهيئة الهالل األحمر اإلماراتي 

 
 

 األحداث الالحقة -33
 

. النةد فةي مصةر سةيتي نصةرللتطةوير مشةروع عقةاري مشةترك يسةمى ا، وقعت المجموعة مهكرة تفاهم مع مرسيليا مصر 2018يناير  4في 
يتم تةةوفير التمويةةل الكامةةل لتطةةوير سةةو األرض بتةةوفير المجموعةةة  سةةتقوم، ن شةةروط معينةةة سةةابقةنتهةةاء مةةبمجةةرد اإلبموجةةب االتفاقيةةة المقترحةةة، 

 .من قبل مرسيليا مصر المشروعوبناء 




