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رسالة
 رئيس مجلس اإلدارة

األخوة الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يســّرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي لشــركة أمــاك للتمويــل للعــام 2016. وكمــا ســوف تــرون 
ــيرتها  ــل مس ــاك للتموي ــركة أم ــت ش ــد واصل ــر، فق ــي التقري ــورة ف ــل المذك ــال التفاصي ــن خ م
فــي تحقيــق النمــو واالزدهــار علــى مــدى العــام الماضــي، وشــهدت نتائــج ماليــة قويــة وإنجــازات 

هامــة علــى امتــداد العــام.

وعلــى الرغــم مــن البيئــة االقتصاديــة المليئــة بالتحديــات فــي جميــع دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، وفــي األســواق العالميــة علــى حــد ســواء، فقــد ســّجلت أمــاك صافــي أربــاح 107 مليــون 
درهــم للعــام 2016 بانخفــاض قــدره 20% مقارنــة مــع العــام 2015. ويعــود ذلــك االنخفــاض بشــكل 
رئيســي إلــى المخصصــات التــي تــم تســجيلها والتــي بلغــت 66 مليــون درهــم خــال العــام 2016 
مقارنــة مــع عكــس مخصصــات بقيمــة 81 مليــون درهــم فــي العــام 2015 ممــا يعكــس التوجــه 
ــار االنخفــاض فــي قيمــة  الحكيــم الــذي تنطــوي عليــه اســتراتيجية الشــركة اآلخــذ بعيــن االعتب

األصــول العقاريــة الممولــة، باإلضافــة إلــى حــاالت تأخــر ســداد جديــدة فــي عــام 2016.

مــن جهــة أخــرى، بلغــت إيــرادات الشــركة اإلجماليــة 778 مليــون درهــم للعــام 2016 بزيــادة قدرهــا 
46%، مقارنــة مــع العــام 2015. وعلــى الرغــم مــن انخفــاض إيــرادات النشــاط التمويلــي بنســبة %31 
ــة  ــول عقاري ــع أص ــات بي ــن عملي ــرادات م ــام 2016، إال أن اإلي ــي ع ــم ف ــون دره ــى 207 ملي ــل إل لتص
شــهدت ارتفاعــً كبيــرًا بنســبة 480% لتصــل إلــى 429 مليــون درهــم مقارنــة مــع 74 مليــون درهــم 
فــي العــام 2015. أيضــً شــهدت العائــدات اإليجاريــة نمــوًا بنســبة 23%، فــي العــام 2016. بينمــا 
ــام 2015  ــرادات الع ــة بإي ــدره 25% مقارن ــاض ق ــم، بانخف ــون دره ــرى 86 ملي ــرادات األخ ــجلت اإلي س

ــتثمارية. ــارات االس ــة للعق ــة العادل ــاض القيم ــى انخف ــك إل ــود ذل ويع
وســاهمت مبــادرات ترشــيد التكاليــف فــي أمــاك إلــى تحقيــق وفــورات فــي التكاليــف بنســبة %6 

لتصــل إلــى 149 مليــون درهــم فــي العــام 2016 مقارنــة مــع 158 مليــون درهــم فــي عــام 2015.

وإن النتائــج المذكــورة أعــاه هــي دليــل واضــح علــى فاعليــة اســتراتيجيتنا الناجحــة وكفــاءة 
القــوى العاملــة لدينــا وُترســخ مكانــة  شــركة أمــاك للتمويــل كشــركة رائــدة فــي مجــال التمويل 

العقــاري اإلســامي فــي المنطقــة.
 

ــرح  ــم ط ــدة ككل، إذ ت ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــبة لدول ــا بالنس ــا هاًم ــام 2016 عاًم ــد كان ع لق
عــدد مــن المبــادرات الرئيســية علــى مــدار الســنة. ومــن أهــم المحــاور الرئيســية التــي ركــزت 
عليهــا الحكومــة اإلتحاديــة هــو البرنامــج الوطنــي للســعادة، والــذي تأســس بهــدف فهــم 
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األســس الكفيلــة بتحقيــق الســعادة لجميــع ســكان دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومواءمــة 
الخدمــات الحكوميــة وفًقــا لتلــك األســس. كمــا أطلقــت الحكومــة مبــادرة هامــة أخــرى، 
تمثلــت باالســتثمار فــي السياســات البيئيــة وسياســات االســتدامة. وقــد تــم إعــادة صياغــة رؤيــة 
الشــركة واســتراتيجيتها لتتماشــى مــع السياســات الحكوميــة المذكــورة آنفــً. ونحــن نعتقــد بــأن 
التوقعــات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــال عــام 2017 ســتكون أفضــل، كمــا أننــي واثــق كل 
الثقــة بــأن شــركة أمــاك للتمويــل هــي اآلن فــي مكانــة جيــدة لدعــم أهــداف اإلمــارات ورؤيتهــا 

ــن. ــو التحس ــي نح ــي تمض ــة الت ــروف االقتصادي ــن الظ ــتفادة م واالس

ويبقــى هدفنــا علــى المــدى الطويــل مواصلــة النمــو المســتدام لشــركة أمــاك للتمويــل. 
ــل  ــذي نعم ــع ال ــاهمينا، وللمجتم ــة لمس ــن القيم ــد م ــق المزي ــة لخل ــتراتيجيات واضح ــا اس ولدين
ــا تتركــز حــول خلــق القيمــة لمســاهمينا، وتقديــم خدمــات رائــدة  فيــه. وســتبقى أهــم أولوياتن

لعمائنــا، واالهتمــام بموظفينــا، والوفــاء بمســؤوليتنا االجتماعيــة.

ونحــن ال نــزال علــى ثقــة بــأن عملياتنــا الداخليــة القويــة والنهــج الحكيــم والمــدروس الــذي 
نتبعــه ســتتيح لنــا تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن الفــرص القادمــة التــي ســتبرز خــال مواصلتنــا 
ــات  ــاء بالمنتج ــد العم ــون بتزوي ــن ملتزم ــل. ونح ــاك للتموي ــركة أم ــة لش ــة التجاري ــز العام تعزي

ــوق. ــات الس ــي احتياج ــي تلب ــاع، والت ــي القط ــية ف ــر تنافس ــات األكث والخدم

واســمحوا لــي أخوانــي، بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة، أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألعــرب عــن خالــص 
امتناننــا لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء وحاكــم دبــي، رعــاه اهلل، لقيادتــه ورؤيتــه الملهمــة وتوجيهاتــه لتحقيــق التمّيــز فــي جميع 

القطاعــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

كمــا أود أيًضــا أن أتوجــه بالشــكر لفريــق إدارة الشــركة وموظفيهــا علــى عملهــم المتفانــي 
ومســاهماتهم الجــادة. وإن فريــق العمــل ســيواصل بــذل الجهــود لتعزيــز ورفــع مســتوى 
أعمالنــا لتحقيــق اســتراتيجية الشــركة ورؤيتهــا وأهدافهــا. وأود أيًضــا أن أعــرب عــن تقديــري 
الكبيــر لعمائنــا ومســاهمينا الكــرام علــى دعمهــم المســتمر ووالئهــم وثقتهــم بشــركة 

أمــاك للتمويــل.

دمتم بألف خير 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

علي ابراهيم محمد
رئيس مجلس اإلدارة
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رسالة
العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي 
الزمالء األعزاء،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

لقــد كان العام 2016 عامً مميزًا لشــركة أمــاك للتمويل.

ــه.  ــع األول من ــي الرب ــرة ف ــً كبي ــا أرباح ــوي، وحققن ــاع ق ــى إيق ــه عل ــذ بدايت ــا من ــد انطلقن فق
ــركة،  ــة للش ــتثمارية العقاري ــة االس ــى المحفظ ــج إل ــذه النتائ ــق ه ــي تحقي ــل ف ــود الفض ويع
ــً، إال أننــا  ــة وتحدي ال ســّيما مبيعــات قطــع األراضــي. وفــي حيــن كان الربــع الثانــي أكثــر صعوب
ــوق. ــروف الس ــر ظ ــن تأثي ــم م ــى الرغ ــام، عل ــدار الع ــى م ــوي عل ــة األداء الق ــن مواصل ــا م تمكن

ومــع أننــا شــهدنا انخفاضــً طفيفــً فــي صافــي أرباحنــا خــال عــام 2016، بنســبة 20% لتبلــغ 
ــبتها  ــت نس ــادة بلغ ــرادات، بزي ــي اإلي ــً ف ــوًا قوي ــا نم ــا حققن ــي، إال أنن ــم إمارات ــون دره 107 ملي
ــا اســتراتيجية واضحــة  46% لتصــل إلــى 778 مليــون درهــم إماراتــي. وجــاء هــذا نتيجــة اعتمادن

وثابتــة عبــر عملياتنــا التجاريــة.

ــى  ــز عل ــتدام، والتركي ــو مس ــق نم ــول تحقي ــور ح ــتراتيجيتنا لتتمح ــر اس ــً بتطوي ــا أيض ــا قمن كم
العمــاء والكفــاءة التشــغيلية. ورؤيتنــا ورســالتنا المحدثــة تشــكل محــورًا رئيســيً آخــر لنحافــظ 
علــى حماســنا واندفاعنــا لتحقيــق أهدافنــا. وكمــا تشــدد علــى التركيــز علــى العمــاء، ورعايــة 
بإصــدار  قمنــا  ورســالتنا،  رؤيتنــا  وتعزيــز  ولدعــم  لمســاهمينا.  القيمــة  وتعظيــم  موظفينــا 
مجموعــة جديــدة مــن القيــم المؤسســية، بمــا يعكــس الهويــة الجديــدة لعامتنــا التجاريــة.
ــنً  ــا تحس ــد حققن ــر. وق ــكل كبي ــه بش ــتثمار في ــل االس ــر نواص ــً آخ ــاء جانب ــا العم ــى رض ويبق
ــد  ــق المزي ــن بتحقي ــنظل ملتزمي ــابق، وس ــام الس ــي الع ــاء ف ــا العم ــتويات رض ــي مس ــرًا ف كبي
مــن التحســينات فــي هــذا المجــال. وأنــا أعتقــد أن هــذا يوفــر لنــا مســارًا واضحــً للتقــدم نحــو 

ــية. ــالتنا المؤسس ــق رس تحقي

ونعمــل  نعيــش  التــي  المجتمعــات  فــي  إيجابــي  تغييــر  بإحــداث  التزامنــا  مــن  وانطاقــً 
فيهــا، فإنــه يســرني القــول بأننــا حصلنــا علــى عامــة غرفــة دبــي للمســؤولية االجتماعيــة 

التوالــي. علــى  الثانــي  للعــام  للمؤسســات 
وأهــم النقــاط الرئيســية لشــركة أمــاك للتمويــل هــو حصولهــا علــى االعتــراف والتقديــر 
المرموقــة  الجوائــز  مــن  بالعديــد  فوزهــا  إلــى  أفضــت  والتــي   2016 عــام  طيلــة  لجهودهــا 
ــازات  ــن اإلنج ــا م ــز وغيره ــذه الجوائ ــن ه ــد ع ــراءة المزي ــم لق ــن ندعوك ــً. ونح ــً ودولي إقليمي

الــواردة فــي هــذا التقريــر.
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كمــا أود أن أشــير فــي الختــام إلــى إنجــاز هــام آخــر لشــركة أمــاك تمثــل فــي نجاحهــا بإعــادة 
التفــاوض علــى شــروط إعــادة الهيكلــة مــع المموليــن. وفــي هــذا الســياق فقــد قدمــت 
شــركة أمــاك للتمويــل خطــة عمــل جديــدة تمــت الموافقــة عليهــا رســميً مــن قبــل أغلبيــة 
كبيــرة مــن المموليــن، إلتاحــة مزيــد مــن القــدرة التشــغيلية ألمــاك. وتماشــيً مــع هــذا األمــر، 
بشــكل  اســتراتيجيتها  وتكييــف  أعمالهــا  لتنميــة  أكبــر  فرصــة  اآلن  أمــاك  أمــام  ســيكون 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــل عل أفض

ــز  ــية وتمي ــال الرئيس ــر األعم ــى تطوي ــز عل ــنواصل التركي ــام 2017، س ــي الع ــً ف ــي قدم ــع المض وم
ــد  ــه ق ــدًا أن ــدرك جي ــا ن ــع أنن ــاهمينا. وم ــة لمس ــة والقيم ــق الربحي ــات، وتحقي ــات والخدم المنتج
تكــون هنــاك تحديــات أمامنــا، فأنــا واثــق مــن أنــه ســيكون هنــاك فــرص هامــة ألمــاك. وأنــا أتطلع 
ــو  ــة نم ــة قص ــل كتاب ــن نواص ــً ونح ــاق مع ــذه اآلف ــوض ه ــرص وخ ــذه الف ــام ه ــى اغتن ــً إل قدم

ــركتنا. ــاح ش ونج

واســمحوا لــي أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألتوجــه بالشــكر إلــى مجلــس إدارة الشــركة، فريــق اإلدارة، 
ــم  ــة والتزامه ــة والمخلص ــم الدؤوب ــى جهوده ــل، عل ــاك للتموي ــركة أم ــي ش ــع موظف وجمي

الكبيــر تجــاه الشــركة.

وأود أيضــً أن أشــكر عماءنــا ومســاهمينا الموقريــن، وجميــع أصحــاب المصلحــة، علــى دعمهــم 
الكبيــر وثقتهــم المســتمرة بشــركتنا.

ودمتم بحفظ اهلل ورعايته 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عارف الهرمي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
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مجلس اإلدارة
المدراء 

الســيد علي ابراهيم محمد 
)رئيس مجلس اإلدارة(

الســيد عصام الدين كلداري 
)نائــب رئيس مجلس اإلدارة(

الســيد فاروق محمود أرجمند

الســيد صالح سعيد لوتاه

السيد هشــام عبداهلل القاسم

ســعادة اللواء أحمــد حمدان بن دلموك

الســيد عارف الهرمي
)العضــو المنتدب والرئيــس التنفيذي(
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اإلدارة التنفيذية
إدارة

 عارف الهرمي
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

 محمد آعظم رزاق
القائم بأعمال المدير المالي

 عبد العزيز النظري 
نائب الرئيس - االستراتيجية و تطوير المنظمة

 علي الشمالى
نائب الرئيس - اإلئتمان

 ابراهيم حسن
نائب الرئيس للعمليات

 
 محمد عبيد المري

نائب الرئيس - الخدمات المؤسسية

 وسيم محمود مغمومة
المستشار العام و سكرتير الشركة

 عادل أحمد
نائب الرئيس -  اإلستثمار العقاري

 عبد اهلل أحمد أهلي
نائب الرئيس - التمويل العقاري

 محمد المازم
نائب الرئيس - قسم التحصيل

 عادل عدنان كلداري 
مساعد نائب الرئيس - اإلمتثال و التحكم
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لمحة عن أمالك
 اســتراتيجيتنا

رؤيتنا
أن نكــون مؤسســة التمويــل العقــاري المتخصصــة والتــي تركــز علــى العمــاء األولــى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة.

رسالتنا
توفيــر حلــول ماليــة متخصصــة، ومصممــة بمــا يلبــي احتياجــات عمائنــا، وتعزيــز قيمــة حقــوق مســاهمينا 

موظفينــا. ورعايــة 
ومــن خــال استرشــادها برؤيتهــا ورســالتها، تنتهــج أمــاك اســتراتيجية نمــو مســتدام، مــع التركيــز علــى العمــاء 

ــية. ــؤولية المؤسس ــة والمس ــر والحوكم ــة والتبص ــة بالحكم ــغيلي، مدعوم ــز التش والتمي

النمو
بصفتهــا مــزود تمويــل عقــاري متخصــص فــي المنطقــة، فقــد وضعــت شــركة أمــاك هــدف تحقيــق النمــو 
ــي  ــاري الت ــل العق ــال التموي ــى أعم ــً عل ــي منصب ــا الرئيس ــيكون تركيزه ــتراتيجيتها. وس ــب اس ــي صل ــتدام ف المس
تشــمل كًا مــن العقــارات الجاهــزة والعقــارات قيــد اإلنشــاء، وذلــك لتحقيــق النمــو فــي مصــادر دخلهــا الرئيســية.

ــن  ــك م ــة، وذل ــتثمارية العقاري ــا االس ــن محفظته ــد م ــة األم ــة طويل ــق قيم ــً بخل ــاك أيض ــركة أم ــزم ش ــا تلت كم
ــاه  ــا تج ــاء بالتزاماته ــة للوف ــي محاول ــبين، ف ــركاء مناس ــع ش ــاون م ــي بالتع ــع األراض ــر قط ــر بتطوي ــال التفكي خ

ــرع. ــل وأس ــكل أفض ــة بش ــادة الهيكل ــة إع ــياق عملي ــي س ــن ف الممولي

التمويل
ال يــزال التمويــل األمثــل والمســتدام علــى المــدى الطويــل يمثــل محــور التركيــز الرئيســي للشــركة. وســوف يدعــم 
هــذا اســتراتيجية الميزانيــة العموميــة ونمــو الربحيــة لشــركة أمــاك. وتعمــل الشــركة اآلن علــى استكشــاف عــدد 
ــل  ــادر التموي ــرز مص ــد أب ــا كأح ــز مكانته ــال وتعزي ــر رأس الم ــا تحري ــح له ــي تتي ــرة الت ــل المبتك ــارات التموي ــن خي م

العقــاري فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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استراتيجيتنا

عروض القيمة
ــاري،  ــل العق ــاع التموي ــي قط ــزة ف ــرة ومتمي ــات مبتك ــرح منتج ــام 2017، ط ــي ع ــاك ف ــركة أم ــة ش ــتكون أولوي س
ــتثمرين،  ــن والمس ــن المقيمي ــتهدفين كًا م ــاء المس ــات العم ــتضم فئ ــاء. وس ــات العم ــع احتياج ــم م ــا يتناغ بم

ــاري. ــل التج ــاع التموي ــى قط ــة إل باإلضاف

قدرات الشركة
ــا،  ــال التكنولوجي ــن خ ــاء، م ــة العم ــم خدم ــين تقدي ــرى تحس ــية األخ ــتراتيجية الرئيس ــات االس ــتتضمن األولوي س
ــًا  ــب، فض ــن، وإدارة المواه ــي للموظفي ــر التدريج ــة، والتطوي ــر قوي ــتهدفة، وإدارة مخاط ــات مس ــر منتج وتطوي

ــة. ــة التجاري ــز العام ــن تعزي ع
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الحوكمة المؤسسية
بتطبيــق ضوابــط  ملتزمــة  التنفيذيــة،  واإلدارة  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  للتمويــل، ممثلــة فــي  أمــاك  إن شــركة 
ــلع  ــة والس ــة األوراق المالي ــن هيئ ــادرة ع ــرارات الص ــكام الق ــً  ألح ــي وفق ــاط المؤسس ــر االنضب ــة ومعايي الحوكم

فــي دولــة اإلمــارات، ســوق دبــي المالــي، وتعليمــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.

يقــوم مجلــس اإلدارة  واللجــان المنبثقــة عنــه بمباشــرة مهــام عملهــم واتخــاذ القــرارات االســتراتيجية واعتمــاد 
السياســات المتبعــة فــي الشــركة األمــر الــذي يتيــح لمجلــس اإلدارة القيــام بــدور فعــال ونشــط فــي عمليــة صنــع 

القــرار، واإلشــراف، وتطبيــق هيــكل إداري ســليم، بمــا يتوافــق مــع األهــداف طويلــة المــدى لشــركة أمــاك.

اإلدارة  لجــان  وتشــمل  الــزكاة.  ولجنــة  الداخلــي  التدقيــق  لجنــة  مــن  كًا  أمــاك  إدارة  مجلــس  لجــان  وتضــم 
المخاطــر. إدارة  ولجنــة   ,)ALCO( والخصــوم  األصــول  ولجنــة   ،)MANCO( اإلدارة  لجنــة  مــن  كًا  التنفيذيــة 

ويضم مجلس اإلدارة الحالي في عضويته كاًل من:

الســيد علي ابراهيم محمد 
)رئيس مجلس اإلدارة(

الســيد عصام الدين كلداري 
)نائــب رئيس مجلس اإلدارة(

الســيد صالح سعيد لوتاه

الســيد فاروق محمود أرجمند

السيد هشــام عبداهلل القاسم

ســعادة اللواء أحمــد حمدان بن دلموك 

الســيد عارف الهرمي
)العضــو المنتدب والرئيــس التنفيذي(
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الحوكمة المؤسسية
لجان مجلس اإلدارة

ــتدامة  ــة مس ــم قيم ــل، وتقدي ــاك للتموي ــركة أم ــد لش ــل األم ــاح طوي ــق النج ــؤولية تحقي ــس مس ــى المجل يتول
للمســاهمين. ويتمثــل دوره فــي توفيــر القيــادة والتوجيــه للشــركة علــى أســس حكيمــة ووفقــً لضوابــط فعالــة 

ــاءة.  ــا بكف ــا وإدارته ــر وتقييمه ــن المخاط ــف ع ــمح بالكش تس

وتشمل اللجان التابعة لمجلس إدارة شركة أمالك:
لجنــة التدقيق الداخلي  .1

الزكاة لجنة   .2

لجنة اإلدارة التنفيذية
توفــر اإلدارة التنفيذيــة اإلشــراف والقيــادة الفعالــة لتنفيــذ االســتراتيجيات المؤسســية القصيــرة إلــى الطويلــة 
األمــد، مــن خــال عــدد مــن لجــان اإلدارة التنفيذيــة. وإلــى جانــب وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات أعمــال أمــاك، تتولــى 
ــر، وإدارة  ــال، وإدارة المخاط ــتثمارات رأس الم ــص اس ــي، وتخصي ــة وإدارة األداء المال ــؤولية مراقب ــان مس ــذه اللج ه

ــة.  ــغيلية واإلداري ــؤون التش الش

وتشمل لجان اإلدارة التنفيذية التابعة لشركة أمالك:
)MANCO( اللجنة اإلدارية   .1

)ALCO( لجنــة األصول والخصوم  .2
لجنــة إدارة المخاطر  .3
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إدارة المخاطر
ــل  ــوازن األمث ــق الت ــركة بتحقي ــزم الش ــل. وتلت ــاك للتموي ــركة أم ــات ش ــن أولوي ــر ضم ــألة إدارة المخاط ــدرج مس تن

بيــن المخاطــر والعوائــد للحــد مــن اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للشــركة. وتماشــيً مــع هــذا، قــام 

ــإدارة المخاطــر. مجلــس إدارة الشــركة بتشــكيل لجنــة خاصــة ب

وتتمثــل المســؤولية الرئيســية لهــذه اللجنــة فــي اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر المؤسســية. وتخضــع اللجنــة 

لميثــاق يحــدد مهامهــا، ومســؤولياتها، وصاحياتهــا، وتكوينهــا، وعاقاتهــا مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة. 

التنفيــذي لشــركة أمــاك للتمويــل، وتضــّم عــددًا مــن المديريــن  ويــرأس اللجنــة العضــو المنتــدب والرئيــس 

التنفيذييــن فــي الشــركة. كمــا تحظــى لجنــة إدارة المخاطــر بالدعــم مــن قبــل مجموعــة عمــل مخاطــر تضــّم 

ــة. ــال الوظيفي ــتويات األعم ــى مس ــات عل ــن العملي ــؤولين ع ــن المس ــددًا م ع

نموذج إدارة المخاطر:

تحديد المخاطر
التــي قــد تعيــق تحقيــق األهــداف، وذلــك  تحديــد المخاطــر هــي عمليــة هدفهــا تحديــد وتوثيــق المخاطــر 

مناســبة. وعمليــات  ومعاييــر  فئــات  باســتخدام 

تقييم المخاطر
يشــير تقييــم المخاطر إلى العملية الشــاملة المتبعــة لتحليل المخاطــر وتقييمها.

استراتيجيات االستجابة للمخاطر
ــذه  ــع ه ــل م ــل التعام ــن أج ــبة م ــتجابة مناس ــتراتيجية اس ــع اس ــي وض ــة، ينبغ ــر محتمل ــم أي مخاط ــرد تقيي بمج

ــر. المخاط

تخفيف المخاطر
تحديــد العوامــل الازمــة لتخفيــف المخاطر، ســواء الحالية أو الجديدة، من أجل إدارة المخاطر بشــكل فعال.

اإلبالغ عن المخاطر
إبــاغ اإلدارة بوضع المخاطر وبعوامــل تخفيفها.
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الخدمات والمنتجات
تقــدم شــركة أمــاك للتمويــل مجموعــة مــن حلــول التمويــل المخصصــة حســب الطلــب لــكّل مــن العقــارات 
الجاهــزة أو التــي ال تــزال قيــد اإلنشــاء، بمــا يخــدم المســتثمرين والعمــاء مــن المقيميــن وغيــر المقيميــن فــي دولــة 

ــدة. ــة المتح ــارات العربي اإلم

تشمل باقة المنتجات والخدمات الحالية:
استثماري

تعتبــر خدمــة »اســتثماري« أول خدمــة تمويــل عقــاري تعمــل وفــق مبــدأ الشــراء لإليجــار )إجــارة( فــي المنطقــة، وهــي 
مصممــة لخدمــة المســتثمرين الراغبيــن باالســتثمار فــي المنشــآت الســكنية والتجاريــة الجاهــزة. ويحصــل العمــاء 

أيضــً علــى باقــة مجانيــة متكاملــة مــن خدمــات إدارة العقــارات.

إجارة
»اإلجــارة« هــي منتــج التمويــل األساســي لشــراء منــزل، وهــو مخصــص للمســتخدمين النهائييــن الراغبيــن باقتنــاء عقــار 
ــاك  ــركة أم ــوم ش ــارة«، تق ــة »إج ــً لخدم ــاء. ووفق ــد اإلنش ــزة أو قي ــاريع الجاه ــن المش ــواء ضم ــاري س ــكني أو تج س
ــل  ــوم العمي ــار. ويق ــدة اإليج ــاء م ــد انته ــع عن ــد بالبي ــع تعه ــل م ــره للعمي ــع وتأجي ــن المطور/البائ ــار م ــراء العق بش

ــة.  ــرة وتكميلي بســداد إيجــار شــهري يتضمــن رســوم إيجــار ثابتــة ومتغي

تطوير
»تطويــر« هــو منتــج تمويلــي لشــراء العقــارات قيــد اإلنشــاء بهــدف التأجيــر، وأيضــً للمســتخدمين النهائييــن. ويشــمل 
هــذا التمويــل باقــة مجانيــة متكاملــة مــن خدمــات إدارة العقــارات التــي يتــم تفعيلها بعــد إنجاز المشــروع وتســليمه.

تمويل المطورين
يعتبــر تمويــل المطوريــن أحــد حلــول التمويــل المخصصــة للمشــاريع العقاريــة التــي يجــري تطويرهــا فــي مناطــق 

التملــك الحــر فــي دبــي مــن قبــل مطــّور مرخــص.
ويحظــى المطــورون المحتملــون بإمكانيــة االســتفادة مــن خيــارات حلــول تمويــل تنــدرج تحــت هيكليــات تســهيات 

مختلفــة وخدمــات قيمــة مضافــة أخــرى. 

تمويل البناء الخاص
ــكن أو  ــار أو الس ــرض اإليج ــاء لغ ــاريع بن ــك مش ــي تمتل ــات الت ــراد أو المؤسس ــاص لألف ــاء الخ ــل البن ــم تموي ــم تقدي يت

ــاء. ــال البن ــال أعم ــد اكتم ــغيل بع التش
ــة  ــم الخدم ــن تقدي ــن الممك ــن م ــي، لك ــكل أساس ــركات بش ــاع الش ــتهدف قط ــج يس ــذا المنت ــن أن ه ــم م وبالرغ

ــدة.  ــى ح ــة عل ــة كل حال ــد دراس ــة بع ــار التجزئ ــراد وتج لألف

بالتينيوم اليف ستايل تكافل
ــب  ــدة لتناس ــة المع ــل المتكامل ــط التكاف ــن خط ــة م ــن باق ــارة ع ــي عب ــل ه ــتايل تكاف ــف س ــوم الي ــة باتيني خدم
جميــع العمــاء. وتوفــر هــذه الخطــط حمايــة ضــد أكثــر مخاطــر التمويــل العقــاري شــيوعً، إلــى جانــب مزايــا قيمــة 

ــاة. ــط الحي ــة بنم ــرى ذات صل ــة أخ مضاف
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الجوائز
تفخــر شــركة أمــاك بفوزهــا بعــدد مــن الجوائــز المرموقــة خــال العــام 2016. وتعتبــر هــذه الجوائــز خيــر دليــل علــى التقــدم الــذي 

أحرزتــه الشــركة فــي عــام 2016، ونحــن واثقــون بــأن مســيرة النجــاح هــذه ستســتمر فــي عــام 2017.

أفضل شركة تمويل عقاري متوافقة مع الشريعة لعام 2016، اإلمارات العربية المتحدة 2016
- مجلة إنترناشونال فاينانس

منتج التكافل األكثر ابتكارًا - بالتينيوم اليف ستايل للتكافل، اإلمارات العربية المتحدة 2016 
- مجلة إنترناشونال فاينانس

أفضل رئيس تنفيذي 
- جوائز تريندس ألفضل 100 رئيس تنفيذي من قبل تريندس/إنستيد

جوائز مجّلة فاينانس مانثلي للرؤساء التنفيذيين 2016 
- مجّلة فاينانس مانثلي

جائزة أفضل تمويل إسالمي للعام، دبي 2016 
- ذي يوروبيان جلوبال بانكينج آند فاينانس

أفضل ابتكار في التمويل العقاري، 2017 
- جوائز كوربوريت اليف واير

أفضل شركة تمويل إسالمي في مجال المسؤولية االجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 2016 
- مجّلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو

أفضل شركة تمويل عقاري متوافقة مع الشريعة اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 2016 
- مجّلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو

عالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 2016 
- غرفة تجارة وصناعة دبي
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المسؤولية االجتماعية المؤسسية
ــا  ــر قراراته ــار تأثي ــن االعتب ــركة  بعي ــذ الش ــل. وتأخ ــاك للتموي ــركة أم ــات ش ــن أولوي ــية  م ــة المؤسس ــؤولية االجتماعي ــر المس تعتب
علــى مــكان العمــل، والســوق، والبيئــة، والمجتمــع الــذي تعمــل فيــه. كمــا تلتــزم شــركة أمــاك للتمويــل بتعزيــز الوعــي االجتماعــي 

ومبــادئ االحتــرام واأللفــة بيــن موظفيهــا.

أهداف المسؤولية االجتماعية المؤسسية
في شركة أمالك للتمويل:

تحسين مكان العمل، والسوق، والممارسات البيئية والعاقات المجتمعية.  •

دعم الشراكات مع موردين أو جمعيات أو مطورين وهيئات حكومية تركز على المسؤولية االجتماعية المؤسسية.  •

تحديد مبادئ ونطاق عام من األنشطة لتقديم إدارة فعالة لمبادرات المسؤولية االجتماعية المؤسسية التي تجريها الشركة.  •

جعل المسؤولية االجتماعية المؤسسية ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، وقيمة دافعة لشركة أماك للتمويل،   •
وألصحاب المصلحة فيها والمجتمع الذي تعمل فيه بشكل عام.  

 
ومــع حصلولهــا علــى عامــة المســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات مــن غرفــة دبــي فــي عامــي 2015 و2016، فــإن أنشــطة المســؤولية 

االجتماعيــة المؤسســية فــي أمــاك للتمويــل تتماشــى مــع توصيــات وإرشــادات غرفــة دبــي.
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مبادرات المسؤولية االجتماعية المؤسسية لشركة أمالك:

ــم  ــة يت ــدوة صحي ــل ن ــاك للتموي ــركة أم ــم ش ــل: تنظ ــالك للتموي ــن أم ــة م ــر الصح مؤتم
ــة. ــة العام ــة والرفاهي ــول الصح ــدث ح ــي للتح ــي دب ــة ف ــة الصح ــن هيئ ــب م ــوة طبي ــا دع خاله

مبــادرة العمــرة )لموظفــي شــركة أمــالك للتمويــل و شــركة إمريــل(: تنظــم شــركة 
أمــاك للتمويــل رحــات ألداء شــعائر العمــرة لمجموعــة مــن  الموظفيــن فــي الشــركة.

التبــرع بالــدم: يتــم تنظيم حمات التبرع بالدم ســنويً بالتعاون مع هيئــة الصحة بدبي.

ــادرات  ــدة مب ــاعة األرض وع ــي س ــاركة ف ــادرة المش ــمل المب ــة: تش ــة للبيئ ــركة مراعي ــالك ش أم
ــر. ــادة التدوي إلع

مبــادرة أمــالك لتحســين ســكن العمــال: تتعــاون شــركة أمــاك للتمويــل مــع جمعيــة 
المســتلزمات. أهــم  لهــم  التوفيــر  و  القــوز  بمنطقــة  العمــال  ســكن  الختيــار  اليــف  ســمارت 

دليــل التمويــل اإلســالمي: أصــدرت شــركة أمــاك للتمويــل دليــًا لتعزيــز ورفــع مســتوى الوعــي 
حــول أدوات التمويــل المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية.

زيــارة اســتراحة الشــواب: تــزور شــركة أمــاك ســنويا مركــز اســتراحة الشــواب للغــداء مــع 
. عنهــم  الترفيــه  و  المركــز  وأعضــاء  موظفــي 

المبادرات الرمضانية: قام الموظفــون بالتبرع بالمابس لمؤسســة دبي الخيرية.

بطولــة مركــز النــور لكــرة القــدم: شــارك موظفــو شــركة أمــاك للتمويــل فــي بطولــة كــرة 
ــة. ــات الخاص ــال ذوي االحتياج ــب األطف ــج تدري ــم برام ــدم لدع الق

ــي  ــة ف ــة البدني ــة واللياق ــز الصح ــل تعزي ــن أج ــدم: م ــرة الق ــي لك ــي المال ــوق دب ــة س بطول
ــي. ــي المال ــوق دب ــا س ــي نظمه ــدم الت ــرة ق ــة ك ــاك ببطول ــن أم ــارك موظفي ــاك، ش ــركة أم ش

حملــة لدعــم الالجئيــن الســوريين: بالتعــاون مــع الهــال األحمــر االماراتــي قــام موظفــوا أمــاك 
بالتبــرع ببطانيــات ومابــس شــتوية لاجئيــن الســوريين الذيــن يقيمــون فــي مخيمــات الاجئيــن.

ــر بإجــراء فحــص  اليــوم الصحــي: قامــت شــركة أمــاك للتمويــل بالتعــاون مــع مجموعــة يونيكي
ــا. ــي لموظفيه طب

حملــة القرطاســية:  بالتعاون مــع الهال األحمــر اإلماراتي ومنظمــة التعليم للجميــع، جمع موظفو 
شــركة أمــاك للتمويــل أهــم مــواد القرطاســية لصالح أطفــال معوزين فــي جميع أنحــاء العالم.

حفــل عشــاء مركــز النــور لجمــع التبرعــات: كانــت شــركة أمــاك للتمويــل مــن رعــاة حفــل 
ــة. ــات الخاص ــال ذوي االحتياج ــم األطف ــري لدع ــاء خي عش

ــة  ــى القري ــة إل ــل رحل ــاك للتموي ــركة أم ــت ش ــكرا، نظم ــادرة ش ــن: كب ــوم الشــكر للموظفي ي
العالميــة للمســاعدين المكتبييــن والســائقين وغيرهــم مــن موظفيــن الشــركة.
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إجمالي الدخل 

إيرادات التمويل واألصول االستثمارية 

االتجاهات المالية )مليون درهم(
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المصاريف التشغيلية 

 

إيرادات اإليجار

االتجاهات المالية )مليون درهم(
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صافي الربح من بيع عقارات قيد التطوير

إجمالي الدخل 

االتجاهات المالية )مليون درهم(
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التمويل اإلسالمي واألصول االستثمارية  

 

إيرادات اإليجار

االتجاهات المالية )مليون درهم(
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استثمارات الشركات 

أصول أخرى 

االتجاهات المالية )مليون درهم(
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ودائع االستثمار والتمويل اإلسالمي األخرى

األسهم العائدة لمساهمي الشركة األم

االتجاهات المالية )مليون درهم(
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن 
أعمال الشركة 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل
تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المقدم للجمعية العمومية عن أعمال

شركة أمالك للتمويل لعام 201٦ م

1. الفتاوى والقرارات
ــأنها  ــدرت بش ــة وأص ــركة المختلف ــن إدارات الش ــا م ــادت أن تتلقاه ــي اعت ــارات الت ــئلة واالستفس ــى األس ــة عل ــت الهيئ أجاب

ــبة. ــاوى المناس ــرارات والفت الق

2. هيكلة التمويل وإعداد مستنداته
درســت الهيئــة جميــع المعامــات التــي عرضــت عليهــا، وقامــت بمراجعتهــا واعتمــاد هيــاكل تمويلهــا وعقودهــا 

ومســتنداتها.

3. التدريب الشرعي
حرصــت إدارة الشــركة علــى االســتمرار فــي تنظيــم برامــج التدريــب الشــرعي المتنوعــة، وعقــدت لذلــك عــدة دورات خــال 
ــات  ــاض المخالف ــة انخف ــت الهيئ ــد الحظ ــا، وق ــج تنفيذه ــى نتائ ــت عل ــدورات واطلع ــذه ال ــة ه ــدت الهيئ ــد اعتم ــام، وق الع

الشــرعية بشــكل ملحــوظ.

4. تطوير المنتجات
قامــت الهيئــة، بالتعــاون مــع دار الشــريعة وإدارة الشــركة بتطويــر المنتجــات القائمــة والمســتندات المســتخدمة فــي تنفيذ 

المعامــات وذلــك لماحقــة التطــور المســتمر فــي المنتجــات الماليــة اإلســامية فــي األســواق المحليــة والدولية.

5. الرقابة والتدقيق الشرعي
اطلعــت الهيئــة علــى تقاريــر الرقابــة والتدقيــق الشــرعي علــى عمليــات الشــركة المنفــذة خــال العــام، وقد الحظــت الهيئة 
أن ماحظــات التدقيــق الشــرعي قــد انخفضــت إلــى حــد كبيــر بمــا يعكــس حــرص إدارة الشــركة علــى االلتــزام بأحــكام 

الشــريعة اإلســامية فــي تنفيــذ معاماتهــا.

6. االطالع على الدفاتر والسجالت
اطلعــت الهيئــة علــى مــا طلبــت االطــاع عليــه مــن دفاتــر الشــركة وســجاتها ومســتنداتها وحصلــت علــى البيانــات 

والمعلومــات التــي طلبتهــا لتمكينهــا مــن ممارســة واجــب الرقابــة والتدقيــق الشــرعي.

7. مراجعة الميزانية
ــاح والخســائر عــن العــام 2016؛ وقــد قامــت الهيئــة بمراجعــة بنــود  أعــدت إدارة الشــركة الميزانيــة العموميــة وحســاب األرب
الميزانيــة والقوائــم الماليــة وحســاب األربــاح والخســائر، واطلعــت علــى السياســات المحاســبية إلعــداد الميزانية وعلى أســس 
ــرى الهيئــة أن هــذه الميزانيــة فــي حــدود مــا  ــاح بيــن المســاهمين والمســتثمرين وأبــدت ماحظاتهــا عليهــا. وت توزيــع األرب
عرضتــه إدارة الشــركة مــن بيانــات ومــا قدمتــه مــن معلومــات ومــا قامــت بــه مــن تنفيذ ماحظــات الهيئــة تمثــل موجودات 

الشــركة وإيراداتهــا، وأمــا دقــة المعلومــات والبيانــات فهــي مــن مســئولية إدارة الشــركة.

8. زكاة األسهم
ــوال  ــن أم ــا ع ــركة إخراجه ــى الش ــب عل ــزكاة الواج ــاب ال ــة حس ــاس بمراجع ــركة األس ــام الش ــً لنظ ــة وفق ــت الهيئ قام
المســاهمين المحتفــظ بهــا لديهــا وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية وقــد بلغــت 0.0004 درهــم للســهم الواحــد. أمــا باقــي 
الــزكاة المســتحقة علــى رأس مــال المســاهمين فقــد قامــت الهيئــة بحســاب مقدارهــا؛ حيــث بلغــت 0.0056 درهــم للســهم 
ــة. أمــا مــن اشــترى الســهم بنيــة المتاجــرة فــزكاة الســهم تكــون 2.5%* مــن قيمتــه عنــد  الواحــد لمــن تملكــه بنيــة القني

حــوالن الحــول ثــم يخصــم مــن ذلــك مــا دفعتــه الشــركة نيابــة عــن المســاهم وهــو 0.0004 درهــم عــن كل ســهم.
*مقدار الزكاة للسنة الهجرية 2.5% وللسنة الميادية %2.5775

9. رأي الهيئة
والهيئــة إذ تؤكــد أن مســئولية تطبيــق الشــريعة وتنفيــذ فتــاوى الهيئــة فــي جميــع أنشــطة الشــركة، تقــع فــي األســاس 
ــكام  ــا أح ــي جملته ــف ف ــام ال تخال ــال الع ــا خ ــي أجرته ــا الت ــركة ومعاماته ــطة الش ــرر أن أنش ــركة؛ لتق ــى إدارة الش عل
الشــريعة اإلســامية وفتــاوى الهيئــة وذلــك فــي حــدود مــا عــرض عليهــا مــن حــاالت، ومــا حصلــت عليــه هــي مــن بيانــات، 
ومــا قامــت بــه مــن تدقيــق ومــا أبدتــه مــن ماحظــات، ومــا أظهرتــه إدارات الشــركة مــن اســتجابة لتنفيــذ هــذه الماحظــات.

واهلل ولي التوفيق،

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

أ.د. حسين حامد حسان
رئيس الهيئـة

د. محمد عبد الحكيم زعير
عضو وأمين الهيئة

أ. موسى طارق خوري

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

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
يسر أعضاء مجلس اإلدارة أن يقدموا تقريرهم والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

األنشطة الرئيسية
التــي  التمويليــة واالســتثمارية االســامية  تقــوم شــركة أمــاك للتمويــل ش.م.ع بصــورة رئيســية باألنشــطة 
ــً  ــطة وفق ــذه األنش ــم ه ــاركة. تت ــة والمش ــة والوكال ــة والمضارب ــارة والمرابح ــل اإلج ــات مث ــى خدم ــد عل تعتم
ــا، وضمــن نصــوص عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة. ألحــكام الشــريعة اإلســامية التــي تحــّرم الرب

النتائج
إن نتائــج المجموعــة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016 مدرجة فــي البيانات الماليــة الموحدة المرفقة.

مدققو الحسابات
أبــدى الســادة ارنســت ويونــغ رغبتهــم باالســتمرار بعملهــم كمدققيــن لحســابات الشــركة فــي ســنة 2017 

وهــم مؤهلــون إلعــادة تعيينهــم.

وقعــت بالنيابة عــن أعضاء مجلس اإلدارة

16 فبراير 2017

دبي، اإلمــارات لعربية المتحدة
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
إلى السادة مساهمي أمالك

للتمويل ش.م.ع
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي
لقـــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة لشــركة أمــاك للتمويــل ش.م.ع )»الشــركة«( والشــركات 
ــي  ــا ف ــد كم ــي الموح ــز المال ــان المرك ــن بي ــي تتضم ــة«(، والت ــة بـــ »المجموع ــا مجتمع ــار إليه ــا )يش ــة له التابع
31 ديســمبر 2016، والبيانــات الموحــدة للدخــل والدخــل الشــامل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق 
الملكيــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، بمــا فــي ذلــك 

الهامــة. المحاســبية  السياســات  ملخــص 

فــي رأينــا إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، عــن 
2016، وعــن أدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا  31 ديســمبر  المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي 

النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

أساس إبداء الرأي
ــا  ــم توضيحه ــر ت ــذه المعايي ــب ه ــؤولياتنا بموج ــة. إن مس ــق الدولي ــر التدقي ــً لمعايي ــا وفق ــا بتدقيقن ــد قمن لق
ــن  ــر. نح ــذا التقري ــن ه ــدة« م ــة الموح ــات المالي ــق البيان ــن تدقي ــابات ع ــي الحس ــؤولية مدقق ــرة »مس ــي فق ف
مســتقلون عــن المجموعــة وفقــً لقواعــد الســلوك المهنــي للمحاســبين القانونييــن الصــادرة عــن مجلــس 
بتدقيقنــا  الصلــة  ذات  المهنــة  أخاقيــات  متطلبــات  جانــب  إلــى  للمحاســبين  الدوليــة  األخاقيــة  المعاييــر 
للبيانــات الماليــة الموحــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وقــد اســتوفينا جميــع مســؤولياتنا األخاقيــة 
األخــرى وفقــً لهــذه المتطلبــات ولقواعــد الســلوك المهنــي للمحاســبين القانونييــن الصــادرة عــن مجلــس 
ــبة  ــة ومناس ــا كافي ــا عليه ــي حصلن ــق الت ــة التدقي ــا أن أدل ــبين. وباعتقادن ــة للمحاس ــة الدولي ــر األخاقي المعايي

ــدة. ــة الموح ــات المالي ــول البيان ــا ح ــداء رأين ــاس إلب ــا األس ــر لن لتوف

أمور التدقيق الهامة
إن أمــور التدقيــق الهامــة هــي تلــك األمــور التــي، فــي رأينــا المهنــي، كان لهــا أكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات 
ــة  ــات المالي ــا للبيان ــياق تدقيقن ــي س ــور ف ــك األم ــع تل ــل م ــم التعام ــد ت ــة. وق ــرة الحالي ــدة للفت ــة الموح المالي
ــوص  ــور. وبخص ــذه األم ــول ه ــًا ح ــً منفص ــدي رأي ــا، وال نب ــا حوله ــن رأين ــد تكوي ــي وعن ــكل إجمال ــدة بش الموح
ــذا  ــي ه ــح ف ــر موض ــذا األم ــا له ــة تدقيقن ــة معالج ــا لكيفي ــإن وصفن ــاه، ف ــة أدن ــور الموضح ــن األم ــر م كل أم

ــياق. الس
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة 
مساهمي أمالك للتمويل ش.م.ع )تتمة(

لقــد قمنــا بتنفيــذ مســؤولياتنا الموضحــة فــي فقــرة مســؤولية مدققــي الحســابات عــن تدقيــق البيانــات 
الماليــة الموحــدة مــن تقريرنــا، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بتلــك األمــور. وبنــاًء عليــه، فقــد تضمــن تدقيقنــا تنفيــذ 
ــدة.  ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــة ف ــاء الجوهري ــر األخط ــا لمخاط ــى تقييمن ــتجابة إل ــة لاس ــراءات المصمم اإلج
ــور  ــع األم ــل م ــذة للتعام ــراءات المنف ــك اإلج ــي ذل ــا ف ــا، بم ــا به ــي قمن ــق الت ــراءات التدقي ــج إج ــا نتائ ــر لن وتوف

ــة. ــدة المرفق ــة الموح ــات المالي ــق البيان ــول تدقي ــا ح ــداء رأين ــً إلب ــاه، أساس ــة أدن الموضح

1( االنخفاض في قيمة الموجودات االستثمارية والتمويلية
نظــرًا للطبيعــة التقديريــة الكامنــة فــي عمليــة احتســاب مخصصــات االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات 
االســتثمارية والتمويليــة، يوجــد خطــر أن مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة قــد يكــون خاطــئ. وتقــوم اإلدارة 
ــل  ــن العوام ــد م ــم العدي ــال تقيي ــن خ ــة م ــتثمارية والتمويلي ــودات االس ــة الموج ــي قيم ــاض ف ــر االنخف بتقدي
مــن بينهــا التحصيــات الســابقة وقيمــة الضمــان وحالــة المشــاريع واألخــذ باالعتبــار متطلبــات االحتياطــي 
الصــادرة عــن المصــرف المركــزي فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة. ونظــرًا ألهميــة الموجــودات االســتثمارية 
والتمويليــة )التــي تمثــل حوالــي 50% مــن إجمالــي الموجــودات( والتقديــرات غيــر المؤكــدة المعنيــة، فــإن ذلــك 

ــة. ــق الهام ــر التدقي ــد مخاط ــر أح يعتب

وفيمــا يلــي الطرق التي اتبعناهــا في التعامل مع المخاطــر الموضحة أعاه:

عماء اإلجارة

علــى عينــة للعمــاء، لقد قمنا بإعادة احتســاب المخصص المعنــي ومراجعة المعلومــات الثبوتية بما   •

فــي ذلــك التحقــق من صحة تقييــم العقارات المعنيــة مقابل تقرير تقييم الطــرف الثالث مع األخذ   
في االعتبار أعمــار الذمم المدينة.  

لقــد قــام متخصصــي تقييم العقــارات لدينا بمراجعة عينة مــن تقارير التقييــم المقدمة من قبل   •

مقيمــي الطــرف الثالث لتحديد مــدى معقولية القيــم العادلة المســتخدمة لتقييم الضمان   
المستخدم في حســاب المخصصات.  

لقد قمنا بمراجعة اتجاه المخصصات للسنة الحالية مع السنوات السابقة وتحققنا من الفروقات   •

الجوهرية.  

 عماء اإلجارة اآلجلة

لقــد قمنــا بمراجعة تقارير إنجاز المشــاريع لمحفظة المشــاريع قيد االنشــاء المقدمــة من قبل فريق   •
عمــل العقــارات التابع لــإلدارة وأجرينا زيارات ميدانية على أســاس العينات للتحقــق من صحة موقف   

اإلدارة من حالة المشــروع.  
قمنــا بمراجعــة مدى معقوليــة المخصص مقابل المشــاريع المتوقفة حاليً والجــاري العمل بها   •

ضمــن محفظــة اإلجارة اآلجلة اســتنادًا إلى المعايير الرئيســية التالية التي حددتها اإلدارة اســتنادًا إلى   
خبرتهم ومعرفتهم بالســوق:  

نســبة العمل المنجز؛  -   
المشروعات الســابقة للمطور؛ و  -   

الخســائر المتوقعة على المشروع.   -   
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2( التقييم العادل للعقارات االستثمارية والمبالغ المدفوعة 
مقدمًا للعقارات االستثمارية  

تمثــل العقــارات االســتثمارية والمبالــغ المدفوعــة مقدمــً للعقــارات االســتثمارية للمجموعــة جــزءًا جوهريــً 
ــوم اإلدارة  ــم. تق ــون دره ــغ 1.946 ملي ــة بمبل ــة العادل ــجلت بالقيم ــي 30%( وس ــودات )حوال ــي الموج ــن إجمال م
بتحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية والمبالــغ المدفوعــة مقدمــً للعقــارات االســتثمارية علــى 
أســاس ســنوي واســتخدمت متخصــص طــرف ثالــث خارجــي لتحــدد التقييــم كمــا فــي 31 ديســمبر 2016. يعتمــد 
تقييــم العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة بشــكل كبيــر علــى تقديــرات وافتراضــات مثــل قيمــة البيــع 
القابلــة للتحقيــق وقيمــة اإليجــار ومعــدل إشــغال العقــارات ومعــدل الخصــم وحــاالت الصيانــة واالســتقرار 

المالــي للمســتأجر والمعرفــة بالســوق والمعامــات الســابقة.  

االســتثمارية  للعقــارات  المدفوعــة مقدمــً  والمبالــغ  االســتثمارية  العقــارات  تقييــم  نظــرًا لحجــم وتعقيــد 
وأهميــة اإلفصاحــات المتعلقــة باالفتراضــات المســتخدمة فــي التقييــم، قمنــا بتحديــد هــذا كأحــد أمــور 

الهامــة. التدقيــق 

وفيمــا يلــي الطرق التي اتبعناهــا في التعامل مع المخاطــر الموضحة أعاه:
راجعنــا التقديــرات واالفتراضات المســتخدمة مــن قبل اإلدراة والمثمن الخارجــي أثناء عملية   •

التقييم.  
إن متخصصــي التثميــن العقــاري لدينا كانوا جزءًا مــن فريق التدقيق الخاص بنــا للتحقق من   •

صحــة التقييــم الخارجي بما في ذلــك تقييم التقديرات واالفتراضات المســتخدمة.  
أخذنــا فــي اإلعتبار موضوعية واســتقالية والخبرات التــي يتمتع بها المقيميــن الخارجيين.  •

قمنــا بتقييــم مدى ماءمــة اإلفصاحات المتعلقة بحساســية االفتراضات.  •
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3( مخصص القضايا القانونية

ــة القائمــة يســتوجب  ــا القانونيــة وقيــاس واإلفصــاح عــن النزاعــات القضائي إن تثبيــت وقيــاس مخصــص القضاي
ــة المتعلقــة بقضيــة قيــد نظــر المحكمــة مفصــح عنهــا فــي  ــات الطارئ أحكامــً جوهريــة. إن مخاطــر المطلوب
ــور  ــع المط ــة م ــر مكتمل ــدات غي ــى وح ــد عل ــة عق ــدى المجموع ــاح 11، ل ــي االيض ــح ف ــو موض ــا ه ــاح 30. كم االيض
ــراءات  ــة إج ــدأت المجموع ــنوات. ب ــن الس ــدد م ــليمها لع ــر تس ــم تأخي ــي ت ــة والت ــارات تجاري ــى عق ــول عل للحص
تحكيــم للتســهيل علــى المطــور إمــا بالتنفيــذ بموجــب العقــد أو بــرد المبالــغ المدفوعــة مقدمــً. ونظــرًا 

ــة. ــق الهام ــر التدقي ــد مخاط ــك أح ــر ذل ــج، يعتب ــر النات ــد األث ــم وتحدي ــة تقيي ــور وصعوب ــذه األم ــة ه ألهمي

وفيمــا يلــي الطرق التي اتبعناهــا في التعامل مع المخاطــر الموضحة أعاه:
قمنــا بمراجعــة تقييــم اإلدارة فيمــا اذا كان يوجد عقد قانوني ســاري المفعول بين األطراف.  •

حصلنــا علــى تأكيــد من المحامــي الخارجي للمجموعة يحــدد حقائق القضية وأجرينــا مقابلة مع   •
المستشــار القانوني الداخلــي للمجموعة.  

أجرينــا تقييمــً دقيقــً لافتراضــات المقدمة واألحكام الرئيســية المطبقة ونظرنا فــي النتائج البديلة   •
الممكنة.  

قمنــا بتقييــم مــا إذا كانت اإلفصاحــات في البيانات المالية تعكس بشــكل كاف عــدم اليقين المرتبط   •
بهذه القضيــة القانونية.  

4( ودائع استثمارية وتمويالت اسالمية إخرى

 %96 تمثــل حوالــي  الهامــة كونهــا  األمــور  أحــد  األخــرى  والتمويــات االســامية  االســتثمارية  الودائــع  تعتبــر 
ــة  ــة العادل ــل القيم ــا لتعدي ــرض أيض ــا تتع ــرًا ألنه ــة ونظ ــات المجموع ــي مطلوب ــة إلجمال ــة المدرج ــن القيم م
المطفــأة. كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح 17، إن طبيعــة الودائــع االســتثمارية للمجموعــة تغيــرت بشــكل ملحــوظ 
نظــرًا إلعــادة الهيكلــة التــي أجريــت فــي ســنة 2014، ممــا أدى إلــى التــزام ثابــت ُيســدد إلــى المموليــن التجارييــن 
األخريــن ولمقدمــي دعــم الســيولة. وعــاوة علــى ذلــك، كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح 17، يخضــع اتفــاق التســهيل 
ــر  ــة، يعتب ــة العادل ــاء القيم ــر إطف ــدة وتأثي ــذه األرص ــة ه ــرا ألهمي ــمبر 2016. ونظ ــي ديس ــن ف ــارًا م ــات اعتب لتعدي

ــة. ــق الهام ــر التدقي ــن مخاط ــذا م ه

وفيمــا يلــي الطرق التي اتبعناهــا في التعامل مع المخاطــر الموضحة أعاه:
قمنــا بمراجعــة واعادة احتســاب التعديل الخاص بتصحيــح القيمة العادلة على الودائع االســتثمارية   •

في التمويات االســامية األخرى.  
قمنــا بمراجعــة الدفعــات والتحويات النقدية خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016 وقمنا   •

بتقييمهــا مقابــل متطلبات اتفاقية البنود المشــتركة.  
قمنــا بتقييــم امتثال المجموعــة لمتطلبات اتفاقية البنود المشــتركة.  •

قمنــا بمراجعــة تقييــم اإلدارة لتأثيــر التعديات التي أجريت في ديســمبر 2016 على اتفاقية التســهيات   •
وقمنــا بمراجعة االفصاحــات المتعلقة بالبيانــات المالية الموحدة.  

5( تحقق االيرادات من بيع عقارات قيد التطوير

فــي ســنة 2015، قامــت المجموعــة باتبــاع مبكــر للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة - اإليــرادات مــن عقــود 
ــة.  ــي المجموع ــارات ف ــاط العق ــل أداء نش ــو أفض ــى نح ــس عل ــك يعك ــة أن ذل ــرت المجموع ــث اعتب ــاء حي العم
ــة  ــر البني ــزام لتطوي ــا الت ــي لديه ــي الت ــع األراض ــق بقط ــر يتعل ــد التطوي ــارات قي ــع عق ــن بي ــرادات م ــق اإلي إن تحق
التحتيــة التــي تشــمل مخاطــر جوهريــة كامنــة نظــرًا الــى األحــكام والتقديــرات المســتخدمة. إن أحــكام 
التدقيــق حــول نســبة إنجــاز المشــاريع بمــا فــي ذلــك التكاليــف المتكبــدة حتــى تاريخــه مقابــل إجمالــي 
ــد  ــدات قي ــة الوح ــع كاف ــدم بي ــل ع ــي ظ ــاح ف ــازه بنج ــم إنج ــذي ت ــروع ال ــروع والمش ــة للمش ــة المتوقع التكلف

ــا: ــا فيه ــق، بم ــال التدقي ــرًا خ ــا كبي ــتوجب اهتمام ــورًا تس ــً أم ــل جميع ــر تمث التطوي
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تحديــد التزامات أداء منفصلة فــي اتفاقيات البيع؛  )1 
تقييــم توقيت وكيفية اســتيفاء التزامــات االداء المعنية؛   )2 

 3(  قــدرة المجموعــة علــى تنفيــذ الدفعات للعمل المنجــز وفقا ألحكام العقود الخاصــة بها وبالتالي 
تلبيــة المعيــار الدولــي إلعداد التقاريــر المالية رقم 15 معيار تحقــق اإليرادات مع مرور الوقت؛   

التكلفــة اإلجماليــة إلنجاز المشــروع العقاري الذي يشــمل الوحدة المباعة؛  )4 
تحصيــل مبالغ المبيعــات المتبقية؛ و  )5 

قيمــة تكاليــف البنية التحتية التي ســيتم تكبدها الســتكمال التطوير.  )6 

وفيمــا يلــي الطرق التي اتبعناهــا في التعامل مع المخاطــر الموضحة أعاه:
قمنــا بمراجعــة عقــود بيع قطع األراضي التي تشــتمل على التــزام لتطوير البنيــة التحتية لتحديد   •

التزامــات أداء المجموعــة بموجــب هذه العقــود وتقييم ما إذا كانت هذه االلتزامات مســتوفاة مع   
مــرور الوقــت أو في وقــت زمني معين على أســاس المعيار المحدد بموجــب المعيار الدولي إلعداد   

التقارير المالية رقم 15. مع األخذ في االعتبار التزام أداء التشييد الذي تم تحديد استيفائه مع مرور   
الوقــت، يشــتمل تركيزنــا بموجب هذه العقود علــى تحديد ما إذا كانــت المجموعة لديها حق   

ملــزم فــي الدفعات عــن األداء المنجز حتى تاريخه لنكــون على قناعة  باإليــرادات المحققة بموجب   
العقود. هذه   

قمنــا بمراجعــة تقديــر اإلدارة للتكاليف اإلجمالية النجــاز أعمال البنية التحتيــة من خال مقارنة   •
التكاليــف المصروفــة مقابل األســعار الثابتة بالعقود مــع المقاول الحصري للحصــول على تأكيد   

حول دقة إجمالي التكاليف المتوقعة إلنجاز مشاريع التطوير العقاري التي تشمل الوحدات  المباعة.   
قمنــا بتقييــم توزيع هــذه التكاليف على الوحــدات المباعة وغير المباعة على أســاس المنطقة   •

المعنية في مشاريع التطوير العقاري من خال مراجعة تخصيص التكاليف داخل المشروع من قبل اإلدارة.  
بخصــوص التــزام أداء الذي يتم اســتيفاؤه في وقت زمني معيــن، قمنا باختبار اســتيفاء المعايير   •

المناســبة على أســاس العينة من أجل تحقق اإليرادات.  

المعلومات األخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتضمــن المعلومــات األخــرى المعلومــات الــواردة فــي التقريــر 
ــا.  ــاص بن ــابات الخ ــي الحس ــر مدقق ــدة وتقري ــة الموح ــات المالي ــاف البيان ــنة 2016، بخ ــة لس ــنوي للمجموع الس
وقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس إدارة المجموعــة، قبــل تاريــخ تقريــر مدققــي الحســابات الخــاص بنــا، ونتوقــع 
الحصــول علــى باقــي أجــزاء التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة 2016 بعــد تاريــخ تقريــر مدققــي الحســابات 

ــا. ــاص بن الخ

ــق  ــتنتاج تدقي ــدي أي اس ــن نب ــا ال ول ــرى وإنن ــات األخ ــمل المعلوم ــدة ال يش ــة الموح ــات المالي ــول البيان ــا ح إن رأين
ــا. حوله

األخــرى  المعلومــات  قــراءة  فــي  مســؤوليتنا  تتمثــل  الموحــدة،  الماليــة  للبيانــات  بتدقيقنــا  يتعلــق  وفيمــا 
المحــددة أعــاه والتحقــق ممــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متســقة بشــكل جوهــري مــع البيانــات 
الماليــة الموحــدة أو المعرفــة التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء التدقيــق أو التــي يبــدو أنهــا تتضمــن أخطــاًء جوهريــة. 
ــا  ــي حصلن ــرى الت ــات األخ ــى المعلوم ــا عل ــا به ــي قمن ــراءات الت ــى اإلج ــاًء عل ــتنتاج، بن ــى اس ــا إل ــال توصلن ــي ح وف
ــا  ــه علين ــرى، فإن ــات األخ ــك المعلوم ــي تل ــة ف ــاًء جوهري ــاك أخط ــذا، أن هن ــق ه ــر التدقي ــخ تقري ــل تاري ــا قب عليه

ــدد. ــذا الص ــي ه ــه ف ــغ عن ــا نبل ــا م ــس لدين ــك. ولي ــى ذل ــارة إل اإلش
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مســؤولية اإلدارة والمســؤولين عــن الحوكمة عن هذه البيانــات المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل لهــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــً للمعاييــر الدوليــة 
إلعــداد التقاريــر الماليــة واألحــكام المعنيــة مــن النظــام األساســي للشــركة والقانــون االتحــادي رقــم )2( 
لســنة 2015 فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وعــن الرقابــة الداخليــة التــي تعتبرهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد 

ــأ. ــال أو خط ــًة الحتي ــك نتيج ــواًء كان ذل ــة، س ــاء جوهري ــن أخط ــة م ــدة خالي ــة موح ــات مالي بيان

مســؤولية اإلدارة والمســؤولين عــن الحوكمة عن هذه البيانــات المالية الموحدة
ــى  ــتمرار عل ــى االس ــة عل ــدرة المجموع ــم ق ــؤولية تقيي ــل اإلدارة مس ــدة، تتحم ــة الموح ــات المالي ــداد البيان ــد إع عن
أســاس مبــدأ االســتمرارية واإلفصــاح، كمــا هــو مناســب، عــن األمــور ذات العاقــة بمواصلــة أعمــال المجموعــة علــى 
ــة  ــوي تصفي ــت اإلدارة تن ــبة إال إذا كان ــاس للمحاس ــتمرارية كأس ــدأ االس ــتخدام مب ــتمرارية واس ــدأ االس ــاس مب أس

المجموعــة أو إيقــاف أعمالهــا أو ليــس لديهــا أي بديــل واقعــي لذلــك.

يتحمل مسؤولي الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مســؤولية مدققي الحســابات عن تدقيق البيانــات المالية الموحدة
إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــدات معقولــة حــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة، بشــكل إجمالــي، 
خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواًء كان ذلــك نتيجــًة الحتيــال أو خطــأ، وإصــدار تقريــر مدققــي الحســابات الــذي 
يتضمــن رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. وإن التأكيــدات المعقولــة هــي عبــارة عــن مســتوى عالــي مــن 
التأكيــدات، لكنهــا ليســت ضمانــً بــأن التدقيــق الــذي تــم إجــراؤه وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف يكتشــف 
دائمــً األخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا. وقــد تنشــأ األخطــاء نتيجــة الحتيــال أو خطــأ، وتعتبــر جوهريــة إذا كان مــن 
ــم  ــي يت ــتخدمين والت ــة للمس ــرارات االقتصادي ــى الق ــول عل ــكل معق ــة، بش ــردة أو مجتمع ــر، منف ــع أن تؤث المتوق

اتخاذهــا بنــاًء علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

فــي إطــار عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، نقــوم بإجــراء األحــكام المهنيــة مــع إبقــاء 
مبــدأ الشــك المهنــي خــال عمليــة التدقيــق. كمــا نقــوم بمــا يلــي:

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواًء كان ذلــك نتيجــًة الحتيــال   •
أو خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق المناســبة لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة   
ــات الماليــة الموحــدة. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف الخطــأ  ــا حــول البيان ــداء رأين ــا أســاس إلب ومائمــة لتوفــر لن  
ــن  ــد يتضم ــال ق ــرًا ألن االحتي ــاء، نظ ــن األخط ــة ع ــر الناتج ــن المخاط ــى م ــال أعل ــن االحتي ــج ع ــري النات الجوه  

التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.  

الحصــول علــى فهــم نظــام الرقابــة الداخليــة المعنــي بتدقيــق البيانــات الماليــة لتصميــم إجــراءات تدقيــق   •
مناسبة للظروف، وليس بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.  

تقييــم مــدى ماءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات   •
ذات العاقة التي قامت بها اإلدارة.  
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االســتنتاج حــول مــدى ماءمــة اســتخدام اإلدارة لطريقــة المحاســبة وفقــً لمبــدأ االســتمرارية وتقييــم، بنــاًء   •
علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، مــا إذا كان هنــاك عــدم يقيــن جوهــري فيمــا يتعلــق باألحــداث   
أو الظــروف التــي قــد تلقــي بمزيــد مــن الشــكوك حــول قــدرة المجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا علــى أســاس   
مبــدأ االســتمرارية. إذا توصلنــا إلــى أن هنــاك عــدم يقيــن جوهــري، فإنــه يتعيــن علينــا أن نلفــت االنتبــاه فــي ت  
قريــر مدققــي الحســابات الخــاص بنــا إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة أو تعديــل   
رأينــا إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة. وتعتمــد اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا   
حتــى تاريــخ إصــدار تقريــر مدققــي الحســابات الخــاص بنــا. إال أن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تتســبب   

في توقف المجموعة عن االستمرار وفقً لمبدأ االستمرارية.  

ــا إذا  ــات، وم ــك اإلفصاح ــي ذل ــا ف ــدة، بم ــة الموح ــات المالي ــوى البيان ــكل ومحت ــام وهي ــرض الع ــم الع تقيي  •
ــادل  ــرض الع ــق الع ــكل يحق ــة بش ــداث المتضمن ــات واألح ــل المعام ــدة تمث ــة الموح ــات المالي ــت البيان كان  

للبيانات المالية الموحدة.  

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومائمــة بخصــوص المعلومــات الماليــة للمنشــآت أو األنشــطة التجاريــة   •
داخــل المجموعــة إلبــداء رأٍي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. ونحــن نتحمــل المســؤولية عــن توجيــه وتنفيــذ   
ــول  ــا ح ــن رأين ــؤولية ع ــا المس ــل وحدن ــا. ونتحم ــراف عليه ــة واإلش ــة للمجموع ــات المالي ــق البيان ــة تدقي عملي  

البيانات المالية.  

نتواصــل مــع مســؤولي الحوكمــة بخصــوص، مــن بيــن أمــوٍر أخــرى، النطــاق واإلطــار الزمنــي المخطــط للتدقيــق 

ــال  ــا خ ــة نحدده ــة الداخلي ــام الرقاب ــي نظ ــة ف ــوب جوهري ــك أي عي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــق الجوهري ــج التدقي ونتائ

ــق. ــة التدقي عملي

يتعلــق  فيمــا  المهنــي  الســلوك  لقواعــد  امتثلنــا  قــد  بأننــا  يفيــد  الحوكمــة  لمســؤولي  إقــرارًا  نقــدم  كمــا 

ــر علــى  باالســتقالية، ونبلغهــم بكافــة العاقــات واألمــور األخــرى التــي قــد ُيعتقــد بشــكل معقــول بأنهــا تؤث

اســتقاليتنا، والضوابــط ذات الصلــة، فــي حــال وجــدت.

ومــن بيــن األمــور التــي يتــم اإلبــاغ عنهــا لمســؤولي الحوكمــة، يتــم تحديــد تلــك األمــور التــي نــرى أنهــا كانــت 

أكثــر أهميــة فــي تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة، وبذلــك تعتبــر أمــور التدقيــق الهامــة. 

ــع  ــح تمن ــون أو اللوائ ــا إال إذا كان القان ــاص بن ــابات الخ ــي الحس ــر مدقق ــي تقري ــور ف ــك األم ــف تل ــوم بوص ونق

اإلفصــاح عــن هــذا األمــر للعامــة أو، فــي حــاالت نــادرة للغايــة، نــرى أنــه يجــب عــدم اإلفصــاح عــن هــذا األمــر فــي 

تقريرنــا حيــث أنــه مــن المتوقــع أن تتجــاوز التداعيــات الســلبية للقيــام بذلــك بشــكل معقــول فوائــد المصلحــة 

العامــة الناتجــة عــن هــذا اإلفصــاح.



4041

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

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة 
مساهمي أمالك للتمويل ش.م.ع )تتمة(

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

كمــا نشــير، وفقــً لمتطلبــات القانــون االتحــادي رقــم )2( لســنة 2015 فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، إلــى مــا يلي:

تحتفظ المجموعة بسجات محاسبية منتظمة؛  )1

لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛  )2

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، وفقــً لألحــكام المعنيــة مــن النظــام   )3
األساسي للشركة والقانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛  

ــبية  ــر المحاس ــع الدفات ــس اإلدارة م ــاء مجل ــر أعض ــي تقري ــواردة ف ــدة ال ــة الموح ــات المالي ــق المعلوم تتف  )4
للمجموعة؛  

تــم اإلفصــاح عــن االســتثمارات فــي األســهم واألوراق الماليــة خال الســنة الماليــة المنتهية فــي 31 ديســمبر 2016  )5
، إن وجدت، ضمن اإليضاح 7 في البيانات المالية الموحدة؛  

يبين إيضاح 29 المعامات الجوهرية مع األطراف ذات العاقة والشروط التي اعتمدت عليها؛  )6

اســتنادًا إلــى المعلومــات التــي تــم توفيرهــا لنــا، لــم يســترع انتباهنــا مــا يســتوجب االعتقــاد بــأن البنــك قــد   )7
خالــف، خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016، أي مــن األحــكام المعنيــة مــن القانــون االتحــادي   
ــركة  ــي للش ــام األساس ــيس والنظ ــد التأس ــدة أو عق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــنة 2015 ف ــم )2( لس رق  
ــمبر 2016؛ و ــي 31 ديس ــا ف ــي كم ــا المال ــطتها أو مركزه ــى أنش ــري عل ــر جوه ــه تأثي ــون ل ــد يك ــه ق ــى وج عل  

يبين إيضاح 32 المساهمات االجتماعية خال السنة.  )8



4041

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

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة 
مساهمي أمالك للتمويل ش.م.ع )تتمة(

عــاوة علــى ذلــك، وفقــً لمتطلبــات القانــون االتحــادي رقــم )10( لســنة 1980 فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
نفيدكــم بأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا.

عن إرنست ويونغ

توقيع
أنتوني اوسوليفان

شريـك
رقم القيد: 687

16 فبراير 2017
دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

بيــان الدخل الموحد
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016

2016إيضاح
ألف درهم

2015
ألف درهم

الدخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية 
4200,493290,756اإلسالمية 

6,1196,622دخل الرسوم

7,1354,173الدخل من الودائع

1256,60246,185دخل اإليجار

13428,82674,078بيع عقارات قيد التطوير 

33,04218,489دخل آخر

1118,07066,587 و 12أرباح القيمة العادلة من العقارات االستثمارية 

750,287506,890

)االنخفاض في قيمة(/عكس االنخفاض في القيمة:

89,443)66,685(- الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

)8,901(957- موجودات أخرى

إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية من الودائع 
االستثمارية

17)110,430()132,184(

)166,660()171,478(5المصاريف التشغيلية

)33,447()196,117(13تكلفة بيع عقارات قيد التطوير

1427,90525,202الحصة من نتائج شركة شقيقة

234,439280,343

األرباح قبل التوزيعات على الممولين/المستثمرين

)141,244( )127,392(6التوزيعات على الممولين/المستثمرين

139,099 107,047أرباح السنة

العائدة إلى:

107,440134,851 مساهمي الشركة األم

4,248)393(27 الحصص غير المسيطرة

107,047139,099

ربح السهم العائد إلى 

 الربح األساسي للسهم لمساهمي الشركة األم 
)درهم(

70,0710,086

70,0340,038 الربح المخفف للسهم )درهم(

تشــكل اإليضاحــات مــن 1 إلــى 33 المرفقــة جــزءًا من هــذه البيانات الماليــة الموحدة.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

بيان الدخل الشــامل الموحد
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016

2016إيضاح
ألف درهم

2015
ألف درهم

107,047139,099أرباح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى األرباح /)الخسائر( في الفترات الالحقة: 

1,630)2,500(صافي )الخسائر(/األرباح من االستثمارات المتوفرة للبيع

)31,278()196,966(12فروقات صرف من تحويل عمالت العمليات األجنبية

)29,648()199,466(بنود )الخسائر الشاملة(/الدخل الشامل األخرى للسنة

109,451)92,419(إجمالي)الخسائر الشاملة(/ الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:

105,203)92,026( مساهمي الشركة األم
4,248)393( الحصص غير المسيطرة

)92,419(109,451    

تشــكل اإليضاحــات مــن 1 إلــى 33 المرفقــة جــزءًا من هــذه البيانات الماليــة الموحدة.



4445

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

بيان المركــز المالي الموحد
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016

2016إيضاح
ألف درهم

2015
ألف درهم

الموجودات

8620,502606,440نقد وأرصدة لدى البنوك

93,219,7113,459,713الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

107,68825,529استثمارات متوفرة للبيع

11322,818322,818دفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية 

121,623,0961,701,920العقارات االستثمارية

13220,679386,418عقارات قيد التطوير 

14293,540282,096استثمار في شركة شقيقة

15162,35088,973موجودات أخرى

1622,28414,168موجودات ثابتة

6,492,6686,888,075إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

174,682,0244,845,232ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى

1857,70469,799تمويل إسالمي ألجل

196,1576,292مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

20135,091235,442مطلوبات أخرى

4,880,9765,156,765إجمالي المطلوبات

تشــكل اإليضاحــات مــن 1 إلــى 33 المرفقــة جــزءًا من هــذه البيانات الماليــة الموحدة.



4445

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

بيــان المركز المالــي الموحد )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016

2016إيضاح
ألف درهم

2015
ألف درهم

حقوق الملكية

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

211,500,0001,500,000رأس المال

)93,048()93,048(22برنامج خيار األسهم للموظفين

23117,690117,690االحتياطي القانوني

24117,690117,690االحتياطي العام

2599,26599,265االحتياطي الخاص

26231,128231,128أداة المضاربة

26868,947868,947احتياطي أداة المضاربة

1,6634,163التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

)137,725()334,691(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

)1,121,371()1,016,088(خسائر متراكمة

1,492,5561,586,739

27119,136144,571الحصص غير المسيطرة

1,611,6921,731,310إجمالي حقوق الملكية

6,492,6686,888,075إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تمــت الموافقــة مــن قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  16 فبراير 2017  ووقعت نيابة عنهم من قبل:

العضــو المنتدب والرئيــس التنفيذي عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

تشــكل اإليضاحــات مــن 1 إلــى 33 المرفقــة جــزءًا من هــذه البيانات الماليــة الموحدة.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

2016إيضاح
ألف درهم

2015
ألف درهم

األنشطة التشغيلية

107,047139,099أرباح السنة

التعديالت للبنود التالية:

165,3966,133 االستهالك

)25,202()27,905( الحصة من نتائج الشركات الشقيقة

 )عكس االنخفاض في قيمة( /االنخفاض في قيمة 
موجودات أخرى

)957(8,901

 االنخفاض في قيمة /)عكس االنخفاض في قيمة(  

)89,443(66,685  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

)10,782(    -11  العقارات االستثمارية

)55,805()18,070(12 أرباح القيمة العادلة من العقارات االستثمارية

 تعديالت اطفاء القيمة العادلة من الودائع 
االستثمارية

17110,430132,184

127,392141,244 توزيعات على الممولين / المستثمرين

 )4,106(    -دخل آخر

)4,173()7,135( دخل من الودائع

     -)2,100( أرباح محققة من بيع االستثمارات المتوفرة للبيع

191,2871,192مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات 
والمطلوبات التشغيلية

362,070239,242

522,828715,331 الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

)29,326()72,420( الموجودات األخرى

 98,375)100,608( المطلوبات األخرى

 711,8701,023,622النقد من العمليات

)985()1,422(19مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

1,022,637  710,448صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

بيــان التدفقــات النقدية الموحد
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016

تشــكل اإليضاحــات مــن 1 إلــى 33 المرفقــة جــزءًا من هــذه البيانات الماليــة الموحدة.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

2016إيضاح
ألف درهم

2015
ألف درهم

األنشطة االستثمارية

16,46110,937توزيعات أرباح من شركة شقيقة

-     -مبالغ محصلة من بيع استثمارات متوفرة للبيع

     -)570(شراء استثمارات متوفرة للبيع

102,313)178,973(8الحركة في التدفقات النقدية المقيدة

     -)15,239(12الزيادة في العقارات االستثمارية

(23,137)165,739النقص/)الزيادة( في عقارات قيد التطوير

400,000340,000المبالغ المحصلة من ودائع وكالة

(340,000))800,000(إيداع ودائع وكالة

(6,377))13,512(16شراء موجودات ثابتة

7,1354,173الدخل من الودائع

صافــي النقد)المســتخدم فــي(/ من األنشــطة 
االســتثمارية

)401,559(87,909

األنشطة التمويلية

(1,255))2,426(دفعات عن تمويل اسالمي ألجل

(699,007))398,013(ودائع استثمارية وتمويالت اسالمية أخرى، صافي

    -)25,042(دفعات للحصص غير المسيطرة

(209,314)-26سداد أداة المضاربة

(5,700))1,530(أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

6,67420,119المبالغ المحصلة من تمويل ألجل

(895,157))420,337(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

215,389)111,448()النقص( الزيادة في النقدية وشبه النقدية

(4,372))53,463(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

503,112292,095النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

8338,201503,112النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

بيــان التدفقات النقديــة الموحد )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016

تشــكل اإليضاحــات مــن 1 إلــى 33 المرفقــة جــزءًا من هــذه البيانات الماليــة الموحدة.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

بيــان التغيرات في حقــوق الملكية الموحد
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2016

           العائدة إلى مساهمي الشركة األم

رأس
المال

ألف درهم

برنامج خيار
األسهم 

للموظفين
ألف درهم

االحتياطي
القانوني

ألف درهم

االحتياطي
العام

ألف درهم

االحتياطي
الخاص

ألف درهم

أداة
مضاربة

ألف درهم

احتياطي
أداة 

المضاربة
ألف درهم

التغيرات 
المتراكمة
في القيمة 

العادلة
ألف درهم

احتياطي 
تحويل

العمالت 
األجنبية

ألف درهم

الخسائر
المتراكمة
ألف درهم

االحتياطي
القانوني

ألف درهم

الحصص
غير 

المسيطرة
ألف درهم

اإلجمالي
 ألف درهم

1,586,739144,5711,731,310)1,121,371()137,725(117,690117,69099,265231,128868,9474,163)93,048(1,500,000في 1 يناير 2016

107,047)393(107,440107,440     -     -     -     -     -     -     -     -     - أرباح السنة

 بنود الخسائر الشاملة

)199,466(   -)199,466(     -**)196,966()2,500(     -     -     -     -     -     -     - األخرى للسنة

إجمالي الخسائر

 الشاملة للسنة
-     -     -     -     -     -     -     )2,500()196,966(107,440)92,026()393()92,419(

األموال المدفوعة الى
)25,042()25,042(     -     -     --     -     -     -     -     -     -     - مالك المشروع

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

أتعاب أعضاء مجلس
 اإلدارة المدفوعة 

  (إيضاح 30)
-     -     -     -     -     -     -     -     -     )1,530()1,530(-   )1,530(

1,492,556119,1361,611,692)1,016,088()334,691(117,690117,69099,265231,128868,9471,663)93,048(1,500,000في 31 ديسمبر 2016

تشــكل اإليضاحــات مــن 1 إلــى 33 المرفقــة جــزءًا من هــذه البيانات الماليــة الموحدة.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

تشــكل اإليضاحــات مــن 1 إلــى 33 المرفقــة جــزءًا من هــذه البيانات الماليــة الموحدة.

رأس
المال

ألف درهم

برنامج خيار
األسهم 

للموظفين
ألف درهم

االحتياطي
القانوني

ألف درهم

االحتياطي
العام

ألف درهم

االحتياطي
الخاص

ألف درهم

أداة
مضاربة

ألف درهم

احتياطي
أداة المضاربة

ألف درهم

التغيرات 
المتراكمة
في القيمة 

العادلة
ألف درهم

احتياطي 
تحويل

العمالت 
األجنبية

ألف درهم

الخسائر
المتراكمة
ألف درهم

االحتياطي
القانوني

ألف درهم

الحصص
غير 

المسيطرة
ألف درهم

اإلجمالي
 ألف درهم

1,699,573140,3231,839,896)1,237,046()106,447(117,158117,15899,265273,1331,026,8672,533)93,048(1,500,000في 1 يناير 2015

134,851134,8514,248139,099     -     -     -     -     -     -     -     -     -أرباح السنة

بنود الخسائر الشاملة

 األخرى للسنة
-     -     -     -     -     -     -     1,630)31,278(-     )29,648(-     )29,648(

إجمالي الدخل

 الشامل للسنة
-     -     -     -    -     -     -     1,630)31,278(134,851105,2034,248109,451

التحويل إلى االحتياطي

 القانوني
-     -     532-     -     -     -     -     -     )532(-     -     -     

التحويل إلى االحتياطي

 العام
-     -     -     532-     -     -     -     -     )532(-     -     -     

دفعة جزئية ألداة 

 المضاربة (إيضاح 26)
-     -     -     -     -     )42,005()157,920(-     -     )9,389()209,314(-     )209,314( 

)3,123(     -)3,123()3,123(     -     -     -     -     -     -     -     -     -الزكاة

أتعاب أعضاء مجلس

 اإلدارة المدفوعة 

  (إيضاح 30)

-     -     -     -     -     -     -     -     -     )5,600()5,600(-     )5,600(

1,586,739144,5711,731,310)1,121,371()137,725(117,690117,69099,265231,128868,9474,163)93,048(1,500,000في 31 ديسمبر 2015
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1 - األنشطة
 2000 11 نوفمبــر  بتاريــخ  المتحــدة،  العربيــة  )»الشــركة«( فــي دبــي، اإلمــارات  للتمويــل ش.م.ع  تأسســت أمــاك 
كشــركة مســاهمة خاصــة وفقــً للقانــون االتحــادي رقــم )8( لســنة 1984 وتعدياتــه فــي دولــة اإلمــارات 
ــركة  ــل الش ــرر تحوي ــارس 2004، تق ــي 9 م ــد ف ــذي عق ــاهمين ال ــادي للمس ــاع الع ــاء االجتم ــدة. أثن ــة المتح العربي
إلــى شــركة مســاهمة عامــة. إن القانــون االتحــادي رقــم 2 لســنة 2016 فــي شــأن الشــركات التجاريــة أصبــح 

ســاري المفعــول بدايــة مــن 1 يوليــو 2016، وســيحل محــل القانــون االتحــادي الحالــي رقــم 8 لســنة 1984. 

ــورة  ــوم بص ــل وتق ــركة تموي ــزي كش ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــل مص ــن قب ــة م ــركة مرخص إن الش
رئيســية باألنشــطة التمويليــة واالســتثمارية التــي تعتمــد علــى خدمــات مثــل اإلجــارة والمرابحــة والمضاربــة 
ــن  ــا وضم ــّرم الرب ــي تح ــامية الت ــريعة اإلس ــكام الش ــً ألح ــركة وفق ــطة الش ــم أنش ــاركة. تت ــة والمش والوكال

ــركة. ــي للش ــام األساس ــيس والنظ ــد التأس ــوص عق نص

إن العنــوان المســجل للشــركة هو ص.ب 2441 دبي، اإلمــارات العربية المتحدة. 

2 - السياسات المحاسبية

2 - 1 أسس إعداد البيانات المالية

تــم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أســاس مبدأ االســتمرارية.

تعــد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة المعدلــة لتشــمل قيــاس االســتثمارات المتوفــرة 
للبيــع بالقيمــة العادلــة والعقــارات االســتثمارية والدفعــات مقدمــً عــن العقــارات االســتثمارية.

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بدرهــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويجــري تقريــب جميــع المبالــغ إلــى 
أقــرب ألــف درهــم إال إذا أشــير لغيــر ذلــك.

بيان التوافق
ــد  ــة والقواع ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــً للمعايي ــة وفق ــدة للمجموع ــة الموح ــات المالي ــداد البيان ــم إع يت
واألســس الشــرعية المحــددة مــن قبــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للشــركة ومتطلبــات القوانيــن الســارية 

المفعــول فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

أسس توحيد البيانات المالية
ــركات  ــل ش.م.ع والش ــاك للتموي ــركة أم ــة بش ــة الخاص ــات المالي ــن البيان ــدة م ــة الموح ــات المالي ــف البيان تتأل

ــمبر 2016. ــي 31 ديس ــا ف ــة( كم ــا )المجموع ــة له التابع

ــا  ــن ارتباطه ــرة م ــد متغي ــوق، لعوائ ــا حق ــة، أو لديه ــة معرض ــون المجموع ــا تك ــيطرة عندم ــق الس ــم تحقي يت
التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســلطتها علــى  مــع الشــركة المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة فــي 
الشــركة المســتثمر فيهــا. وعلــى وجــه التحديــد، تقــوم المجموعــة بالســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا 

إذا وفقــط إذا كان لــدى المجموعــة:
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السلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تعطي المجموعة القدرة الحالية على   •
توجيه أنشطة ذات عاقة في الشركة المستثمر فيها(  

التعرض، أو حقوق، لعوائد متغيرة من اشتراكها في الشركة المستثمر فيها، و  •
القدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها  •

يتــم توحيــد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة بالكامــل مــن تاريــخ االســتحواذ باعتبــاره التاريــخ الــذي تحصــل فيــه 
ــة  ــات المالي ــد البيان ــيطرة. تع ــك الس ــف تل ــخ توق ــى تاري ــات حت ــد البيان ــتمر توحي ــيطرة ويس ــى الس ــة عل المجموع
للشــركات التابعــة لنفــس فتــرة إعــداد التقاريــر للشــركة األم وذلــك باســتخدام سياســات محاســبية مماثلــة. عنــد 
ــات الماليــة للشــركات التابعــة لجعــل سياســتها المحاســبية تتماشــى  الضــرورة يتــم إجــراء التعديــات علــى البيان
مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. إن جميــع األرصــدة والدخــل والمصاريــف واألربــاح والخســائر غيــر المحققــة 

وتوزيعــات األربــاح ضمــن المجموعــة الناتجــة عــن المعامــات ضمــن المجموعــة يتــم اســتبعادها بالكامــل.

يتم احتساب التغيير في حصص ملكية الشركة التابعة، بدون تغيير السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

إن األربــاح أو الخســائر وكل عنصــر مــن عناصــر بنــود الدخــل الشــامل األخــرى تعــود لمســاهمي الشــركة األم 
للمجموعــة والحصــص غيــر المســيطرة، حتــى ولــو كانــت نتائــج الحصــص غيــر المســيطرة تظهــر عجــزًا فــي الرصيد.

إذا خسرت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها:

يتم التوقف عن تثبيت الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات كموجودات ومطلوبات خاصة   •
بالشركة التابعة  

يتم التوقف عن تثبيت المبلغ المدرج ألي من الحصص غير المسيطرة  •
يتم التوقف عن تثبيت فروقات التحويل المتراكمة، المسجلة في حقوق الملكية  •

تثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم  •
تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به  •
تثبت أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر  •

تعيد تصنيف بنود حصة الشركة األم المثبتة سابقً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح أو الخسائر.  •
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ــي  ــة ف ــاهمة المجموع ــبة مس ــركة األم. إن نس ــا للش ــها كم ــي نفس ــة ه ــركات التابع ــية للش ــطة الرئيس إن األنش
الشــركات التابعــة كمــا يلــي: 

2 -2 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

المعايير الصادرة والتي يسري مفعولها للفترات المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 201٦
فيمــا يلــي التعديــات علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة التــي اتبعتهــا المجموعــة فــي إعــداد هــذه 
ــز  ــي أو المرك ــى األداء المال ــري عل ــر جوه ــه أي تأثي ــن ل ــم يك ــات ل ــذه التعدي ــاع ه ــدة. إن اتب ــة الموح ــات المالي البيان

ــة: ــة للمجموع ــات المالي ــة بالبيان ــات المتعلق ــي التعدي ــا يل ــة. فيم ــي للمجموع المال

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 - مبادرة اإلفصاح
إن التعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 توضــح، بــداًل مــن أن تغيــر جوهريــً، المتطلبــات الحاليــة 

للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1. توضــح التعديــات:

متطلبات حد اإلفصاح في المعيار المحاسبي الدولي رقم 1  •
أن بعض البنود المحددة في بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى وبيان المركز المالي   •

يمكن فصلها.  
أن يكون لدى المنشآت مرونة فيما يتعلق بترتيب عرض اإليضاحات في البيانات المالية.  •

أن حصة بنود الدخل الشامل األخرى في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة التي يتم معالجتها   •
محاسبيً باستخدام طريقة حقوق الملكية يجب تقديمها في مجموعة كبند واحد منفصل، وتصنف   

ضمن تلك العناصر التي سوف يتم أو ال يتم الحقً إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر.  

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

أسس  توحيد الشركة
بلد التأسيسالبيانات

 نسبة  المساهمة

2016 2015
أمالك للتمويل واالستثمار العقاري 

100%100%مصر شركة تابعةش.م.م

57.5%57.5%إ.ع.مشركة تابعةإي إف أس للخدمات المالية ذ.م.م

أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م 
100%100%إ.ع.مشركة تابعة(اإليضاح27.1)

100%100%إ.ع.مشركة تابعةأمالك القابضة المحدودة

100%100%إ.ع.مشركة تابعةمرتفعات الورقاء ذ.م.م

100%100%إ.ع.مشركة تابعةأمالك كابيتال ذ.م.م

100%100%إ.ع.مشركة تابعةأمالك لالستثمار العقاري ذ.م.م

100%100%إ.ع.مشركة تابعةأمالك المحدودة

أمالك مدينة نصر لالستثمارات 
100%100%مصر شركة تابعةالعقارية
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عــاوة علــى ذلــك، فــإن التعديــات توضــح المتطلبــات المطبقــة عنــد عــرض المجمــوع الفرعــي اإلضافــي فــي بيــان 
المركــز المالــي وبيــان األربــاح أو الخســائر وبنــود الدخــل الشــامل األخــرى.

التحسينات السنوية دورة 2012 - 2014
يسري مفعول هذه التحسينات للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016. وتشمل:

ــات  ــع والعملي ــا للبي ــظ به ــة محتف ــر متداول ــودات غي ــم 5 موج ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول المعي
المتوقفــة

ــاك.  ــى الم ــا عل ــا أو توزيعه ــال بيعه ــن خ ــا م ــً إم ــتبعاد( عموم ــات االس ــودات )أو مجموع ــتبعاد الموج ــم اس يت
يوضــح التعديــل أن التغييــر مــن إحــدى أســاليب االســتبعاد تلــك إلــى أخــرى لــن تعتبــر خطــة جديــدة لاســتبعاد، بــل 
هــي اســتمرار للخطــة األصليــة. وبالتالــي، ال يوجــد انقطــاع فــي تطبيــق متطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 

الماليــة رقــم 5.

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقم 7 األدوات الماليــة: اإلفصاحات
)1( عقود تقديم الخدمات

يوضــح التعديــل أن عقــود تقديــم الخدمــات التــي تشــمل رســوم، يمكــن أن تشــكل ارتبــاط مســتمر فــي 
ــاط  ــات االرتب ــل توجيه ــب مقاب ــوم والترتي ــة الرس ــم طبيع ــاة تقيي ــى المنش ــب عل ــي. يج ــودات المال ــد الموج بن
المســتمر الــواردة فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 7 مــن أجــل تقييــم مــا إذا كان يلــزم 
ــع  ــي. وم ــر رجع ــتمر بأث ــاط مس ــكل ارتب ــي تش ــات الت ــم الخدم ــود تقدي ــم عق ــب تقيي ــات. يج ــم افصاح تقدي
ذلــك، فــإن اإلفصاحــات المطلوبــة ال يلــزم تقديمهــا عــن أي فتــرة تبــدأ قبــل الفتــرة الســنوية التــي تطبــق فيهــا 

المنشــأة التعديــات ألول مــرة.

)2(  قابلية تطبيق التعديات على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 في البيانات المالية المرحلية الموجزة
يوضــح التعديــل أن متطلبــات اإلفصــاح عــن التســوية ال تنطبــق علــى البيانــات الماليــة المرحليــة الموجــزة، إال إذا قــدم 
اإلفصــاح تحديثــً جوهريــً للمعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي األخيــر. يجــب تطبيــق هــذا التعديــل بأثــر رجعي.

المعيــار المحاســبي الدولــي رقم 19 مزايــا الموظفين
يوضــح هــذا التعديــل أن نشــاط الســوق لســندات الشــركات عاليــة الجــودة يتــم تقييمــه علــى أســاس العملــة التــي 
ــزام. عندمــا ال يكــون هنــاك ســوق نشــطة لســندات  ــة التــي تــم فيهــا االلت ــزام وليــس الدول تــم بهــا تصنيــف االلت

الشــركات عاليــة الجــودة فــي تلــك العملــة، يجــب اســتخدام معــدالت الســندات الحكوميــة.

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
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المعايير الصادرة لكن لم يسر مفعولها بعد للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016
يتــم اإلفصــاح أدنــاه عــن المعاييــر والتفســيرات التــي صــدرت لكــن لم يســر مفعولهــا حتى تاريــخ إصــدار البيانــات المالية 
للمجموعــة إلــى حــد ارتباطهــا بالبيانــات الماليــة للمجموعــة. تنــوي المجموعــة اتبــاع هــذه المعاييــر، حيثمــا تنطبــق، 

عندمــا تصبــح ســارية المفعــول.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 عقود اإليجار
ــات  ــودات ومطلوب ــت موج ــتأجرين بثبي ــب المس ــار يطال ــود اإليج ــم 16 عق ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول المعي
معظــم عقــود اإليجــار. وبالنســبة للمؤجريــن، ثّمــة تغييــر طفيــف فــي المحاســبة الحاليــة فــي المعيــار المحاســبي 
الدولــي رقــم 17 عقــود اإليجــار. وســوف يســري المعيــار الجديــد علــى الفترات الســنوية التي تبــدأ مــن 1 يناير 2019. وُيســمح 
بالتطبيــق المبكــر للمعيــار، شــريطة أن يتــم تطبيــق معيــار اإليــرادات الجديــد، المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 

رقــم 15 اإليــرادات الناتجــة عــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء.

المعيار المحاسبي الدولي رقم 7 - بيان التدفقات النقدية
ــاح  ــادرة اإلفص ــن مب ــزءًا م ــد ج ــة تع ــات النقدي ــان التدفق ــم 7 بي ــي رق ــبي الدول ــار المحاس ــى المعي ــات عل إن التعدي
الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة، وتســاعد مســتخدمي البيانــات الماليــة فــي فهــم التغيــرات فــي 
ديــون المنشــأة بشــكٍل أفضــل. وتطالــب هــذه التعديــات المنشــآت بتقديــم إفصاحــات عن التغيــرات فــي مطلوباتها 
الناتجــة عــن األنشــطة التمويليــة، بمــا فــي ذلــك التغيــرات الناتجــة عــن التدفقــات النقديــة والتغيــرات غير النقديــة )مثل 

أربــاح أو خســائر الصــرف األجنبــي(. يســري مفعــول التعديــات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2017.

تحويل العقارات االستثمارية - التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 40
توضــح هــذه التعديــات متــى يتعيــن علــى المنشــأة تحويــل أحــد العقــارات، بمــا فــي ذلــك العقــارات قيــد اإلنشــاء أو 
قيــد التطويــر، إلــى أو مــن العقــارات االســتثمارية. وتشــير هــذه التعديــات إلــى أن التغيــر فــي االســتخدام يحــدث عندمــا 
يســتوفي العقــار، أو يتوقــف عــن اســتيفاء، تعريــف العقــار االســتثماري ويكــون هنــاك دليــل علــى تغيــر االســتخدام. وإن 
مجــرد التغيــر فــي نيــة اإلدارة بشــأن اســتخدام العقــار ال يعــد دليــًا علــى تغيــر االســتخدام. يســري مفعــول التعديــات 

للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 - األدوات المالية 
ــواردة فــي  ــر الماليــة رقــم 9 تســتبدل معظــم اإلرشــادات ال ــار الدولــي إلعــداد التقاري إن النســخة الكاملــة مــن المعي
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39. إن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 يجمــع كافــة الجوانــب الثاثــة 
للمحاســبة لــألدوات الماليــة: التصنيــف والقيــاس واالنخفــاض فــي القيمــة ومحاســبة التحــوط. يســري مفعــول المعيار 

الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018.

أ( التصنيف والقياس
إن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 يحتفــظ لكــن يبســط نمــوذج القيــاس المختلــط ويحــدد ثــاث فئــات 

للقيــاس األولــي للموجــودات الماليــة:

التكلفة المطفأة، أ(   
القيمة العادلة من خال بنود الدخل الشامل األخرى؛ و ب(   

القيمة العادلة من خال األرباح والخسائر. ج(   

يعتمــد أســاس التصنيــف علــى نمــوذج أعمــال المنشــأة وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لبنــد الموجــودات 
المالــي. بالنســبة للمطلوبــات الماليــة، لــم تكــن هنــاك تغيــرات علــى التصنيــف والقيــاس باســتثناء تثبيــت التغيــرات فــي 
مخاطــر االئتمــان الخاصــة فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى، وبالنســبة للمطلوبــات المصنفــة بالقيمــة العادلــة، مــن 

خــال األربــاح أو الخســائر.
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ب( االنخفاض في القيمة
مــن المقــرر اســتبدال طريقــة تكبــد خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المســتخدمة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي 
رقــم 39 بطريقــة جديــدة متوقعــة لرصــد خســائر االئتمــان. يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 
ــة  ــم المدين ــروض والذم ــن والق ــندات الدي ــة س ــى كاف ــة عل ــان المتوقع ــائر االئتم ــجيل خس ــة تس ــن المجموع 9 م

لديهــا، إمــا علــى 12 شــهرًا أو مــدى الحيــاة.

ج( محاسبة التحوط
ــتبدال  ــق اس ــن طري ــوط ع ــة التح ــات فعالي ــن متطلب ــم 9 م ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــل المعي يقل
ــة بيــن العنصــر المتحــوط بشــأنه  ــارات برايــت اليــن حــول فعاليــة التحــوط. يقتضــي وجــود عاقــة اقتصادي اختب
وأداة التحــوط وبخصــوص »نســبة التحــوط« لتكــون نفــس مــا تســتخدمه اإلدارة فعليــً ألغــراض إدارة المخاطــر. 
مــا زالــت هنــاك حاجــة لتوثيــق متزامــن ولكــن يختلــف عــن الــذي تــم إعــداده حاليــا بموجــب المعيــار المحاســبي 

الدولــي رقــم 39.

قيمــت   .9 رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  تأثيــر  تحليــل  علــى  حاليــً  تعمــل  المجموعــة  إن 
المجموعــة تأثيــر المعاييــر والتعديــات علــى المعاييــر والمراجعــات والتفســيرات األخــرى. اســتنادًا إلــى التقييــم، 
فــإن المعاييــر والتعديــات علــى المعاييــر والمراجعــات والتفســيرات األخــرى المذكــورة أعــاه )باســتثناء المعيــار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9( ليــس مــن المتوقــع ان يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة 

ــي. ــر المال ــداد التقري ــخ إع ــي تاري ــا ف ــة كم ــدة للمجموع الموح

2-3 تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية

استخدام التقديرات

التــي  واالفتراضــات  التقديــرات  وإجــراء  أحكامهــا  اســتخدام  اإلدارة  مــن  يتطلــب  الماليــة  البيانــات  إعــداد  إن 
قــد تؤثــر علــى مبلــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإليــرادات والمصاريــف المعلنــة واإلفصاحــات عــن 
ــات الطارئــة والمخصصــات الناتجــة عنهــا والقيمــة العادلــة للســنة. تســتند هــذه التقديــرات بالضــرورة  المطلوب
إلــى االفتراضــات حــول عــدة عوامــل وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن المبالــغ المعلنــة كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية
لتقييــم  دوري  بشــكل  بهــا  الخاصــة  واالســتثمارية  التمويليــة  الموجــودات  بمراجعــة  المجموعــة  تقــوم 
ــوص،  ــه الخص ــى وج ــل. عل ــان الدخ ــي بي ــة ف ــي القيم ــاض ف ــص لانخف ــجيل مخص ــب تس ــا إذا كان يتوج فيم
ــتوى  ــد مس ــد تحدي ــتقبلية عن ــة المس ــات النقدي ــت التدفق ــغ وتوقي ــر مبل ــً لتقدي ــري اإلدارة تقييم ــب أن تج يج
المخصصــات المطلوبــة. إن هــذه التقديــرات ضروريــة اســتنادًا لافتراضــات حــول إمكانيــة التخلــف عــن الســداد 

وتكبــد خســائر فــي حالــة التخلــف وقيمــة الضمــان المعنــي وتكاليــف االســترداد.

مخصصات جماعية لانخفاض في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية
باإلضافــة إلــى المخصصــات المحــددة مقابــل الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية الجوهريــة الفرديــة، تقــوم 
المجموعــة بتكويــن مخصــص جماعــي مقابــل هــذه الموجــودات. يتــم تكويــن المخصــص الجماعــي بالرجــوع 
إلــى نســب الخســائر المتوقعــة المتعلقــة بمحافــظ التمويــل المختلفــة بمســتويات مخاطــر مختلفــة والفتــرة 
الزمنيــة المقــدرة للخســائر الموجــودة والتــي لــم يتــم تحديدهــا بالتفصيــل بعــد مــع إجــراء التعديــل لوجهــة 
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نظــر المجموعــة بخصــوص الظــروف االقتصاديــة الســارية وتوجهــات المحفظــة. إن المؤشــرات التــي تؤثــر 
ــرة  ــة والخب ــرة المجموع ــى خب ــتنادًا إل ــة اس ــورة دوري ــا بص ــم تحديثه ــة يت ــات الجماعي ــاب المخصص ــى حس عل
ــى  ــغ وعل ــكل مبل ــر ل ــف المخاط ــى تصني ــائر عل ــة للخس ــدالت المتوقع ــتند المع ــام. تس ــكل ع ــوق بش ــن الس م

ــر. ــف للمخاط ــكل تصني ــة ب ــر المتعلق ــل التعث ــة عوام احتمالي

تقييم استثمارات األسهم غير المتداولة
إن تقييم اســتثمارات األســهم غير المتداولة يســتند عادًة على إحدى األمور التالية:

المعامات حســب األســعار السائدة في السوق؛  •
القيمــة العادلــة الحالية ألداة أخرى شــبيهة بصورة كبيرة؛  •

التدفقــات النقديــة المتوقعــة المخصومة باألســعار الحالية التي تنطبق على بنود ذات شــروط   •
وخواص مخاطرة مشــابهة؛ أو  

نمــاذج تقييم أخرى.  •

ــرات  ــة يتطلــب إجــراء تقدي ــر المتداول إن تحديــد التدفقــات النقديــة وعوامــل الخصــم الســتثمارات األســهم غي
إمــا  التقييــم بشــكل دوري وتختبــر صاحيتهــا باســتخدام  جوهريــة. تقــوم المجموعــة بمراجعــة أســاليب 
البيانــات األخــرى الملحوظــة  األســعار مــن معامــات الســوق الحاليــة الملحوظــة فــي نفــس األداة أو مــن 

ــوق. ــي الس ــرة ف المتوف

االنخفاض في قيمة الشركات الشقيقة
عندمــا توجــد مؤشــرات علــى أن القيمــة المدرجــة لاســتثمار فــي شــركات شــقيقة لــن تكــون قابلــة للتحصيــل، 
يتــم تثبيــت انخفــاض فــي القيمــة. إن المبلــغ القابــل لاســترداد هــو بقيمــة االســتخدام والقيمــة العادلــة 
ناقصــا تكلفــة البيــع أيهمــا أعلــى وأن القيمــة العادلــة ناقصــا تكلفــة البيــع تســتند إلــى أفضــل تقديــر للســعر 

ــتثمار. ــع لاس ــة بي ــي معامل ــه ف ــن تحقيق ــذي يمك ــة وال ــل المجموع ــن قب م

المخصصات والمطلوبات الطارئة وااللتزامات
يتــم تثبيــت المخصــص عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام حالــي فعلــي أو قانونــي نتيجــة ألحــداث ماضيــة 
ــات  ــديد االلتزام ــة، لتس ــا اقتصادي ــد مزاي ــي تجس ــوارد، والت ــي للم ــق خارج ــب تدف ــل أن يتطل ــن المحتم ــه م وأن

ــزام. ــغ االلت ــول لمبل ــر معق ــراء تقدي ــن إج ويمك

ــي  ــزام الحال ــوية االلت ــة لتس ــات المطلوب ــرات اإلدارة للنفق ــل تقدي ــة ألفض ــة الحالي ــات بالقيم ــاس المخصص تق
ــوق  ــرات الس ــس تقدي ــة يعك ــة الحالي ــد القيم ــتخدم لتحدي ــم المس ــعر الخص ــر. إن س ــم التقري ــخ تقدي ــي تاري ف

ــات. ــك المطلوب ــددة لتل ــادات المح ــود والزي ــة للنق ــة الزمني للقيم

إعادة تقييم العقارات االستثمارية والدفعات مقدمً عن العقارات االستثمارية
تــدرج المجموعــة عقاراتهــا االســتثمارية والدفعــات مقدمــً عــن العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة، ويتــم 
تثبيــت التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر. تقــوم المجموعــة بالعمــل مــع خبــراء 
ــذي  ــل ال ــى الدلي ــوع إل ــا بالرج ــم تقييمه ــنة. يت ــال الس ــة خ ــة العادل ــم القيم ــل تقيي ــن أج ــتقلين م ــم مس تقيي
ــل  ــددة مث ــوق المح ــل الس ــض عوام ــا لبع ــم تعديله ــي ت ــة الت ــعار المقارن ــتخدام أس ــوق وباس ــى الس ــتند إل يس

ــار. ــة العق ــع وحال ــة وموق طبيع
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تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء في العقود مع العماء
قــررت المجموعــة تطبيــق طريقــة المدخــات عنــد تخصيــص ســعر المعاملــة بيــن التــزام أداء معيــن فــي 
العقــد. عنــد تطبيــق طريقــة المدخــات تســتخدم المجموعــة القيمــة العادلــة اللتزامــات كل طــرف الحتســاب 

ــة. ــة المعامل قيم

ــت  ــم تثبي ــث يت ــزام األداء حي ــة اللت ــعر المعامل ــص س ــد تخصي ــات عن ــة المدخ ــق طريق ــة تطبي ــررت المجموع ق
ــرادات  ــرادات مــع مــرور الوقــت. تعتبــر المجموعــة أن اســتخدام طريقــة المدخــات التــي تتطلــب تثبيــت اإلي اإلي
علــى أســاس الجهــود التــي تبذلهــا المجموعــة الســتيفاء التــزام األداء يقــدم أفضــل صــورة لإليــرادات المحققــة 
فعــًا. عنــد تطبيــق طريقــة المدخــات تقــوم المجموعــة بتقديــر التكلفــة إلتمــام المشــاريع مــن أجــل تحديــد 
والمطالبــات  التحتيــة  البنيــة  توفيــر  تكلفــة  التقديــرات  هــذه  تشــمل  تثبيتــه.  يمكــن  الــذي  اإليــرادات  مبلــغ 
المتوقعــة مــن قبــل المقاوليــن كمــا تــم تقييمهــا مــن قبــل استشــاري المشــروع وتكلفــة الوفــاء بالتزاماتهــا 

ــاء. ــع العم ــرى م ــة األخ التعاقدي

األحكام
تصنيف االستثمارات

لتاريــخ  بــه  محتفــظ  أنــه  علــى  تصنيفــه  يجــب  كان  إذا  فيمــا  االســتثمار  علــى  االســتحواذ  عنــد  اإلدارة  تقــرر 
االســتحقاق أو للمتاجــرة أو مــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر أو متوفــر للبيــع. بالنســبة 
ــار المحاســبي  ــخ االســتحقاق، تتأكــد اإلدارة مــن أن متطلبــات المعي ــر محتفــظ بهــا لتاري لاســتثمارات التــي تعتب
ــتثمارات  ــاظ باالس ــى االحتف ــدرة عل ــة والق ــا الني ــة لديه ــص أن المجموع ــتيفاؤها وباألخ ــم اس ــم 39 ت ــي رق الدول
ــا  ــتحواذ عليه ــم االس ــرة إذا ت ــا للمتاج ــى أنه ــتثمارات عل ــف االس ــة بتصني ــوم المجموع ــتحقاقها. تق ــخ اس لتاري
بصــورة أساســية لغــرض تحقيــق ربــح قصيــر األجــل مــن قبــل التجــار. عندمــا ال يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ 
ــدرج  ــة ت ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــا وإن التغي ــوق به ــن الوث ــزة ويمك ــة جاه ــة عادل ــا قيم ــن له ــرة ولك ــا للمتاج به
كجــزء مــن األربــاح أو الخســائر فــي حســابات اإلدارة، يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال 

ــع. ــرة للبي ــا متوف ــى أنه ــرى عل ــتثمارات األخ ــع االس ــف جمي ــم تصني ــائر. يت ــاح أو الخس األرب
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االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتوفرة للبيع 
هنــاك  يكــون  عندمــا  قيمتهــا  انخفضــت  قــد  للبيــع  المتوفــرة  األســهم  اســتثمارات  أن  المجموعــة  تعتبــر 
انخفــاض جوهــري أو لفتــرة طويلــة فــي القيمــة العادلــة تحــت تكلفتهــا أو عندمــا يوجــد دليــل موضوعــي آخــر 
ــة فــي ســعر  ــار العوامــل األخــرى وتشــمل التقلبــات العادي علــى االنخفــاض فــي القيمــة مــع األخــذ فــي االعتب

ــة. ــر المدرج ــهم غي ــم لألس ــل الخص ــتقبلية وعوام ــة المس ــات النقدي ــة والتدفق ــهم المدرج ــهم لألس الس

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
ــر  ــد مؤش ــة، إذا كان يوج ــي القيم ــاض ف ــم االنخف ــة لتقيي ــر المالي ــا غي ــة موجوداته ــة بمراجع ــوم المجموع تق
ــل،  ــان الدخ ــي بي ــه ف ــان عن ــب اإلع ــة يج ــي القيم ــاض ف ــا إذا كان االنخف ــد فيم ــة. لتحدي ــي القيم ــاض ف لانخف
ــود  ــى وج ــدل عل ــا ت ــن ماحظته ــات يمك ــة معلوم ــاك أي ــت هن ــواء كان ــكام س ــراء األح ــة بإج ــوم المجموع تق

ــة. ــر المالي ــودات غي ــة للموج ــم المدرج ــي القي ــاض ف انخف

استيفاء التزامات األداء
يجــب علــى المجموعــة تقييــم كل عقودهــا مــع العمــاء لتحديــد مــا إذا اســتوفيت التزامــات األداء مــع مــرور 
الوقــت أو فــي وقــت محــدد مــن أجــل تحديــد الطريقــة المناســبة لتثبيــت اإليــرادات. ولقــد قامــت المجموعــة 
بالتقييــم اســتنادًا إلــى اتفاقيــات البيــع والشــراء المتفــق عليهــا مــع العمــاء ونصــوص القوانيــن واللوائــح 
ذات الصلــة، حيــث تــم إبــرام العقــود لتقديــم موجــودات عقاريــة للعمــاء، ولــم تخصــص المجموعــة بنــد 
موجــودات ذو اســتخدامات بديلــة للمجموعــة وعــادًة يكــون لهــا حــق ملــزم فــي دفعــات األداء المنجــز حتــى 
ــم  ــك يت ــدوث ذل ــدم ح ــة ع ــي حال ــت. وف ــرور الوق ــع م ــرادات م ــة اإلي ــت المجموع ــروف تثب ــذه الظ ــي ه اآلن. ف

ــدد. ــت مح ــي وق ــرادات ف ــت اإلي تثبي

تحديد أسعار المعامات
هــذه  اتخــاذ  عنــد  العمــاء.  مــع  عقودهــا  مــن  كل  فــي  المعاملــة  ســعر  تحديــد  المجموعــة  علــى  يجــب 
االجــراءات، تقــوم المجموعــة بتقييــم أثــر أي مبلــغ متغيــر فــي العقــد، بســبب الخصومــات أو الشــروط الجزائيــة 

ــد. ــي العق ــدي ف ــر نق ــغ غي ــد وأي مبل ــي العق ــري ف ــل جوه ــر تموي ــود أي عنص أو وج

ــي  ــار الدول ــً للمعي ــااًل« طبق ــر احتم ــغ األكث ــة »المبل ــة طريق ــتخدم المجموع ــر تس ــغ المتغي ــر المبل ــد تأثي لتحدي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 حيــث يتــم تحديــد ســعر المعاملــة بالرجــوع الــى طريقــة المبلــغ األكثــر 

احتمــااًل بيــن مجموعــة مــن المبالــغ المحتملــة.

تحويل السيطرة في عقود العماء
فــي الحــاالت التــي تقــرر بهــا المجموعــة أنهــا اســتوفت التزامــات األداء فــي وقــت مــن األوقــات، تثبــت اإليــرادات 
ــع  ــود بي ــة عق ــي حال ــل. ف ــى العمي ــد إل ــوع العق ــو موض ــذي ه ــودات ال ــد الموج ــى بن ــيطرة عل ــل الس ــد تحوي عن

الموجــودات العقاريــة، يتــم ذلــك عــادًة عندمــا يتــم تســليم الســيطرة علــى الوحــدة إلــي العميــل.

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016



5859

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

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

التعاريف  4 - 2

لقــد تم اســتخدام المصطلحــات التالية في البيانــات المالية الموحدة مــع معانيها المحددة:

االستصناع
ــتري(  ــر )المش ــرف آخ ــارات لط ــول أو عق ــاء أص ــع( بإنش ــرف )البائ ــه ط ــد بموجب ــن يتعه ــن طرفي ــع بي ــد بي ــو عق ه
وفقــً لبعــض المواصفــات المتفــق عليهــا مســبقً وبأســعار محــددة مســبقً وتاريــخ محــدد مســبقً لتســليمها. 
إن العمــل المتفــق بشــأنه ال يقتصــر إنجــازه علــى البائــع بمفــرده، ويمكــن تنفيــذ جــزء أو كل المشــروع مــن قبــل 
أطــراف ثالثــة تحــت رقابــة ومســؤولية البائــع. بموجــب عقــد االســتصناع يمكــن أن تكــون المجموعــة البائــع أو 

المشــتري، حســب مــا تقتضــي الحاجــة.

اإلجارة )اإلجارة المنتهية بالتمليك(
ــد  ــتأجر(، بع ــر )مس ــرف آخ ــى ط ــا إل ــودات م ــد الموج ــر بن ــر( بتأجي ــرف )مؤج ــوم ط ــث يق ــد بحي ــي عق ــارة ه اإلج
شراء/اســتحواذ علــى بنــد الموجــودات بنــاًء علــى طلــب المتعامــل مقابــل دفعــات إيجــار محــددة وشــروط/مدة 
ــة. يحتفــظ  إيجــار محــددة. إن مــدة العقــد باإلضافــة ألســاس دفعــات اإليجــار يتــم االتفــاق بشــأنها فــي البداي
المؤجــر بملكيــة بنــد الموجــودات خــال فتــرة العقــد. وتنتهــي اإلجــارة بتحويــل الملكيــة فــي بنــد الموجــودات 
إلــى المســتأجر. بموجــب عقــد اإلجــارة يمكــن أن تعمــل المجموعــة كمؤجــر أو كمســتأجر حســب مــا تقتضــي 

الحاجــة.

اإلجارة اآلجلة )إجارة موصوفة في الذمة( 
اإلجــارة اآلجلــة هــي عقــد بحيــث توافــق األطــراف )أي المؤجــر والمســتأجر( علــى أن المؤجــر، بتاريــخ محــدد فــي المســتقبل، 

ســيقوم بتقديــم عقــار بمواصفــات محــددة بعقــد اإليجــار للمســتأجر عنــد إتمامــه وتســليمه مــن قبــل المطــّور الــذي اشــترى 

ــار  ــتأجر للعق ــتام المس ــخ اس ــن تاري ــط م ــدأ فق ــة تب ــارة اآلجل ــب اإلج ــار بموج ــد اإليج ــرة عق ــار. إن فت ــك العق ــر ذل ــه المؤج من

مــن المجموعــة. تنتهــي اإلجــارة اآلجلــة بتحويــل ملكيــة بنــد الموجــودات إلــى المســتأجر. بموجــب اإلجــارة اآلجلــة، يمكــن أن 

ــة. تعمــل المجموعــة كمؤجــر أو كمســتأجر، حســب مــا تقتضــي الحال

شركة الملك
ــودات  ــد موج ــي بن ــر ف ــخصين أو أكث ــأتين /ش ــن منش ــتركة بي ــة المش ــى الملكي ــوم عل ــل تق ــة تموي ــي طريق ه
ــودات أو  ــذه الموج ــق به ــا يتعل ــال، فيم ــي األعم ــاركة ف ــتركة للمش ــة مش ــود ني ــة دون وج ــكات معين أو ممتل
الممتلــكات. ويتقاســم األطــراف الدخــل / االيــرادات الناتجــة مــن هــذه الملكيــة المشــتركة ســواًء عنــد تأجيــر أو 

ــكات. ــودات أو الممتل ــع الموج بي

المرابحة
ــراؤه  ــه ش ــبق ل ــودات س ــد الموج ــتري( بن ــر )المش ــرف آخ ــه لط ــع( بموجب ــرف )البائ ــع ط ــد يبي ــي عق ــة ه المرابح
ــن  ــون م ــن يتك ــل ثم ــك مقاب ــة، وذل ــروط معين ــودات بش ــد الموج ــرائه بن ــتري بش ــد المش ــى وع ــاًء عل ــه بن وحيازت
تكلفــة بنــد الموجــودات وربــح متفــق عليــه. بموجــب عقــد المرابحــة يمكــن أن تعمــل المجموعــة إمــا كبائــع أو 

ــة. ــي الحال ــا تقتض ــب م ــتري حس كمش

ــذي  ــارب(، ال ــر )المض ــرف اآلخ ــى الط ــال( إل ــال )رب الم ــراف الم ــد األط ــدم أح ــث يق ــن بحي ــن طرفي ــد بي ــي عق ه
ــة  ــال المضارب ــارب رأس م ــتثمر المض ــم يس ــارب(. ث ــر )المض ــرف اآلخ ــى الط ــة( إل ــال المضارب ــال )رأس م ــر الم يوف



6061

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

ــة هــي عقــد اســتثماري،  ــح. إن المضارب ــل حصــة متفــق عليهــا مــن الرب فــي مشــروع أو نشــاط معيــن فــي مقاب
ــن  ــة م ــروط المضارب ــن ش ــرق أي م ــال أو خ ــاق أو اإلهم ــة اإلخف ــي حال ــارة ف ــارب الخس ــل المض ــك يتحم ــع ذل وم
قبــل المضــارب. بموجــب عقــد المضاربــة يمكــن أن تعمــل المجموعــة إمــا كمضــارب أو كــرب المــال حســب مــا 

ــة. ــي الحال تقتض

الشريعة
هــي جوهــر القانــون اإلســامي وقــد تــم اقتباســها مــن القــرآن الكريــم والســنة الشــريفة. وبمــا أن المجموعــة 
ــوى  ــة الفت ــرها هيئ ــا تفس ــطتها كم ــي أنش ــريعة ف ــادئ الش ــق مب ــا تطب ــامي فإنه ــل إس ــة تموي ــي مؤسس ه

ــرعية. ــة الش والرقاب

استثمارات الوكالة
ــال  ــال )»رأس م ــن الم ــن م ــغ معي ــم مبل ــي«( بتقدي ــوكل الرئيس ــوم )»الم ــه يق ــث بموجب ــة حي ــد الوكال ــي عق ه
الوكالــة«( إلــى وكيــل )»الوكيــل«( لاســتثمار بطريقــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية وحســب 
دراســة الجــدوى / الخطــة االســتثمارية المقدمــة إلــى »المــوكل« مــن قبــل الوكيــل. يحــق للوكيــل مقــدم 
الخدمــات الحصــول علــى رســوم محــددة )رســوم الوكالــة( وكذلــك، إذا كان الوكيــل يحقــق عائــدا يفــوق 
ــح  ــوكل« من ــوز »للم ــتثمار( يج ــة االس ــة / خط ــدوى االقتصادي ــة الج ــي دراس ــاء ف ــا ج ــع )كم ــح المتوق ــدار الرب مق

ــاز. ــن األداء الممت ــه ع ــز ل ــل كحاف ــى الوكي ــض إل الفائ

ومــع ذلــك، يتوجــب علــى الوكيــل إعــادة المبلــغ المســتثمر بــه فــي حالــة اإلخفــاق أو اإلهمــال أو خــرق أي مــن 
ــم  ــاص به ــتثمار الخ ــل االس ــتثمرين كوكي ــن المس ــوال م ــتام األم ــا اس ــة إم ــوز للمجموع ــة. يج ــروط الوكال ش

ــوكل. ــتثمار كم ــإلدارة / االس ــوال ل ــم األم ــل«( أو تقدي )»الوكي

أداة المضاربة
هــي أداة أصــدرت لصالــح وكيــل التســهيل، بصفتــه ممثــًا عــن المموليــن ونائبــً عنهــم )كوكيــل( فيمــا يتعلــق 
بحصتهــم فــي محفظــة التمويــل العقــاري والتــي بموجبهــا يقــوم الوكيــل بنقــل الحقــوق والفوائــد والمزايــا 
والمســتحقات فــي محفظــة التمويــل العقــاري لشــركة أمــاك شــاهين المحــدودة )كمصــدر(. دخلــت الشــركة 
والمصــدر )كــرب للمــال( فــي المضاربــة حيــث ســيتم االســتثمار فــي محفظــة الرهــن العقــاري علــى أنهــا رأس 
ــة  ــة دفع ــراء المجموع ــال إج ــن خ ــون م ــة يك ــل ألداة المضارب ــركة. إن أي تحصي ــل الش ــن قب ــة م ــال المضارب م

بموجــب عقــد مضاربــة للمصــدر.

3 - ملخص السياسات المحاسبية الهامة

إن السياســات المحاســبية الهامــة المتبعة فــي إعداد البيانات الماليــة الموحدة مدرجة أدناه:

تحقق اإليرادات
ــة  ــى المجموع ــة إل ــع االقتصادي ــق المناف ــح تدف ــن المرج ــه م ــون في ــذي يك ــد ال ــى الح ــرادات إل ــت اإلي ــم تثبي يت
ــة.  ــديد الدفع ــه تس ــم في ــذي ت ــن ال ــن الزم ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــورة معقول ــرادات بص ــاس اإلي ــا قي ــن عنده ويمك
ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــض م ــتحقة القب ــة أو المس ــغ المقبوض ــة للمبال ــة العادل ــرادات بالقيم ــاس اإلي ــم قي يت
جميــع  فــي  أساســي  كمــورد  تعمــل  أنهــا  المجموعــة  اســتنتجت  المحــددة.  التعاقديــة  الدفعــات  شــروط 

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
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ترتيبــات إيراداتهــا ألنهــا الملتــزم الرئيســي فــي جميــع ترتيبــات اإليــرادات ولهــا حــق فــي التســعير وتكــون 
ــي: ــا يل ــل كم ــان الدخ ــي بي ــرادات ف ــت اإلي ــم تثبي ــان. يت ــر االئتم ــً لمخاط ــة أيض معرض

اإلجارة
يســتند الدخــل اإلجارة على أســاس الفترة الزمنية على مــدى فترة عقد اإليجار.

شركة الملك
يتــم تثبيــت دخــل شــركة الملــك علــى أســاس جــزء زمنــي وذلــك خــال مــدة اإليجــار أو تحويــل المخاطــر 

المشــتري إلــى  للممتلــكات  الملكيــة  ومزايــا  الجوهريــة 

المرابحة
يتــم احتســاب أربــاح المرابحــة المؤجلــة علــى أســاس الفتــرة الزمنيــة علــى مــدى فتــرة العقــد اســتنادًا لصافــي 

مبالــغ المرابحــة القائمــة.

المضاربة
يتــم احتســاب اإليــرادات أو الخســائر مــن تمويــل المضاربــة علــى أســاس الفتــرة الزمنيــة إذا كان يمكــن تقديرهــا 
بصــورة معقولــة. عــدا ذلــك يتــم تثبيــت اإليــرادات عنــد توزيعهــا مــن قبــل المضــارب، بينمــا يتــم إدراج الخســائر 

فــي بيــان الدخــل عنــد اإلعــان عنهــا مــن قبــل المضــارب.

المشاركة
ــي  ــة الت ــرة الزمني ــدى الفت ــى م ــتثمر عل ــاركة المس ــمال المش ــي رأس ــاس صاف ــى أس ــل عل ــاب الدخ ــم احتس يت

ــودات. ــد الموج ــى بن ــي عل ــد الفعل ــل العائ تمث

رسوم المعامات
يتــم تثبيــت رســوم المعامات المقــدرة لتغطية تكاليــف المعامات عند الموافقة على التســهيات.

اإليرادات من عقود العماء
ــي  ــر ف ــا ظه ــوات كم ــس خط ــن خم ــوذج م ــاس نم ــى أس ــاء عل ــود العم ــن عق ــرادات م ــة اإلي ــت المجموع ثبت

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15: 

تحديــد العقــد أو العقــود مــع العميــل: يعــرف العقــد علــى أنــه اتفــاق بيــن طرفيــن    - الخطــوة رقــم 1  
أو أكثــر ينشــأ بموجبــه حقــوق والتزامــات واجبــة النفــاذ ويحــدد معاييــر لــكل عقــد     

الوفاء بها. يجب     
-  تحديــد التزامــات األداء فــي العقــد: التــزام األداء هــو وعــد فــي العقــد مــع العميــل  الخطــوة رقــم 2  

بنقل ســلعة أو خدمــة للعميل.    
تحديــد ســعر المعاملــة: ســعر المعاملــة هــو المبلــغ الــذي تتوقــع المجموعــة أن    - الخطــوة رقــم 3  
بهــا،  العميــل  التــي وعــدت  الخدمــات  أو  البضائــع  نقــل  يحــق لهــا فــي مقابــل     

باســتثناء المبالــغ التي ُحصلت نيابــًة عن أطراف ثالثة.    
ــد  ــوص العق ــاء: بخص ــود العم ــي عق ــات األداء ف ــة اللتزام ــعر المعامل ــص س تخصي   - الخطــوة رقــم 4  
تخصــص  ســوف  المجموعــة  فــإن  لــألداء،  التــزام  مــن  أكثــر  علــى  يحتــوي  الــذي     

ســعر  معاملــة لكل التزام لألداء بقيمــة تمثل المبلغ الذي تتوقــع المجموعة     
أن  يكــون مــن حقها في مقابل اســتيفاء كل التزام أداء.     

-  تثبيــت اإليرادات عندما )أو كما( تســتوفي المنشــأة التزام األداء. الخطــوة رقــم 5  
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تســتوفي المجموعــة التــزام األداء وتثبيــت اإليرادات مع مرور الوقت، إذا تحقق أحد الشــروط التالية: 

يحصــل العميــل على ويســتهلك في وقت متزامــن المزايا المقدمة مــن أداء المجموعة بمجرد أداء   -1
المجموعــة لها؛ أو  

ينشــئ أداء المجموعة أو يحســن بند موجودات يســيطر عليه العميل بمجرد إنشــاء أو تحســين بند   -2
أو  الموجودات؛   

ال ينشــئ أداء المجموعــة بند موجودات ذو اســتخدام بديــل للمجموعة وللمنشــأة حق ملزم في   -3
دفعــات األداء المنجز حتى اآلن.  

بخصــوص التزامــات األداء التــي لــم تحقــق أحــد الشــروط المذكــورة أعــاه، يتــم تثبيــت اإليــرادات فــي وقــت مــا 
يتــم فيــه اســتيفاء التــزام األداء.

ــن  ــأ ع ــا، ينش ــدت به ــي وع ــات الت ــلع أو الخدم ــم الس ــال تقدي ــن خ ــزام األداء م ــة اللت ــتيفاء المجموع ــد اس عن
ذلــك بنــد موجــودات العقــد علــى أســاس المبلــغ المحقــق مــن خــال األداء. عندمــا يتجــاوز المبلــغ المقبــوض 

ــد. ــات العق ــأ مطلوب ــت تنش ــرادات المثب ــغ اإلي ــل مبل ــن العمي م

يتــم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمبلــغ المقبــوض أو المســتحق القبــض، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
البنــود التعاقديــة المحــددة باســتثناء الضرائــب والرســوم. تقــوم المجموعــة بتقييــم ترتيبــات إيراداتهــا مقابــل 
معاييــر محــددة لتحديــد فيمــا إذا كانــت تعمــل كمــورد رئيســي أم كوكيــل. اســتنتجت المجموعــة بأنهــا 

ــا. ــات إيراداته ــع ترتيب ــي جمي ــي ف ــورد رئيس ــل كم تعم

ــق  ــح تدف ــن المرج ــه م ــون في ــذي يك ــد ال ــى الح ــي إل ــد المرحل ــل الموح ــان الدخ ــي بي ــرادات ف ــت اإلي ــم تثبي يت
المزايــا االقتصاديــة إلــى المجموعــة وإن اإليــرادات والتكاليــف، حيثمــا ينطبــق، يمكــن قياســها بصــورة معقولــة.

دخل اإليجار
يتــم تثبيــت دخــل اإليجــار مــن العقــارات االســتثمارية تحــت بنــد األربــاح والخســائر فــي بيــان الدخــل الشــامل علــى 
أســاس طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار حيــث يكــون العقــد هــو عقــد إيجــار تشــغيلي. 
ــد  ــرة عق ــدى فت ــى م ــار، عل ــل اإليج ــي دخ ــن إجمال ــزأ م ــزء ال يتج ــا كج ــم تثبيته ــة يت ــار الممنوح ــز اإليج إن حواف

اإليجــار علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت.

توزيعات األرباح
يتــم تثبيــت دخــل توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في اســتام األرباح.

دخل الودائع
يتــم احتســاب دخــل الودائــع علــى أســاس الفتــرة الزمنيــة اســتنادًا لتقديــرات اإلدارة والدخــل الســابق مــن 

ودائــع مشــابهة.
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األرباح تخصيص 
النموذجيــة  بيــن المموليــن والمســاهمين وفقــً إلجــراءات المجموعــة  األربــاح مــا  يتــم احتســاب تخصيــص 

بالمجموعــة. الخاصــة  الشــرعية  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  موافقــة  وتؤخــذ 

النقدية وشــبه النقدية
تتألــف النقديــة وشــبه النقديــة مــن النقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع قصيــرة األجــل التــي 

تســتحق فــي األصــل خــال ثاثــة أشــهر أو أقــل بعــد تنزيــل مســتحقات البنــوك القائمــة، إن وجــدت.

الموجودات التمويلية واالســتثمارية االســالمية
ــة أو  ــات ثابت ــتقة ذات دفع ــر مش ــة غي ــودات مالي ــي موج ــامية ه ــتثمارية االس ــة واالس ــودات التمويلي إن الموج

ــر مدرجــة فــي ســوق نشــط. قابلــة للتحديــد وهــي غي

تثبــت الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة، وهــي المبلــغ النقــدي 
إلنشــاء موجــودات تمويليــة واســتثمارية إســامية بمــا فــي ذلــك أيــة تكاليــف معامــات، وتقــاس الحقــً بالتكلفــة 
واالســتثمارية  التمويليــة  الموجــودات  دخــل  إدراج  يتــم  الفعلــي.  الربــح  ســعر  طريقــة  باســتخدام  المطفــأة 
ــة  ــي حال ــامية. ف ــتثمارية االس ــة واالس ــودات التمويلي ــن الموج ــل م ــدرج كدخ ــل وت ــان الدخ ــي بي ــامية ف االس
ــودات  ــة للموج ــة المدرج ــن القيم ــم م ــة كخص ــي القيم ــاض ف ــائر االنخف ــدرج خس ــة، ت ــي القيم ــاض ف االنخف

ــة. ــي القيم ــاض ف ــف انخف ــل كمصاري ــان الدخ ــي بي ــت ف ــامية، وتثب ــتثمارية االس ــة واالس التمويلي

تقــوم المجموعــة فــي نهايــة كل فتــرة إعــداد تقاريــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن الموجــودات 
االســامية منخفضــة  التمويليــة  الموجــودات  تعتبــر  القيمــة.  االســامية منخفضــة  التمويليــة واالســتثمارية 
ــي  ــاض ف ــى االنخف ــي عل ــل موضوع ــاك دلي ــط إذا كان هن ــة فق ــي القيم ــاض ف ــائر انخف ــدث خس ــة وتح القيم
ــارة«(  ــدث خس ــودات )»ح ــد الموج ــي لبن ــت األول ــد التثبي ــت بع ــداث وقع ــن األح ــر م ــد أو أكث ــة لواح ــة نتيج القيم
ــودات  ــد الموج ــدرة لبن ــتقبلية المق ــة المس ــات النقدي ــى التدفق ــر عل ــارة تأثي ــداث( الخس ــدث )أو أح ــون لح ويك

ــوق. ــكل موث ــا بش ــن تقديره ــي يمك ــة الت ــودات المالي ــن الموج ــة م ــي أو مجموع المال

إن المعاييــر التــي تســتخدمها المجموعــة لتحديــد وجــود دليــل موضوعــي علــى حــدوث خســائر انخفــاض فــي 
القيمــة هــي مــا يلــي:

تأخــر فــي الدفعات التعاقديــة للمبلغ األصلي أو الربح؛  •
الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية التي ترتبط بالتقصير في السداد عن الموجودات في المحفظة؛ و  •

المدين وفاة   •
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تقــوم المجموعــة أواًل بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى حــدوث انخفــاض فــي القيمــة بشــكل 
فــردي للموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية والتــي تعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي وبصــورة جماعيــة 
للموجــودات التمويليــة واالســتثمارية اإلســامية التــي ليســت جوهريــة بشــكل فــردي. إذا قــررت المجموعــة 
واالســتثمارية  التمويليــة  الموجــودات  قيمــة  فــي  انخفــاض  حــدوث  علــى  موضوعــي  دليــل  وجــود  عــدم 
التمويليــة  الموجــودات  مــن  مجموعــة  فــي  تدرجــه  فإنهــا  فــردي،  بشــكل  تقييمهــا  تــم  التــي  االســامية 
ــوص  ــً بخص ــم جماعي ــوم بتقييمه ــة وتق ــان مماثل ــر ائتم ــص مخاط ــا خصائ ــي له ــامية الت ــتثمارية االس واالس
االنخفــاض فــي القيمــة. إن الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية التــي يتــم تقييمهــا بشــكل فــردي 
بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة حيــث تثبــت أو ال تــزال تثبــت عنهــا خســائر انخفــاض فــي القيمــة ال تــدرج فــي 

ــة. ــي القيم ــاض ف ــوص االنخف ــي بخص ــم الجماع التقيي

واالســتثمارية  التمويليــة  الموجــودات  تجميــع  يتــم  القيمــة،  فــي  لانخفــاض  الجماعــي  التقييــم  ألغــراض 
ــي  ــة الت ــم للمجموع ــة التقيي ــاس عملي ــى أس ــة )أي عل ــان مماثل ــر ائتم ــص مخاط ــاس خصائ ــى أس ــامية عل االس

تعتبــر نــوع الفئــة، حالــة متأخــرة الســداد والعوامــل األخــرى ذات العاقــة(.

ــم  ــامية يت ــتثمارية االس ــة واالس ــودات التمويلي ــن الموج ــة م ــى مجموع ــة عل ــي القيم ــاض ف ــوم االنخف إن رس
تقييمهــا بشــكل جماعــي بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة وتقديرهــا علــى أســاس االتجاهــات التاريخيــة 
ــن  ــر ع ــدالت التقصي ــدة. إن مع ــائر المتكب ــدار الخس ــات ومق ــت التحصي ــداد، وتوقي ــن الس ــر ع ــة التقصي الحتمالي
ــم  ــكل منتظ ــها بش ــم قياس ــتقبل يت ــي المس ــات ف ــع للتحصي ــت المتوق ــائر والتوقي ــدالت الخس ــداد، ومع الس
لتقييــم  التاريخيــة كافيــة  البيانــات  تكــون  تــزال مائمــة. عندمــا ال  ال  أنهــا  الفعليــة لضمــان  النتائــج  مقابــل 
االتجاهــات، يتــم اســتبدال تجربــة خســائر الســوق باســتخدام منهــج متباطــئ حيــث تســتند معــدالت الخســائر 

ــرى. ــى أخ ــر إل ــن التأخ ــدة م ــة واح ــن مرحل ــابات م ــة الحس ــى حرك عل

ــتثمارية  ــة واالس ــودات التمويلي ــة للموج ــة المدرج ــن القيم ــرق بي ــاس الف ــى أس ــائر عل ــغ الخس ــاس مبل ــم قي يت
االســامية والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة )باســتثناء خســائر االئتمــان المســتقبلية 
التمويليــة  للموجــودات  األصلــي  الفعلــي  الربــح  ســعر  باســتخدام  مخصومــة  تكبدهــا(  يتــم  لــم  التــي 
واالســتثمارية االســامية. يتــم تخفيــض القيمــة المدرجــة للموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية مــن 
ــة  ــودات التمويلي ــل. إذا كان للموج ــان الدخ ــي بي ــائر ف ــغ الخس ــت مبل ــص ويثب ــاب مخص ــتخدام حس ــال اس خ
واالســتثمارية االســامية ســعر ربــح متغيــر، فــإن ســعر الخصــم لقيــاس أيــة خســائر انخفــاض فــي القيمــة هــو 

ــد. ــب العق ــدد بموج ــي المح ــي الحال ــح الفعل ــعر الرب س

عندمــا تكــون الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية غيــر قابلــة للتحصيــل، يتــم شــطبها مقابــل 
مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة ذي العاقــة. إذا لــم يكــن هنــاك أي مخصــص انخفــاض فــي القيمــة ذي 
عاقــة، يتــم شــطب الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية مــن بيــان الدخــل الشــامل. يتــم إدراج 
المبالــغ المحصلــة الحقــً، إن وجــدت، فــي بيــان الدخــل. إذا انخفــض مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة الحقــً 

بســبب وقــوع حــدث بعــد الشــطب، يتــم إدراج المخصــص إلــى بيــان الدخــل.

العقــارات االســتثمارية والدفعات مقدمًا عن العقارات االســتثمارية
بالتكلفــة،  البدايــة  يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية والدفعــات مقدمــً عــن العقــارات االســتثمارية فــي 
وتشــتمل علــى تكاليــف المعامــات. يشــتمل المبلــغ المــدرج علــى تكلفــة إحــال جــزء مــن العقــارات االســتثمارية 
ــة  ــتثناء تكلف ــم اس ــت، ويت ــار التثبي ــة معي ــم تلبي ــة إذا ت ــك التكلف ــه تل ــر في ــذي تظه ــت ال ــي الوق ــودة ف الموج
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الخدمــة اليوميــة للعقــارات االســتثمارية. الحقــً للتثبيــت األولــي، يتــم إظهــار العقــارات االســتثمارية والدفعــات 
مقدمــً عــن العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة التــي تعكــس أوضــاع الســوق بتاريــخ بيــان المركــز المالــي. 
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة اســتنادًا إلــى التقييمــات المنجــزة مــن قبــل 
ــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغييــرات فــي القيمــة العادلــة للعقــارات  مثمــن معتمــد خارجــي مســتقل. إن األرب

ــا. ــر فيه ــي تظه ــنة الت ــل للس ــان الدخ ــي بي ــة ف ــتثمارية مدرج االس

مــن  ســحبها  يتــم  عندمــا  أو  اســتبعادها  يتــم  عندمــا  االســتثمارية  العقــارات  تثبيــت  عــن  التوقــف  يتــم 
ــرق  ــتبعادها. إن الف ــن اس ــتقبلية م ــة مس ــا اقتصادي ــة مزاي ــاك أي ــون هن ــع أن يك ــر المتوق ــن غي ــتخدام وم االس
ــي  ــرة الت ــي الفت ــل ف ــان الدخ ــي بي ــه ف ــم تثبيت ــودات يت ــدرج للموج ــغ الم ــة والمبل ــغ المحصل ــي المبال ــن صاف بي

يتــم فيهــا التوقــف عــن تثبيتــا.

ــة بأســعار الســوق المفتــوح اســتنادًا إلــى التقييمــات التــي تجــرى بواســطة مثمنيــن  يتــم تحديــد القيمــة العادل
ومستشــارين مســتقلين. بالنســبة للدفعــات مقدمــً للعقــارات االســتثمارية يتــم تعديــل التقييــم بالنســبة 

ــارات. ــراء العق ــات ش ــً التفاقي ــا وفق ــيتم دفعه ــي س ــغ الت للمبال

يتــم التحويــل إلــى )أو مــن( العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام. بالنســبة 
للتحويــل مــن العقــارات االســتثمارية إلــى عقــار يشــغله المالــك أو العقــارات قيــد التطويــر، فــإن التكلفــة 
ــارات  ــت العق ــتخدام. إذا أصبح ــي االس ــر ف ــخ التغي ــي تاري ــة ف ــة العادل ــي القيم ــة ه ــبة الاحق ــررة للمحاس المق
باحتســاب هــذه  المجموعــة  التطويــر عقــارات اســتثمارية، تقــوم  العقــارات قيــد  أو  المالــك  التــي يشــغلها 
ــخ  ــى تاري ــر حت ــد التطوي ــارات قي ــة أو العق ــودات الثابت ــي الموج ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــا للسياس ــارات وفق العق

ــتخدام. ــي االس ــر ف التغي

العقــارات قيد التطوير
ــة  ــر المباع ــة وغي ــارات المباع ــر. إن العق ــد التطوي ــارات قي ــف كعق ــع تصن ــرض البي ــاء لغ ــد اإلنش ــارات قي إن العق
ــة  ــة األرض والبني ــى تكلف ــة عل ــتمل التكلف ــة. تش ــي القيم ــاض ف ــا أي انخف ــة ناقص ــدرج بالتكلف ــر ت ــد التطوي قي
العائــدة  الهندســية  والتكاليــف  المهنيــة  األتعــاب  مثــل  العاقــة  ذات  األخــرى  والنفقــات  واإلنشــاء  التحتيــة 
جاهــزة  العقــارات  علــى  للحصــول  الضروريــة  األنشــطة  تكــون  عندمــا  رســملتها  يتــم  والتــي  للعقــارات، 

التنفيــذ. لاســتخدام المقصــود منهــا قيــد 

ــد  ــارات قي ــي العق ــف ف ــة بالتكالي ــة المرتبط ــم إدراج الحص ــد، يت ــدة العق ــال م ــرادات خ ــت االي ــم تثبي ــث يت حي
ــل. ــان الدخ ــي بي ــات ف ــة المبيع ــر بتكلف التطوي

أنجــز. عنــد  المشــروع  أن  اإلدارة  تعتبــر  أو عندمــا  العملــي،  اإلنجــاز  االنتهــاء كإصــدار مبكــر لشــهادة  يعــرف 
االنتهــاء، فــإن التكلفــة فيمــا يتعلــق بالعقــارات لغــرض البيــع أو زيــادة رأس المــال / اإليجــارات يتــم حذفهــا مــن 

ــة. ــعر التكلف ــع بس ــا للبي ــظ به ــارات المحتف ــى العق ــا إل ــاء وتحويله ــد اإلنش ــارات قي العق
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االستثمارات
ــتمل  ــوع وتش ــغ المدف ــة للمبل ــة العادل ــا القيم ــة باعتباره ــة بالتكلف ــي البداي ــتثمارات ف ــع االس ــت جمي ــم تثبي يت

ــتحواذ. ــف االس ــى تكالي عل

االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
يتــم تصنيفهــا فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة. يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن التغييــرات فــي القيــم 
العادلــة فــي بيــان الدخــل للســنة. يتــم إدراج توزيعــات األربــاح ضمــن الدخــل اآلخــر وفقــً لشــروط العقــد أو عنــد 

اســتحقاق الدفعــة الخاصــة بهــا.

االستثمارات المتوفرة للبيع
ــة.  ــة العادل ــع« بالقيم ــرة للبي ــا »متوف ــى أنه ــة عل ــتثمارات المصنف ــاس االس ــادة قي ــم إع ــي، يت ــت األول ــد التثبي بع
ــن  ــف ع ــم التوق ــى أن يت ــة إل ــوق الملكي ــن حق ــل م ــر منفص ــدرج كعنص ــة ت ــر المحقق ــائر غي ــاح والخس إن األرب
ــائر، أو  ــة خس ــإن أي ــة ف ــي القيم ــاض ف ــد االنخف ــة. وعن ــض القيم ــه منخف ــى أن ــده عل ــتثمار، أو تحدي ــت االس تثبي
ــة«  ــرات متراكمــة فــي القيمــة العادل ــاح أو خســائر أدرجــت ســابقً »كتغي ــة أرب عنــد التوقــف عــن التثبيــت فــإن أي

ــنة. ــل للس ــان الدخ ــي بي ــدرج ف ــوف ت ــة، س ــوق الملكي ــن حق ضم

االســتثمارات في الشــركات الشــقيقة والعمليات المشتركة
ــدرة  ــو الق ــري ه ــر الجوه ــً. إن التأثي ــرًا جوهري ــة تأثي ــا المجموع ــارس عليه ــأة تم ــي منش ــقيقة ه ــركة الش إن الش
علــى المشــاركة فــي اتخــاذ قــرارات السياســة الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا ولكنــه ليــس 

ــات. ــك السياس ــى تل ــتركة عل ــيطرة مش ــيطرة أو س س

إن المشــروع المشــترك هــو نــوع مــن الترتيبــات المشــتركة حيــث يكــون لألطــراف التــي لديهــا ســيطرة مشــتركة 
علــى الترتيــب الحــق فــي صافــي موجــودات المشــروع المشــترك. إن الســيطرة المشــتركة هــي المشــاركة فــي 
ــطة  ــأن األنش ــرارات بش ــب ق ــا تتطل ــط عندم ــد فق ــي توج ــب، والت ــى الترتي ــا عل ــا تعاقدي ــق عليه ــيطرة المتف الس

ذات العاقــة موافقــة باإلجمــاع مــن قبــل األطــراف المشــاركة بالســيطرة.

لــدى المجموعــة حصة فــي العمليات المشــتركة وتثبت فيما يتعلــق بحصصها في العمليات المشــتركة:
الموجــودات، بمــا في ذلك حصتهــا من أية موجودات محتفظ بهــا بالتضامن؛  •

المطلوبــات، بمــا في ذلك حصتهــا من أية مطلوبات متكبــدة بالتضامن؛  •
اإليــرادات مــن بيع حصتها من الناتج الناشــئ عن العمليات المشــتركة؛  •

حصــة اإليرادات مــن بيع الناتج من العمليات المشــتركة؛ و  •
المصاريــف، بمــا في ذلك حصتهــا من أية مصاريف تكبدتهــا بالتضامن.  •

إن االعتبــارات التــي أخــذت فــي تحديــد التأثيــر الجوهــري أو الســيطرة المشــتركة مماثلــة لتلــك الازمــة لتحديــد 
الســيطرة علــى الشــركات التابعــة.

يتــم احتســاب اســتثمارات المجموعــة فــي شــركاتها الشــقيقة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. بموجــب 
طريقــة حقــوق الملكيــة، فــإن االســتثمارات فــي الشــركة الشــقيقة تتثبــت فــي البدايــة بالتكلفــة. يتــم تعديــل 
التغيــرات فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركة  لتثبيــت  القيمــة المدرجــة لاســتثمارات 
الشــقيقة منــذ تاريــخ االســتحواذ. يتــم إدراج الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الشــقيقة فــي القيمــة المدرجــة 

ــة. ــي القيم ــاض ف ــوص االنخف ــردي بخص ــكل ف ــا بش ــا أو اختباره ــم إطفاؤه ــتثمارات وال يت لاس

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016



6667

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

ــل  ــود الدخ ــي بن ــر ف ــقيقة. إن أي تغي ــركة الش ــات الش ــج عملي ــن نتائ ــة م ــة المجموع ــل حص ــان الدخ ــس بي يعك
الشــامل األخــرى لتلــك الشــركات المســتثمر فيهــا يعــرض كجــزء مــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى للمجموعــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، عندمــا يكــون هنــاك تغيــر مثبــت مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة للشــركة الشــقيقة، 
ــاح  ــة. إن األرب ــوق الملكي ــي حق ــرات ف ــان التغي ــي بي ــاء، ف ــد االقتض ــرات، عن ــن أي تغي ــا م ــة حصته ــدرج المجموع ت
والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة مــن المعامــات بيــن المجموعــة والشــركة الشــقيقة أو المشــروع المشــترك 

ــترك. ــروع المش ــقيقة أو المش ــركة الش ــي الش ــة ف ــد الحص ــى ح ــا إل ــم حذفه يت

ــارج  ــائر خ ــاح أو الخس ــان األرب ــي بي ــقيقة ف ــركة الش ــائر الش ــاح أو خس ــن أرب ــة م ــة المجموع ــوع حص ــر مجم يظه
ــركات  ــي الش ــيطرة ف ــر المس ــص غي ــب والحص ــم الضرائ ــد خص ــائر بع ــاح أو الخس ــل األرب ــغيلية ويمث ــاح التش األرب

ــقيقة. ــركة الش ــة للش التابع

الثابتة الموجودات 
يحتســب  القيمــة.  فــي  انخفــاض  وأي  المتراكــم  االســتهاك  ناقصــً  بالتكلفــة  الثابتــة  الموجــودات  تظهــر 
ــي  ــودات وه ــتخدام الموج ــدرة الس ــار المق ــدى األعم ــى م ــت عل ــط الثاب ــة القس ــاس طريق ــى أس ــتهاك عل االس

كمــا يلـــي:

4-7 سنوات األثــاث والتركيبــات    
3-5 سنوات أجهــزة الكمبيوتــر والمعــدات المكتبيــة 

ــي 5  ــنوات إل ــن 3 س ــر م ــزة الكمبيوت ــتخدام أجه ــدرة الس ــار المق ــر األعم ــة بتغيي ــت المجموع ــنة، قام ــال الس خ
ــم. ــون دره ــغ 2.6 ملي ــي بمبل ــتهاك الحال ــزداد االس ــرات، ل ــر التقدي ــم تغيي ــم يت ــنوات. اذا ل س

يتــم  المناســبة عندمــا  الموجــودات  إلــى فئــة  بالتكلفــة وتحــول  التنفيــذ  الرأســمالية قيــد  األعمــال  تظهــر 
بالمجموعــة. الخاصــة  المحاســبية  للسياســات  وفقــً  وتســتهلك  اســتخدامها 

يتــم مراجعــة القيمــة المدرجــة للموجــودات الثابتــة بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث 
ــر  ــذا المؤش ــل ه ــود مث ــد وج ــا. عن ــة به ــة المدرج ــل القيم ــة تحصي ــدم إمكاني ــى ع ــروف إل ــي الظ ــرات ف أو التغي
ــى  ــودات إل ــة الموج ــض قيم ــم تخفي ــه يت ــا فإن ــن تحصيله ــة الممك ــن القيم ــة ع ــة المدرج ــد القيم ــا تزي وعندم

ــتخدمة. ــا المس ــع وقيمته ــف البي ــً تكالي ــة ناقص ــة العادل ــى للقيم ــاره األعل ــه باعتب ــن تحصيل ــغ الممك المبل
إن المصاريــف التــي تنفــق إلحــال عنصــر أحــد بنــود الموجــودات الثابتــة التــي تــدرج فــي الحســابات بصــورة 
الاحقــة  المصاريــف  أمــا  تــم إحالــه.  الــذي  المدرجــة للعنصــر  القيمــة  يتــم رســملتها وتشــطب  منفصلــة 
ــا االقتصاديــة المســتقبلية للبنــد المتعلــق بالموجــودات  األخــرى فيتــم رســملتها فقــط عندمــا تزيــد مــن المزاي

ــف. ــدوث المصاري ــد ح ــد عن ــل الموح ــان الدخ ــي بي ــرى ف ــف األخ ــع المصاري ــت جمي ــم تثبي ــة. يت الثابت

الزكاة
تحتســب الــزكاة وفقً لعقد التأســيس والنظام األساســي للمجموعة علــى النحو التالي:

الــزكاة على حقوق المســاهمين تحتســب على وعاء الــزكاة الخاص بهم )حقوق المســاهمين ناقصً   •
رأس المــال المدفــوع زائــدًا مكافأة نهاية الخدمة للموظفين( وتســتقطع من األربــاح غير الموزعة.  

الزكاة على رأس المال المدفوع ال تدخل في احتســاب الزكاة وتســتحق على المســاهمين أنفســهم.  •
الــزكاة التــي تــوزع من قبل هيئة تــم تعيينها من قبــل مجلس اإلدارة وتكون وفقــً للقوانين الداخلية   •

الموضوعة مــن قبل مجلس اإلدارة.  
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الدائنــون والمبالغ المســتحقة الدفع
ــواء  ــتلمة، س ــات المس ــع أو الخدم ــتقبل للبضائ ــي المس ــع ف ــتحقة الدف ــغ المس ــات للمبال ــت المطلوب ــم تثبي يت

ــتلم. ــم تس ــن أو ل ــن الموردي ــر م ــة فواتي ــتلمت المجموع اس

المخصصات
يتــم تثبيــت المخصصــات عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام حالــي قانونــي أو ضمنــي نتيجــة ألحــداث 
ســابقة وأنــه مــن المرجــح أن يكــون تدفــق خــارج للمــوارد المتضمنــة للمزايــا االقتصاديــة ضروريــً لتســوية 

االلتــزام، ويمكــن إجــراء تقديــر موثــوق لمبلــغ االلتــزام.

اإليجار عقود 
إن عقــود اإليجــار حيــث يحتفــظ المؤجــر فعليــً بجميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة بنــد الموجــودات يتــم تصنيفهــا 
كعقــود إيجــار تشــغيلية. يتــم تثبيــت عقــود اإليجــار التشــغيلية كمصــروف فــي بيــان الدخــل علــى أســاس 

ــد. ــرة العق ــدى فت ــى م ــت عل ــط الثاب القس

مكافــأة نهاية الخدمــة للموظفين
بخصــوص الموظفيــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تقــوم المجموعــة بالمشــاركة فــي صنــدوق 
اشــتراكات التقاعــد لــدى الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة وتحتســب كنســبة مئويــة مــن 
ــد  ــل عن ــان الدخ ــي بي ــت ف ــي تثب ــتراكات والت ــذه االش ــى ه ــة عل ــات المجموع ــر التزام ــن. تقتص ــب الموظفي روات

اســتحقاقها.

المبالــغ  تســتند  الوافديــن.  للموظفيــن  الخدمــة  نهايــة  لمكافــأة  مخصــص  بتكويــن  المجموعــة  تقــوم 
ــام  ــً إلتم ــن خضوع ــة الموظفي ــدة خدم ــول م ــي وط ــب النهائ ــى الرات ــا عل ــذه المزاي ــن ه ــع ع ــتحقة الدف المس
الحــد األدنــى مــن فتــرة الخدمــة. يؤخــذ مخصــص للتكاليــف المتوقعــة لهــذه المزايــا علــى مــدى فتــرة الخدمــة.

برنامج أســهم الموظفين
أن برنامــج أســهم الموظفيــن يتألــف مــن أســهم المجموعــة ذاتهــا التــي تــم تخصيصهــا بموجــب خطــة 
ملكيــة االســهم لموظفــي الشــركة ولــم يتــم إعــادة إصدارهــا أو إلغاؤهــا. يتــم احتســاب هــذه األســهم 
التكلفــة  يتــم عــرض متوســط  التكلفــة،  المرجــح. بموجــب طريقــة  التكلفــة  باســتخدام طريقــة متوســط 

للســهم كخصــم مــن إجمالــي حقــوق المســاهمين.

احتســاب تاريخ المتاجرة والسداد
إن جميــع مشــتريات ومبيعــات الموجــودات الماليــة »بالطريقــة العاديــة« يتــم تثبيتهــا »بتاريــخ المتاجــرة« أي تاريــخ 
ــتريات أو  ــل المش ــة تمث ــرق العادي ــات بالط ــتريات أو المبيع ــودات. إن المش ــد الموج ــة لبن ــع المجموع ــراء أو بي ش
المبيعــات للموجــودات الماليــة التــي تتطلــب توصيــل الموجــودات خــال فتــرة زمنيــة محــددة حســب النظــام 

أو العــرف المتبــع فــي الســوق.

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016



6869

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

األدوات الماليــة- التثبيت األولــي والقياس الالحق

أ( الموجودات المالية
إن األداة الماليــة هــي أي عقــد ينشــأ عنــه موجــودات ماليــة لمنشــأة مــا ومطلوبــات ماليــة أو أداة حقــوق ملكيــة 

لمنشــأة أخــرى.

التثبيت األولي والقياس
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر، والتمويــل وذمــم 
مدينــة، أو اســتثمارات محتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق، أو موجــودات ماليــة متوفــرة للبيــع أو كمشــتقات مصنفــة 
ــة  ــة بالقيم ــي البداي ــة ف ــودات المالي ــع الموج ــت جمي ــم تثبي ــاء. يت ــب االقتض ــال، حس ــوط فع ــن تح ــوط ضم كأدوات تح
ــاح أو الخســائر، تكاليــف  ــة مــن خــال األرب ــر المســجلة بالقيمــة العادل ــة الموجــودات الماليــة غي ــدًا، فــي حال ــة زائ العادل

ــة. ــودات المالي ــتحواذ الموج ــى اس ــدة إل ــات العائ المعام

إن المشــتريات أو المبيعــات للموجــودات الماليــة التــي تســتلزم توصيــل الموجــودات ضمــن إطــار زمنــي موضــوع وفقــً 
للقوانيــن أو العــرف الســائد فــي الســوق )المشــتريات بالطريقــة العاديــة( يتــم تثبيتهــا بتاريــخ المتاجــرة، أي التاريــخ 

ــودات. ــد الموج ــع بن ــراء أو بي ــة بش ــه المجموع ــت في ــذي التزم ال

القياس الالحق
يعتمــد القيــاس الاحــق للموجودات المالية علــى تصنيفها كما هــو موضح في أربع فئات:

الموجــودات الماليــة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخســائر  •
التمويــل والذمم المدينة  •

االســتثمارات المحتفظ بها لتاريخ االســتحقاق  •
االســتثمارات الماليــة المتوفرة للبيع  •

الموجــودات الماليــة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخســائر
إن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر تشــتمل علــى الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا 
ــاح أو الخســائر.  لغــرض المتاجــرة والموجــودات الماليــة المصنفــة عنــد التثبيــت األولــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال األرب
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة بأنهــا محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة إذا تــم االســتحواذ عليهــا بشــكل رئيســي 
ــرة،  ــا للمتاج ــظ به ــً كمحتف ــتقات أيض ــف المش ــم تصني ــل. يت ــرة األج ــرة قصي ــال فت ــراء خ ــادة الش ــع أو إع ــرض البي لغ
ومــن ضمنهــا المشــتقات المتضمنــة المنفصلــة، إال إذا تــم تصنيفهــا كأدوات تحــوط فعالــة وفقــً للمعيــار المحاســبي 
الدولــي رقــم 39. لــم تقــم المجموعــة بتصنيــف أيــة موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر. 
إن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر يتــم إدراجهــا فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد 
بالقيمــة العادلــة مــع صافــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المثبتــة كتكاليــف تمويــل )صافــي التغيــرات الســالبة 
فــي القيمــة العادلــة( أو دخــل التمويــل )صافــي التغيــرات الموجبــة فــي القيمــة العادلــة( فــي بيــان الدخــل الموحــد.
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التمويــل والذمم المدينة
إن التمويــل والذمــم المدينــة هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة بدفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وهــي 
ــة  ــً بالتكلف ــة الحق ــودات المالي ــك الموج ــاس تل ــم قي ــي، يت ــاس األول ــد القي ــط. بع ــوق نش ــي س ــة ف ــر مدرج غي
التكلفــة  تحتســب  القيمــة.  فــي  االنخفــاض  أي  ناقصــا  الفعلــي  الربــح  ســعر  طريقــة  باســتخدام  المطفــأة 
ــار أي خصــم أو عــاوة علــى االســتحواذ والرســوم أو التكاليــف التــي تشــكل جــزءًا  المطفــأة باألخــذ فــي االعتب
ــل  ــان الدخ ــي بي ــل ف ــل التموي ــن دخ ــي ضم ــح الفعل ــعر الرب ــاء س ــدرج إطف ــي. ي ــح الفعل ــعر الرب ــن س ــزأ م ال يتج
الموحــد. تثبــت الخســائر الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل الموحــد ضمــن تكاليــف التمويــل 

بالنســبة للتمويــل وضمــن تكاليــف المبيعــات أو المصاريــف التشــغيلية األخــرى بالنســبة للذمــم المدينــة.

االســتثمارات المحتفظ بها لتاريخ االســتحقاق
إن الموجــودات الماليــة غيــر المشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد واســتحقاقات ثابتــة يتــم تصنيفهــا 
علــى أنهــا محتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق عندمــا يكــون للمجموعــة النيــة الحســنة والقــدرة علــى االحتفــاظ 
بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق. بعــد القيــاس األولــي، يتــم قيــاس االســتثمارات المحتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق 
ــة  ــاب التكلف ــم احتس ــة. يت ــي القيم ــاض ف ــً االنخف ــي، ناقص ــح الفعل ــعر الرب ــتخدام س ــأة باس ــة المطف بالتكلف
ــار أي خصــم أو عــاوة علــى االســتحواذ والرســوم أو التكاليــف التــي تشــكل جــزءًا  المطفــأة باألخــذ فــي االعتب
ال يتجــزأ مــن ســعر الربــح الفعلــي. يــدرج إطفــاء ســعر الربــح الفعلــي كدخــل تمويــل فــي بيــان الدخــل الموحــد. 

تثبــت الخســائر الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل الموحــد ضمــن تكاليــف التمويــل.

االســتثمارات الماليــة المتوفرة للبيع
إن االســتثمارات الماليــة المتوفــرة للبيــع تشــتمل علــى اســتثمارات حقــوق ملكيــة أو ســندات ديــن. إن اســتثمارات 
حقــوق الملكيــة المصنفــة علــى أنهــا متوفــرة للبيــع هــي تلــك التــي ليســت مصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا 
للمتاجــرة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر. إن ســندات الديــن فــي هــذه الفئــة هــي تلــك التــي 
تنــوي المجموعــة االحتفــاظ بهــا لفتــرة غيــر محــددة مــن الزمــن والتــي يمكــن بيعهــا تلبيــة لمتطلبــات الســيولة 

أو وفقــً للتغيــرات فــي أوضــاع الســوق.

ــت  ــع تثبي ــة م ــة العادل ــا بالقيم ــع الحق ــرة للبي ــة المتوف ــتثمارات المالي ــاس االس ــم قي ــي، يت ــاس األول ــد القي بع
األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة كدخــل شــامل آخــر فــي االحتياطــي المتوفــر للبيــع حتــى يتــم التوقــف 
ــم  ــغيلي، أو يت ــل التش ــن الدخ ــة ضم ــائر المتراكم ــاح أو الخس ــت األرب ــم تثبي ــا يت ــتثمارات، وحينه ــت االس ــن تثبي ع
تحديدهــا علــى أنهــا منخفضــة القيمــة، عندمــا يتــم إعــادة تصنيــف الخســائر المتراكمــة مــن االحتياطــي 
ــاظ  ــرة االحتف ــي فت ــة ف ــاح المحقق ــل. إن األرب ــف التموي ــن تكالي ــد ضم ــل الموح ــان الدخ ــى بي ــع إل ــر للبي المتوف
باالســتثمارات الماليــة المتوفــرة للبيــع يتــم اإلعــان عنهــا كدخــل باســتخدام طريقــة ســعر الربــح الفعلــي.

تقــوم المجموعــة بتقييــم إذا كانــت إمكانيــة ونيــة بيــع موجوداتهــا الماليــة المتوفــرة للبيــع فــي األجــل 
ــودات  ــذه الموج ــرة به ــى المتاج ــادرة عل ــر ق ــادرة، غي ــاالت ن ــي ح ــة، ف ــون المجموع ــا تك ــة. عندم ــب مائم القري
الماليــة بســبب األســواق غيــر الشــنطة، يمكــن للمجموعــة أن تختــار إعــادة تصنيــف هــذه الموجــودات الماليــة إذا 
كان لــدى اإلدارة النيــة والقــدرة باالحتفــاظ بهــذه الموجــودات للمســتقبل القريــب أو حتــى موعــد اســتحقاقها.

ــغ  ــإن المبل ــع، ف ــرة للبي ــة المتوف ــودات المالي ــة الموج ــارج فئ ــا خ ــاد تصنيفه ــة المع ــودات المالي ــبة للموج بالنس
المــدرج للقيمــة العادلــة بتاريــخ إعــادة التصنيــف تصبــح تكلفتهــا المطفــأة الجديــدة وأن أيــة أربــاح أو خســائر مــن 
ــدى  ــى م ــائر عل ــاح أو الخس ــى األرب ــا إل ــم إطفاؤه ــة يت ــوق الملكي ــن حق ــا ضم ــا به ــم تثبيته ــي ت ــودات الت الموج
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العمــر المتبقــي لاســتثمارات باســتخدام ســعر الربــح الفعلــي. إن أي فــرق بيــن التكلفــة المطفــأة الجديــدة 
ــح  ــعر الرب ــتخدام س ــودات باس ــد لموج ــي لبن ــر المتبق ــدى العم ــى م ــً عل ــاؤه أيض ــم إطف ــتحقاق يت ــغ االس ومبل
الفعلــي. إذا تــم تحديــد الموجــودات الحقــً علــى أنهــا منخفضــة القيمــة، فــإن المبلــغ المســجل ضمــن حقــوق 

الملكيــة يعــاد تصنيفــه بعــد ذلــك إلــى بيــان الدخــل الموحــد.

التوقــف عن تثبيت
يتــم التوقــف عــن تثبيــت بنــد الموجــودات المالــي )أو، حيثمــا ينطبــق، الجــزء مــن بنــد موجــودات المالــي أو 

الجــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة مماثلــة( كبنــد موجــودات مالــي عندمــا:

تنتهــي الحقــوق في الحصــول على التدفقات النقدية مــن بند الموجودات  •
تحــول المجموعــة حقوقهــا الســتام التدفقــات النقديــة مــن بنــد الموجــودات أو عندمــا تأخــذ علــى   •
عاتقهــا االلتــزام بدفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل دون تأخيــر جوهــري لطــرف ثالــث بموجــب ترتيــب 
»تمريــر«؛ وإمــا )أ( أن تحــول المجموعــة بشــكل فعلــي جميــع المخاطــر والمزايــا المتعلقــة ببنــد الموجــودات، أو 
)ب( ال تكــون المجموعــة قــد حّولــت وال احتفظــت فعليــً بجميــع مخاطــر ومزايــا بنــد الموجــودات، إال أنهــا 

ــودات. ــد الموج ــى بن ــيطرة عل ــت الس حّول

ــل  ــودات أو تدخ ــد الموج ــن بن ــة م ــات النقدي ــى التدفق ــول عل ــي الحص ــا ف ــة حقوقه ــول المجموع ــا تح عندم
فــي ترتيــب تمريــر، فإنهــا تقــوم بتقييــم إذا وإلــى أي مــدى احتفظــت بمخاطــر ومزايــا الملكيــة. وعندمــا ال 
تكــون المجموعــة قــد حّولــت أو احتفظــت فعليــً بجميــع مخاطــر ومزايــا بنــد الموجــودات، ولــم تحــول 
الســيطرة علــى بنــد الموجــودات، تســتمر المجموعــة بتثبيــت بنــد الموجــودات ضمــن نطــاق اســتمرار المجموعــة 
ــم  ــه. يت ــة ب ــات مرتبط ــت مطلوب ــً بتثبي ــة أيض ــوم المجموع ــة، تق ــذه الحال ــي ه ــودات. ف ــد الموج ــتخدام بن باس
ــه علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي  ــات المرتبطــة ب قيــاس بنــد الموجــودات المحــول والمطلوب

ــة. ــا المجموع ــت به احتفظ

االنخفــاض فــي قيمة وعدم تحصيــل الموجودات المالية
يتــم إجــراء تقييــم بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي لتحديــد فيمــا إذا كان يوجــد دليــل موضوعــي بــأن أحــد 
الموجــودات الماليــة قــد تعــرض النخفــاض فــي قيمتــه. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل فــإن خســائر 

االنخفــاض فــي القيمــة يتــم تثبيتهــا فــي بيــان الدخــل. يحــدد االنخفــاض فــي القيمــة كمــا يلــي:

ــن  ــا بي ــرق م ــل الف ــة يمث ــي القيم ــاض ف ــإن االنخف ــة ف ــة العادل ــرت بالقيم ــي أظه ــودات الت ــبة للموج )أ(  بالنس
التكلفــة والقيمــة العادلــة ناقصــً خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المثبتــة ســابقً فــي بيــان الدخــل.

بالنســبة للموجــودات التــي أظهــرت بالتكلفــة فــإن االنخفــاض فــي القيمــة يمثــل الفــرق مــا بيــن القيمــة  )ب( 
المدرجــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة حســب ســعر الســوق الحالــي للعائــد 

مــن بنــد موجــودات مالــي مشــابه.
)ج(  بالنســبة للموجــودات التــي أظهــرت بالتكلفــة المطفــأة، فــإن االنخفــاض فــي القيمــة يمثــل الفــرق مــا بيــن 
المبلــغ المــدرج والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة حســب ســعر الربــح الفعلــي 

األصلــي.
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ب( المطلوبات المالية

التثبيت األولي والقياس
تصنــف المطلوبــات الماليــة علــى أنهــا مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر، أو 
تمويــل، أو ذمــم دائنــة، أو كمشــتقات مصنفــة كأدوات تحــوط ضمــن تحــوط فعــال، عندمــا يكــون مائمــا.

تثبــت جميــع المطلوبــات الماليــة فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة، وفــي حــال التمويــل، بعــد تنزيــل تكاليــف 
المعامــات العائــدة لهــا مباشــرة.

تشــتمل المطلوبــات الماليــة للمجموعــة علــى الذمــم الدائنــة التجاريــة والذمــم الدائنــة األخــرى، والســحب 
وعقــود  البنــوك،  مــن  المكشــوف  علــى  الســحب  يتضمــن  الــذي  والتمويــل  البنــوك،  مــن  المكشــوف  علــى 

المشــتقة. الماليــة  واألدوات  الماليــة،  الضمانــات 

القياس الالحق
يعتمــد القيــاس الاحــق للمطلوبــات المالية على تصنيفهــا كما هو موضح أدناه:

المطلوبــات الماليــة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخســائر
الماليــة  المطلوبــات  علــى  تشــتمل  الخســائر  أو  األربــاح  خــال  مــن  العادلــة  بالقيمــة  الماليــة  المطلوبــات  إن 
المحتفــظ بهــا للمتاجــرة والمطلوبــات الماليــة المصنفــة عنــد التثبيــت األولــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال 

األربــاح أو الخســائر.

يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة بأنهــا محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة إذا تــم االســتحواذ عليهــا بشــكل 
رئيســي لغــرض البيــع أو إعــادة الشــراء قصيــر األجــل. تشــتمل هــذه الفئــة علــى األدوات الماليــة المشــتقة التــي 
دخلــت فيهــا الشــركة وغيــر المصنفــة كأدوات للتحــوط فــي عاقــات التحــوط كمــا عرفهــا المعيــار المحاســبي 
الدولــي رقــم 39. يتــم أيضــً تصنيــف المشــتقات المتضمنــة المنفصلــة كمشــتقات محتفــظ بهــا للمتاجــرة، إال 

ــة. ــوط فعال ــا كأدوات تح ــم تصنيفه إذا ت

يتــم تثبيــت األرباح أو الخســائر علــى المطلوبات المحتفــظ بها بغرض المتاجرة في بيــان الدخل الموحد.

إن المطلوبــات الماليــة المصنفــة عنــد التثبيــت األولــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر يتــم 
تصنيفهــا بتاريــخ تثبيتهــا األولــي وفقــط إذا توفــر المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39. تتألــف المطلوبــات 
ــاح أو الخســائر مــن مشــتقات أســعار التمويــل المنقســمة  ــة مــن خــال األرب الماليــة للمجموعــة بالقيمــة العادل

ــل. ــة التموي ــن اتفاقي م

التمويل
بعــد التثبيــت األولــي، يتــم قيــاس أي تمويــل تــم الحصــول عليــه الحقــً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة 
ســعر الربــح الفعلــي. يتــم تثبيــت األربــاح والخســائر فــي األربــاح أو الخســائر عندمــا يتــم التوقــف عــن تثبيــت 

ــي. ــح الفعل ــعر الرب ــاء س ــة إطف ــال عملي ــن خ ــك م ــات وكذل المطلوب
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ــف  ــوم أو التكالي ــتحواذ والرس ــى االس ــاوة عل ــم أو ع ــار أي خص ــي االعتب ــذ ف ــأة باألخ ــة المطف ــب التكلف تحتس
التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن ســعر الربــح الفعلــي. يــدرج إطفــاء ســعر الربــح الفعلــي كتكاليــف تمويــل فــي 

ــان الدخــل الموحــد.. بي

عقود الضمانات المالية
إن عقــود الضمانــات الماليــة الصــادرة مــن قبــل المجموعــة هــي تلــك العقــود التــي تتطلــب إجــراء دفعــة 
ــد  ــة عن ــديد دفع ــدد تس ــن مح ــز مدي ــبب عج ــة بس ــا المجموع ــي تتكبده ــائر الت ــن الخس ــا ع ــض حامله لتعوي
اســتحقاقها وفقــا لشــروط أداة الديــن. يتــم تثبيــت عقــود الضمانــات الماليــة فــي البدايــة كمطلوبــات بالقيمــة 
العادلــة، ومعدلــة حســب تكاليــف المعامــات العائــدة مباشــرة إلــى إصــدار الضمــان. الحقــً، يتــم قيــاس 
المطلوبــات بأفضــل تقديــر للمصاريــف المطلوبــة لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ التقريــر والمبلــغ المثبــت 

ــى. ــا أعل ــم، أيهم ــاء المتراك ــا اإلطف ناقص

التوقف عن تثبيت
يتــم التوقــف عــن تثبيــت المطلوبــات الماليــة عنــد اإلعفــاء مــن أو إلغــاء أو انتهــاء المطلوبــات. عندمــا يتــم 
ــات ماليــة موجــودة بأخــرى مــن نفــس المقــرض علــى أســاس بنــود مختلفــة بشــكل رئيســي،  اســتبدال مطلوب
ــه  ــات الحاليــة بشــكل رئيســي، فــإن ذلــك التبديــل أو التعديــل يعامــل علــى أن أو قــد تــم تعديــل بنــود المطلوب
ــة  ــة المعني ــغ المدرج ــن المبال ــرق بي ــدة. إن الف ــات جدي ــت مطلوب ــة وتثبي ــات األصلي ــت المطلوب ــن تثبي ــف ع التوق

ــد. ــل الموح ــان الدخ ــي بي ــه ف ــم تثبيت يت

ج( تسوية األدوات المالية

يتــم تســوية الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد 
فقــط إذا كان هنــاك حــق قانونــي ملــزم حاليــً لتســوية المبالــغ المثبتــة وتوجــد نيــة للســداد علــى أســاس 

ــن. ــات بالتزام ــداد المطلوب ــودات وس ــق الموج ــي أو لتحقي الصاف

قياس القيمة العادلة
ــداد  ــخ إع ــي كل تاري ــة ف ــة العادل ــة بالقيم ــر المالي ــودات غي ــة والموج ــاس األدوات المالي ــة بقي ــوم المجموع تق

ــر. التقاري

مطلوبــات  لتحويــل  أو  موجــودات  لبيــع  المعاملــة  بــأن  االفتراضــات  إلــى  العادلــة  القيمــة  قيــاس  يســتند 
ــا: ــدث إم تح

في الســوق الرئيســي للموجودات أو المطلوبات، أو  .1
في غياب الســوق الرئيســي، في الســوق األكثر تفضياًل للموجودات أو المطلوبات  .2

إن جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي تقــاس قيمتهــا العادلــة أو يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة 
ــات  ــن المدخ ــتوى م ــل مس ــتنادًا ألق ــي، اس ــا يل ــة كم ــة، والمبين ــة العادل ــل القيم ــن تسلس ــا ضم ــم تصنيفه يت

ــة ككل. ــة العادل ــاس القيم ــية لقي األساس
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المســتوى األول: أســعار الســوق المتداولــة )غيــر المعدلــة( فــي األســواق النشــطة للموجــودات أو المطلوبــات 
المماثلــة.

المســتوى الثانــي: أســاليب تقييــم تســتخدم الحــد األدنــى مــن المدخــات الــازم لقيــاس القيمــة العادلــة 
)مدخــات ملحوظــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة(

المســتوى الثالــث: أســاليب تقييــم تســتخدم الحــد األدنــى مــن المدخــات الــازم لقيــاس القيمــة العادلــة 
)مدخــات غيــر ملحوظــة(. بخصــوص الموجــودات والمطلوبــات المثبتــة فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس 
متكــرر، تحــدد المجموعــة فيمــا إذا كانــت التحويــات قــد تمــت بيــن مســتويات فــي التسلســل الهرمــي بإعــادة 
تقييــم التصنيــف )اســتنادًا إلــى أدنــى مســتوى مــن المدخــات األساســية لقيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي 

ــة. ــر المالي ــداد التقاري ــرة إلع ــة كل فت نهاي

ــارات  ــل العق ــررة، مث ــة المتك ــة العادل ــاس القيم ــن قي ــكل م ــراءات ل ــات واإلج ــة السياس ــدد إدارة المجموع تح
االســتثمارية والموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع غيــر المدرجــة.

ــتمل  ــتثمارية. تش ــارات االس ــل العق ــة، مث ــودات الجوهري ــم الموج ــة تقيي ــي عملي ــون ف ــون خارجي ــترك مثمن يش
المعاييــر  علــى  الحفــاظ  تــم  إذا  وفيمــا  واالســتقالية  والشــهرة  الســوق  معلومــات  علــى  االختيــار  معاييــر 

المهنيــة.

ــي  ــات الت ــودات والمطلوب ــم للموج ــي القي ــركات ف ــل الح ــوم اإلدارة  بتحلي ــي، تق ــر مال ــداد كل تقري ــخ إع بتاري
يلــزم إعــادة قياســها أو إعــادة تقييمهــا حســب السياســات المحاســبية الخاصــة بالمجموعــة. ومــن أجــل 
ــات  ــة المعلوم ــم بمطابق ــدث تقيي ــي أح ــة ف ــية المطبق ــات الرئيس ــن المدخ ــق اإلدارة م ــل، تتحق ــذا التحلي ه

المســتخدمة فــي احتســاب التقييــم مــع العقــود والمســتندات المعنيــة األخــرى.

القيمــة  التغييــرات فــي  الخارجييــن للمجموعــة، بمقارنــة كل  المثمنيــن  باالشــتراك مــع  اإلدارة،  كمــا تقــوم 
ــا إذا  ــد فيم ــل تحدي ــن أج ــة م ــة الخارجي ــادر ذات عاق ــع المص ــات م ــودات والمطلوب ــن الموج ــكل م ــة ل العادل

التغييــر معقــواًل. كان 

لغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة، قامــت المجموعــة بتحديــد أصنــاف الموجــودات والمطلوبــات علــى 
العادلــة  للقيمــة  الهرمــي  والمســتوى  المطلوبــات  أو  الموجــودات  ومخاطــر  وخصائــص  طبيعــة  أســاس 

ــاه. ــن أع ــو مبي ــا ه كم

التسوية
إن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة فقــط يتــم تســويتها ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز 
المالــي عندمــا يكــون هنــاك حــق ملــزم قانونيــً لتســوية المبالــغ المثبتــة وتنــوي المجموعــة الســداد علــى 

األســاس الصافــي.

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016
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العمالت األجنبية
يتــم تســجيل المعامــات بالعمــات األجنبيــة فــي البدايــة مــن قبــل المجموعــة حســب ســعر الصــرف الفــوري 

ــرة. ــت ألول م ــة للتثبي ــه مؤهل ــة في ــون المعامل ــخ تك ــة بتاري ــتخدمة المعني ــة المس للعمل

ــوري  ــرف الف ــعر الص ــً لس ــة وفق ــات األجنبي ــة بالعم ــة المصنف ــات النقدي ــودات والمطلوب ــل الموج ــم تحوي يت
للعملــة المســتخدمة بتاريــخ إعــداد التقريــر. يتــم تثبيــت جميــع الفروقــات الناتجــة عنــد تســوية أو تحويــل 

ــائر. ــاح أو الخس ــان األرب ــي بي ــة ف ــود النقدي البن

إن البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها وفقــً للتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة يتــم تحويلهــا باســتخدام 
أســعار التحويــل كمــا بتواريــخ المعامــات األوليــة. يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة 
العادلــة بعملــة أجنبيــة معينــة باســتخدام أســعار الصــرف بتاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. إن األربــاح أو الخســائر 
ــى  ــا يتماش ــا بم ــم معاملته ــة يت ــة العادل ــها بالقيم ــم قياس ــي ت ــة الت ــر النقدي ــود غي ــل البن ــن تحوي ــة م الناتج
ــل  ــات التحوي ــال، فروق ــبيل المث ــى س ــد )عل ــة للبن ــة العادل ــي القيم ــر ف ــن التغيي ــائر م ــاح أو الخس ــت األرب ــع تثبي م
ــت  ــم تثبي ــرى أو يت ــامل األخ ــل الش ــود الدخ ــن بن ــة ضم ــة العادل ــائر القيم ــاح أو خس ــت أرب ــم تثبي ــث يت ــود حي للبن

األربــاح أو الخســائر أيضــً ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى أو األربــاح أو الخســائر، علــى التوالــي(.

إن جميــع الموجــودات والمطلوبــات للشــركات التابعــة األجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى عملــة العــرض للمجموعــة 
ــح  ــط المرج ــا بالمتوس ــة به ــل الخاص ــات الدخ ــل بيان ــم تحوي ــي ويت ــر المال ــخ التقري ــائد بتاري ــل الس ــعر التحوي بس
لســعر التحويــل للســنة. إن فروقــات التحويــل التــي تنتــج عنــد التحويــل يتــم نقلهــا مباشــرة إلــى بنــد منفصــل 

فــي حقــوق الملكيــة.

التقارير القطاعية
إن القطــاع يمثــل عنصــر مميــز للمجموعــة حيــث يعمــل إمــا فــي تقديــم المنتجــات أو الخدمــات )قطــاع 
األعمــال( أو فــي تقديــم المنتجــات أو الخدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة محــددة )قطــاع جغرافــي(، وهــذا 

يخضــع للمخاطــر والمزايــا التــي تختلــف عــن تلــك الخاصــة بالقطاعــات األخــرى.

المطلوبات الطارئة
ــال  ــاك احتم ــن هن ــم يك ــا ل ــا م ــاح عنه ــم اإلفص ــل يت ــة، ب ــات المالي ــي البيان ــة ف ــات الطارئ ــم إدراج المطلوب ال يت
ــي  ــة ف ــودات الطارئ ــم إدراج الموج ــة. ال يت ــا االقتصادي ــة للمزاي ــوارد المتضمن ــارج للم ــق خ ــدوث لتدف ــد الح بعي

ــا. ــة مرجح ــع اقتصادي ــل مناف ــق داخ ــون تدف ــا يك ــا عندم ــاح عنه ــم اإلفص ــل يت ــة ب ــات المالي البيان

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016
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 4 - الدخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

الموجودات التمويلية:

182,749280,346إجارة

3,9214,436إجارة آجلة

11,8124,107شركة الملك

480593أخرى

198,962289,482

الموجودات االستثمارية:

1,5311,274وكالة

200,493290,756

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016



7677

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

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

 5- المصاريف التشغيلية

6- التوزيعات للممولين/للمستثمرين

إن توزيــع األربــاح مــا بيــن المموليــن والمســاهمين تــم وفقــً لألســس الموضوعــة مــن قبــل هيئــة الفتــوى 
المعنييــن. المموليــن  مــع  لاتفاقيــات  ووفقــً  الشــرعية  والرقابــة 

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

58,72763,430مصاريف موظفين

27,44824,894استشارات قانونية ومهنية

14,90513,298سياق األعمال

18,26015,008إدارة عقارات )إيضاح 12(

4,1004,118إيجار

4,9866,939مصاريف تتعلق بتكنولوجيا المعلومات

5,3956,133استهالك

10011,310مطالبات قانونية

14,81012,886أخرى

148,731158,016

حصة من المصاريف التشغيلية لحدائق الورقاء ذ م م 
22,7478,644)إيضاح 13(

171,478166,660
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يتــم احتســاب الربــح للســهم بتقســيم أربــاح الســنة العائــدة لمســاهمي الشــركة األم بعــد خصــم أتعــاب 
ــنة ــال الس ــة خ ــة القائم ــهم العادي ــدد األس ــح لع ــط المرج ــال المتوس ــن خ ــزكاة، م ــس اإلدارة وال ــاء مجل أعض

يتــم احتســاب الربــح للســهم بتقســيم األربــاح العائــدة لمســاهمي الشــركة األم علــى المتوســط المرجــح 
ــد  ــتصدر عن ــي س ــهم الت ــدد األس ــح لع ــط المرج ــدًا المتوس ــنة زائ ــال الس ــة خ ــة القائم ــهم العادي ــدد األس لع

تحويــل جميــع األســهم المحتملــة العاديــة المخففــة إلــى أســهم عاديــة:

تــم تخفيــض المتوســط المرجــح لعــدد األســهم األساســية والمخففــة مــن خــال شــراء المجموعــة ألســهمها 
لغــرض برنامــج خيــار شــراء األســهم المقتــرح للموظفيــن خــال ســنة 2008 )إيضــاح 22(.

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

أرباح السنة العائدة لمساهمي الشركة األم، بعد خصم أتعاب 
105,283126,128أعضاء مجلس اإلدارة والزكاة (ألف درهم)

المتوسط المرجح لعدد األسهم الحتساب الربح األساسي 
للسهم (باأللف)

تأثير التخفيف: 
1,475,0001,475,000

1,647,2251,835,874أداة المضاربة (إيضاح 26)

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة لتأثير 
3,122,2253,310,874التخفيف

عائدة لمساهمي الشركة األم:

0.0710.086الربح األساسي للسهم (درهم)

0.0340.038الربح المخفف للسهم (درهم)

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

7- الربح األساسي والمخفف للسهم
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1  تمثــل الودائــع التــي تســتحق بعــد ســنة واحــدة مبلــغ 35 مليــون درهــم )2015 - 35 مليــون درهــم(   - 8
ــً  ــدة وفق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــرف المرك ــن المص ــت ره ــة وتح ــوك المحلي ــد البن ــدى أح ــة ل مودع

للوائــح المصــرف المركــزي للترخيــص.

ــد  ــن النق ــم( م ــون دره ــم )2015 - 68 ملي ــون دره ــغ 247 ملي ــة مبل ــت المجموع ــنة، أدرج ــة الس ــي نهاي 8-2  ف
المقيــد. وهــذا يمثــل حصــة المجموعــة مــن النقــد المحتفــظ بــه وتحــت ســيطرة مشــروع مشــترك )إيضــاح 13(.

8-3  اعتبــارًا مــن تاريــخ إعــادة الهيكلــة، فــإن الشــركة وبعــض شــركاتها التابعــة المســجلة فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة قامــوا برهــن حســاباتهم المصرفيــة لصالــح وكيــل الضمــان )إيضــاح 17(.

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

59101نقد في الصندوق

341,470495,137أرصدة لدى البنوك

278,973111,202ودائع لدى البنوك

620,502606,440نقد وأرصدة لدى البنوك

ناقصًا: ودائع تستحق بعد سنة

(35,000))35,000(ودائع تنظيمية بدون فترة استحقاق (ملحوظة1-8)

(68,328))247,301(نقد مقيد (ملحوظة 8.2)

338,201503,112النقدية وشبه النقدية

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

8- النقد واألرصدة لدى البنوك
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

115.32 مليــون درهــم(  131.23 مليــون درهــم )2015 -  9-1 يشــتمل مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة علــى مبلــغ 
القيمــة. المنخفضــة  واالســتثمارية  التمويليــة  للموجــودات  المعلقــة  األربــاح  بخصــوص 

9-2 كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 2-3، فــإن مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة هــو أفضــل تقديــر لــإلدارة 
ويســتند علــى االفتراضــات التــي تأخــذ فــي االعتبــار عــدة عوامــل.

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

الموجودات التمويلية

2,797,3593,356,857موجودات إجارة
388,743420,074إجارة آجلة

125,852146,107شركة الملك
2,5437,268مرابحة عقارات

18,10418,344أخرى

3,332,6013,948,650

(488,937))512,890(مخصص االنخفاض في القيمة (إيضاح9.1)

2,819,7113,459,713مجموع الموجودات التمويلية

الموجودات االستثمارية:

     -400,000وكالة

400,000-     

3,219,7113,459,713مجموع الموجودات االستثمارية

إن صافي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

2,777,0963,384,899داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

42,61574,814خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

2,819,7113,459,713

إن الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة هو كما يلي:

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

1488,937662,301 يناير

(173,364)23,953الحركة خالل السنة - صافي

512,890488,937في 31 ديسمبر

9- الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

10 - االستثمارات المتوفرة للبيع

ــنة  ــي الس ــة ف ــة العادل ــل القيم ــي لتسلس ــتوى األول والثان ــات المس ــي فئ ــة ف ــألوراق المالي ــات ل ــاك تحوي ــن هن ــم تك ل
ــابقة. ــنة الس ــة والس الحالي

يبيــن الجــدول التالي التســوية من األرصــدة االفتتاحية إلى أرصدة اإلقفال للمســتوى الثالث مــن القيمة العادلة:

إجماليدوليةإ.ع.م
2016

ألف درهم
2015

ألف درهم
2016

ألف درهم
2015

ألف درهم
2016

ألف درهم
2015

ألف درهم
17,4007,6888,1297,68825,529-     األسهم والصناديق

       31 ديسمبر2016                                                                                                   االستثمارات التي أظهرت بالقيمة العادلة

إجمالي
ألف درهم

المستوى 
األوأللف 

درهم

المستوى 
الثاني

ألف درهم

المستوى 
الثالث

ألف درهم

7,688-    -    7,688األسهم

-    -    -    -    الصناديق

7,688    -    -7,688

                                                                                                                        االستثمارات التي أظهرت بالقيمة العادلة

إجمالي
ألف درهم

المستوى 
األوأللف درهم

المستوى 
الثاني

ألف درهم

المستوى 
الثالث

ألف درهم

8,129-     -     8,129األسهم

-     17,400-     17,400الصناديق

25,529     -17,4008,129

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

8,1298,945الرصيد في 1 يناير

(770))400(صافي التغيرات في القيمة العادلة

-  570اإلضافات خالل السنة

(46))611(فرق تحويل العمالت األجنبية

7,6888,129الرصيد في 31 ديسمبر

يتــم تحديــد المســتوى الثالــث للقيمــة العادلــة أعــاه اســتنادا إلــى صافــي قيمــة الموجــودات للمنشــأة المعنيــة 
وبالتالــي لــم يتــم تقديــم تحليــل حــول حساســية التغيــرات فــي االفتراضــات.

   31 ديسمبر2015             
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هــذه تمثــل الدفعــات مقدمــً مــن قبــل المجموعــة بشــأن االســتحواذ علــى الوحــدات فــي مشــروعين عقارييــن 
قيــد التطويــر فــي دبــي. تــم تأجيــل كا المشــروعين لعــدد مــن الســنوات وإن تاريــخ االنتهــاء غيــر محــدد بعــد. 
ــة  ــة مدرج ــً بقيم ــة مقدم ــغ المدفوع ــاع المبال ــهيل إرج ــم لتس ــراءات تحكي ــي اج ــدء ف ــة بالب ــت المجموع قام
323 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2015- 323 مليــون درهــم(، والتــي تعتقــد اإلدارة بأنــه لــن يكــون لهــا تأثيــر 
ــل  ــم تحص ــنة. ل ــة الس ــي نهاي ــتثمارية ف ــارات االس ــن العق ــً ع ــات مقدم ــة للدفع ــة المدرج ــى القيم ــلبي عل س
المجموعــة بعــد علــى ســندات ملكيــة هــذه العقــارات والتزمــت بدفــع مبلــغ إضافــي قــدره 23 مليــون درهــم 

ــة. ــاريع العقاري ــدى المش ــع إح ــع بائ ــات م ــب االتفاقي ــم( حس ــون دره ــمبر 2015- 23 ملي )31 ديس

تــدرج هــذه الدفعــات مقدمــً بالقيمــة العادلــة. فــي 31 ديســمبر 2016، تســتند القيــم العادلــة للدفعــات مقدمــً 
عــن العقــارات االســتثمارية علــى تقييمــات أجريــت فــي نهايــة الســنة مــن قبــل مقيــم مؤهــل مهنيــا مســتقل، 
ويحمــل مؤهــات مهنيــة ذات عاقــة معتــرف بهــا ولديــه خبــرة ذات عاقــة فــي المواقــع وقطاعــات العقــارات 
ــاحين  ــي للمس ــد الملك ــه المعه ــى ب ــا أوص ــا لم ــو وفق ــتخدم ه ــم المس ــوذج التقيي ــا. إن نم ــم تقييمه ــي يت الت

ــن. القانونيي

تصنــف الدفعــات مقدمــً عــن العقــارات االســتثمارية فــي المســتوى 2 لقيــاس القيمــة العادلــة ألنهــا قــد 
تــم اشــتقاقها باســتخدام منهــج مقارنــة األســعار علــى أســاس معامــات مماثلــة لعقــارات مشــابهة. إن 
أســعار بيــع العقــارات المماثلــة يتــم تعديلهــا حســب االختافــات فــي الســمات الرئيســية مثــل حجــم العقــار 
ــكل  ــد ل ــع الواح ــدم المرب ــدر للق ــعر المق ــو الس ــذا ه ــم ه ــج التقيي ــى منه ــري إل ــل الجوه ــه. إن المدخ وموقع

ــرة. ــال الفت ــتوى 2 خ ــى المس ــن أو إل ــات م ــة تحوي ــاك أي ــن هن ــم تك ــن. ل ــع معي موق

إن الزيــادة الجوهرية/)النقــص الجوهــري( فــي قيمــة اإليجــار المقــدرة حســب الســوق ســوف يــؤدي إلــى ارتفــاع/
)انخفــاض( جوهــري فــي القيمــة العادلــة للعقــارات.

ــع  ــتصناع م ــب االس ــم بموج ــون دره ــغ 30 ملي ــى مبل ــتثمارية عل ــارات االس ــن العق ــً ع ــات مقدم ــتمل الدفع تش
مؤسســة ماليــة مــدرج بالتكلفــة ألن هنــاك عــدم تأكــد مــن إنجــاز المشــروع مــن قبــل المطــور. كمــا يتــم 
تســجيل المطلوبــات المعنيــة بمبلــغ 39 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2015- 39 مليــون درهــم( فــي البيانــات 
الماليــة. بموجــب شــروط االســتصناع، ليــس لــدى المجموعــة أي التــزام لســداد تمويــل االســتصناع الخــاص ببنــد 

ــاء. ــال اإلنش ــى اكتم ــودات حت الموج

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

322,818312,036في 1 يناير

10,782     -أرباح القيمة العادلة للدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية

322,818322,818في 31 ديسمبر

11 - الدفعات مقدما عن العقارات االستثمارية
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ــً  ــع. وفق ــار أو البي ــا لإليج ــظ به ــي المحتف ــدات المبان ــات ووح ــي والفي ــن األراض ــتثمارية م ــارات االس ــف العق تتأل
ــة. ــة العادل ــتثمارية بالقيم ــارات االس ــة العق ــدرج المجموع ــبية، ت ــتها المحاس لسياس

تســتند القيــم العادلــة للعقــارات علــى تقييمــات أجريــت فــي نهايــة الســنة مــن قبــل مقيميــن مؤهليــن مهنيــا 
مســتقلين يحملــون المؤهــات المهنيــة ذات العاقــة المعتــرف بهــا ولديهــم خبــرة ذات عاقــة فــي المواقــع 
ــى  ــا أوص ــً لم ــو وفق ــتخدم ه ــم المس ــوذج التقيي ــا. إن نم ــم تقييمه ــي يت ــتثمارية الت ــارات االس ــات العق وقطاع

ــه المعهــد الملكــي للمســاحين القانونييــن. ب

ــر  ــي مص ــكنيتان ف ــان س ــة أرض ووحدت ــى قطع ــمبر 2016 عل ــي 31 ديس ــا ف ــتثمارية كم ــارات االس ــتمل العق تش
مملوكــة مــن قبــل الشــركات التابعــة للمجموعــة بمبلــغ 148 مليــون درهــم )2015- 275 مليــون درهــم(. وتقــع 
ــة  ــم المدرج ــن القي ــا تتضم ــدة. كم ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــرى ف ــتثمارية األخ ــارات االس ــع العق جمي
خســائر تحويــل العمــات األجنبيــة بمبلــغ 163 مليــون درهــم )2015 - 27 مليــون درهــم( ناتجــة عــن تحويــل 

ــة. ــوق الملكي ــي حق ــا ف ــم تضمينه ــي ت ــر والت ــي مص ــتثمارية ف ــارات االس ــات العق عم

عليهــا  الحصــول  تــم  قــد  ألنهــا  العادلــة  القيمــة  لقيــاس   2 المســتوى  فــي  االســتثمارية  العقــارات  تصنــف 
باســتخدام نهــج مقارنــة األســعار علــى أســاس معامــات مماثلــة لعقــارات مشــابهة. يتــم تعديــل أســعار 
بيــع العقــارات المماثلــة حســب االختافــات فــي الســمات الرئيســية مثــل حجــم العقــار وموقعــه. إن المدخــل 
الجوهــري إلــى نهــج التقييــم هــو الســعر المقــدر للقــدم المربــع الواحــد لــكل موقــع معيــن. لــم تكــن هنــاك 

ــنة. ــال الس ــتوى 2 خ ــى المس ــن أو إل ــات م ــة تحوي أي

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

1,701,9201,489,968في 1 يناير

73,299183,007اإلضافات خالل السنة

     -)7,571(االستبعادات خالل السنة

18,07055,805أرباح القيمة العادلة عن عقارات استثمارية

(26,860))162,622(تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية

1,623,0961,701,920في31 ديسمبر

12 - العقارات االستثمارية
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إن الزيــادة الجوهرية/)النقــص الجوهــري( فــي قيمــة اإليجــار المقــدرة حســب الســوق ســوف يــؤدي إلــى ارتفــاع/
)انخفــاض( جوهــري فــي القيمــة العادلــة للعقــارات.

ــة بمبلــغ 872 مليــون درهــم )2015  كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، فــإن العقــارات االســتثمارية التــي لهــا قيمــة عادل
- 850 مليــون درهــم( تــم رهنهــا/ التنــازل عنهــا لصالــح وكيــل الضمــان كجــزء مــن إعــادة الهيكلــة )إيضــاح 17(.

فــي 1 أكتوبــر 2014، دخلــت المجموعــة فــي اتفاقيــة مشــروع مشــترك مــع طــرف آخــر لتطويــر قطعــة أرض 
مملوكــة بالشــراكة فــي منطقــة نــد الحمــر. اســتحوذت شــركة أمــاك للتمويــل )ش.م.ع( علــى حصــة بنســبة 
ــة  ــة أرض مملوك ــر قطع ــتركة لتطوي ــيطرة المش ــت الس ــأة تح ــز ذ.م.م، منش ــاء جاردن ــة الورق ــي منطق 50% ف
والمطلوبــات  الموجــودات  فــي   %50 بنســبة  حصــة  المجموعــة  لــدى  الحمــر.  نــد  منطقــة  فــي  بالشــراكة 
ــر  ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــب المعي ــك بموج ــا لذل ــترك ووفق ــروع المش ــة بالمش ــف الخاص ــرادات والمصاري واإلي
ــدف  ــر وبه ــد التطوي ــي قي ــا أن األرض ه ــتركة. وبم ــيطرة المش ــت الس ــة تح ــر عملي ــم 11 تعتب ــة رق ــة الدولي المالي
اســتبعادها فــي الســوق، تــم التعامــل معهــا كعقــار قيــد التطويــر مــع تكلفــة أوليــة تســاوي قيمتــه العادلــة 
ــر  ــة لتطوي ــف الاحق ــم. إن المصاري ــون دره ــغ 330 ملي ــتثمارية بمبل ــارات االس ــة العق ــن محفظ ــل م ــد التحوي عن
األرض إلعــادة بيعهــا يتــم إدراجهــا فــي تكلفــة العقــار. إن النقــد الــذي يحتفــظ بهــا المشــروع المشــترك مقيــد، 
ــَزم تعاقديــا لتطويــر األراضــي فــي إطــار اتفاقيــة المشــروع المشــترك. إن حصــة المجموعــة مــن  نظــرا ألنــه ملَت

ــم(. ــون دره ــم )2015 - 68 ملي ــون دره ــغ 247 ملي ــو مبل ــمبر 2016 ه ــي 31 ديس ــد ف ــدي المقي ــد النق ــذا الرصي ه

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

56,60246,185دخل اإليجار المشتق من العقارات االستثمارية

مصاريف تشغيل مباشرة (تشتمل الصيانة 
(15,008))18,260(والتصليحات) تنتج دخل إيجار

األرباح الناتجة عن تأجير العقارات االستثمارية المدرجة 
38,34231,177بالقيمة العادلة

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

386,418363,281في 1 يناير

(33,447))196,117(تكلفة بيع العقارات

30,37856,584اإلضافات لتكاليف البناء المتكبدة

220,679386,418في 31 ديسمبر

13 - عقارات قيد التطوير

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016
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الفرعيــة  األراضــي  لبيــع عــدد مــن قطــع  اتفاقــات  المشــترك فــي  المشــروع  الحاليــة، دخــل  الســنة  خــال 
المقســمة ألرض نــد الحمــر. تطبيقــً لمتطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15، حــدد المشــروع 
المشــترك اثنيــن مــن التزامــات األداء ضمــن هــذه االتفاقيــات لنقــل الســيطرة علــى األرض وتوفيــر البنيــة التحتيــة 

ــة.  للقطع

ســوف يتــم تســجيل اإليــرادات المخصصــة لبيــع األرض فــي وقــت نقــل الســيطرة لــألرض واإليــرادات المتعلقــة 
ــي  ــزم ف ــق مل ــه ح ــترك ل ــروع المش ــاس أن المش ــى أس ــة عل ــة التحتي ــاء البني ــرة بن ــال فت ــة خ ــة التحتي ــاء البني ببن
دفــع مقابــل األداء المنجــز حتــى اآلن. قــد تــم تخصيــص اإليــرادات التعاقديــة بيــن االلتزاميــن المنفصليــن علــى 

ــة لــكل منهمــا. أســاس القيمــة العادل

كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، يتــم تخصيــص العقــارات قيــد التطويــر كضمــان لصالــح وكيــل الضمــان كجــزء مــن 
إعــادة هيكلــة )إيضــاح 17(.

للعمليــة  الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصاريــف  المجموعــة فــي  التاليــة حصــة  العناصــر  تمثــل 
المشــتركة بعــد حــذف المعامــات بيــن المجموعــة:

تتألــف االيــرادات للســنة مــن مبلــغ 366 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2015- ال شــيء( بعــد اســتيفاء تحويــل 
الســيطرة علــى التزامــات أداء األرض ومبلــغ 63 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2015- 74 مليــون درهــم( مقابــل 
بموجــب  المســتحقة  المدينــة  المبالــغ  تســتحق  التحتيــة.  البنيــة  تطويــر  أداء  اللتزامــات  الجــاري  االســتيفاء 
ــرادات نقــل ملكيــة األراضــي بشــأنها لتســوية المشــروع المشــترك  ــة التــي تــم تثبيــت إي اتفاقيــات البيــع المعني

ــر. ــداد التقاري ــخ إع ــن تاري ــهر م ــال 12 ش خ

 31 ديسمبر
ألف درهم2016

 31 ديسمبر
2015

ألف درهم
220,679386,418عقارات قيد التطوير

247,30168,328النقد واألرصدة لدى البنوك

110,87065موجودات أخرى - ذمم مدينة

(92,010))2,713(دخل مؤجل ومطلوبات أخرى

576,137362,801صافي الموجودات

428,82674,078االيرادات

3،374469دخل عن الودائع

(33,447))196،117(تكاليف مبيعات العقارات

(8,644))22,747(المصاريف التشغيلية

213,33632,456أرباح السنة

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016



8687

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

الدوليــة  أمــاك  شــركة  فــي  المجموعــة  الســتثمارات  الماليــة  المعلومــات  تلخيــص  التالــي  الجــدول  يوضــح 
للعقــارات:

ــن  ــم( م ــون دره ــم )2015 - 10.9 ملي ــون دره ــغ 16.5 ملي ــاح بمبل ــات أرب ــة توزيع ــتلمت المجموع ــنة، اس ــال الس خ
ــى  ــارات عل ــة للعق ــاك الدولي ــركة أم ــج ش ــة ونتائ ــات المالي ــتند المعلوم ــارات. تس ــة للعق ــاك الدولي ــركة أم ش
ــم  ــر 2015(، وت ــي 30 نوفمب ــا ف ــمبر 2015 - كم ــر 2016 )31 ديس ــي نوفمب ــا ف ــرة كم ــابات اإلدارة المتوف ــدث حس أح

اســتقراؤها للشــهر المتبقــي )2015 - شــهر( حتــى 31 ديســمبر 2016.

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

14 - استثمار في شركة شقيقة

نسبة  المساهمة

20162015
2016

ألف درهم
2015

ألف درهم

أمالك الدولية للعقارات، شركة تمويل، 
293،540282،096٪26،39٪26،39المملكة العربية السعودية

293،540282،096

20162015
ألف درهمألف درهم

 2،862،614 3،275،971الموجودات

(1،802،027))2،172،249(المطلوبات

 1،060،587 1،103،722حقوق الملكية

 282،096 293،540القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة (تم استقراؤها)

 202،773 253،290اإليرادات (تم استقراؤها)

 100،389 103،129األرباح للفترة (تم استقراؤها)

 25،202 27،905حصة المجموعة في أرباح السنة (تم استقراؤها)
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ــداد  ــرة الس ــا والمتأخ ــي تحصيله ــكوك ف ــون المش ــص للدي ــل المخص ــد تنزي ــد بع ــذا الرصي ــار ه ــم إظه 15-1  ت
منــذ أكثــر مــن 12 شــهرا مــن تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة. إن اإلدارة واثقــة مــن تحصيــل صافــي الرصيــد بالكامــل.

لحدائــق  المســتحقة  بالمبالــغ  متعلــق  درهــم(  مليــون   0.1  -2015( درهــم  مليــون   111 بمبلــغ  الرصيــد  إن    2-15
.)13 )إيضــاح  الورقــاء ذ م م 

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

4,6763,765المبالغ المدفوعة مقدمًا

24,36924,369ذمم مدينة من أنشطة الوساطة (إيضاح 1-15)

7,34721,778تسجيل األراضي ورسوم الخدمات

7,2287,093دفعات مقدمًا

13,285   -مبالغ مستحقة القبض من مطورين

2,6801,600أرباح مستحقة القبض

774703مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح 29)

10,585   -الذمم المدينة المرهونة

115,2765,795أخرى (إيضاح 2-15)

162,35088,973

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

15 - الموجودات األخرى
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2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

17,22514,168الموجودات الثابتة ( إيضاح 16.1)
     -5,059أعمال رأسمالية قيد التنفيذ ( إيضاح 16.2)

22,28414,168
16-1 إن الموجودات الثابتة هي كما يلي:

:2016
أثاث

وتركيبات
ألف درهم

أجهزة كمبيوتر
ومعدات مكتبية

ألف درهم 

المجموع
ألف درهم

التكلفة:

19,09343,28062,373 في 1 يناير 2016
1,1687,4558,623 اإلضافات خالل السنة

)5,935()1,649()4,286( االستبعادات خالل السنة
15,97549,08665,061 في 31 ديسمبر 2016

االستهالك المتراكم:

17,83930,36648,205 في 1 يناير 2016
2915,1055,396 االستهالك المحمل للسنة

)5,765()1,643()4,122( االستبعادات خالل السنة
14,00833,82847,836 في 31 ديسمبر 2016

صافي القيمة الدفترية:

1,96715,25817,225 في 31 ديسمبر 2016

:2015
أثاث

وتركيبات
ألف درهم

أجهزة كمبيوتر
ومعدات مكتبية

ألف درهم 

المجموع
ألف درهم

التكلفة:

20,33230,80351,135 في 1 يناير 2015
1,08912,74913,838 اإلضافات خالل السنة

(2,600))272((2,328) االستبعادات خالل السنة
19,09343,28062,373 في 31 ديسمبر 2015

االستهالك المتراكم:

19,37924,99144,370 في 1 يناير 2015
4975,6366,133 االستهالك المحمل للسنة

(2,298))261((2,037) االستبعادات خالل السنة
17,83930,36648,205 في 31 ديسمبر 2015

صافي القيمة الدفترية:
1,25412,91414,168 في 31 ديسمبر 2015

16-2 يتعلــق المبلغ بمشــاريع تكنولوجيــا المعلومات الجارية.

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

16 - الموجودات الثابتة



8889

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

التنــازل عــن ورهــن  الودائــع االســتثمارية المعــاد هيكلتهــا والتمويــل اإلســامي اآلخــر مقابــل  يتــم تأميــن 
ــازل  ــات 11 و12( والتن ــدة )إيضاح ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــع ف ــي تق ــة الت ــتثمارية للمجموع ــارات االس العق
عــن التأميــن، ورهــن علــى حســابات البنــك )إيضــاح 8( والتنــازل عــن الحقــوق الســتام الدفعــات المتعلقــة 
التابعــة  الشــركات  مــن  الشــركات  وضمانــات  اإلســامية  واالســتثمارية  التمويليــة  الموجــودات  بمحفظــة 
ــن. ــن الممولي ــة ع ــان نياب ــل ضم ــل وكي ــن قب ــا م ــاظ به ــيتم االحتف ــة س ــة المقدم ــة. إن األوراق المالي للمجموع

تكرار
األقساط

تاريخ
2016نسبة األرباحالقسط النهائي

ألف درهم
2015

ألف درهم
2229,296238,124٪25 أكتوبر 2026شهريًاالمرابحة

4199,695228,222٪4 يوليو 2020شهريًاالوكالة
4457,722523,111٪4 يوليو 2020شهريًاأخرى

سعر الشراء 
المستحق 

الدفع
24,439,0154,609,909٪25 أكتوبر 2026شهريًا

5,325,7285,599,366
(754,134))643,704(إطفاء تعديل القيمة العادلة )إيضاح 17-1(

4,682,0244,845,232

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

17 - الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

ــزام  ــى الت ــا أدى إل ــي 2014، مم ــة ف ــة المنتهي ــادة الهيكل ــة إلع ــا نتيج ــركة جوهري ــع الش ــة ودائ ــر طبيع ــم تغيي ت
ثابــت يدفــع إلــى المموليــن التجارييــن ومقدمــي دعــم الســيولة. إن القيمــة االســمية القائمــة لالتزامــات الثابتــة 
القائمــة المعــاد هيكلتهــا فــي نهايــة الســنة هــي مبلــغ 5.326 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2015 - 5.599 مليــون 
ــع  ــروط الودائ ــي ش ــة ف ــرات الجوهري ــبب التغي ــة، وبس ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــً للمعايي ــم(. وفق دره
االســتثمارية مــن خــال إعــادة الهيكلــة، تــم إجــراء تقييــم القيمــة العادلــة لالتزامــات المعــاد هيكلتهــا بتاريــخ 
إعــادة الهيكلــة علــى أســاس صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتعاقــد عليهــا. كمــا فــي 25 
ــي  ــز المال ــان المرك ــي بي ــة ف ــة العادل ــة بالقيم ــي البداي ــا ف ــاد هيكلته ــات المع ــت االلتزام ــم تثبي ــر 2014، ت نوفمب
ــل  ــان الدخ ــي بي ــجيلها ف ــم تس ــي ت ــم والت ــون دره ــغ 911 ملي ــة بمبل ــة العادل ــاح القيم ــل أرب ــى تعدي ــا أدى إل مم

ــمبر 2014. ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــد للس الموح

ــد  ــع اإلدارة لعائ ــاس توق ــى أس ــبة 5% عل ــم بنس ــدل خص ــتخدام مع ــة باس ــة العادل ــل القيم ــاب تعدي ــم احتس ت
ــة. ــددة للمجموع ــر مح ــب مخاط ــدل حس ــوق والمع الس

يجــب قيــاس االلتزامــات الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل التمويــل الفعلــي. وبالتالــي، فــإن 
األربــاح الناتجــة مــن التثبيــت األولــي المســجلة ســيتم عكســها بالكامــل علــى مــدى فتــرة 12 ســنة للســداد، مــع 
رســوم ناتجــة فــي بيــان الدخــل الموحــد كل ســنة. إن القيمــة المتراكمــة ألربــاح القيمــة العادلــة المطفــأة كمــا 
ــة  ــاح القيم ــي أرب ــم(، تعط ــون دره ــمبر 2015 - 157 ملي ــم )31 ديس ــون دره ــت 267 ملي ــمبر 2016 بلغ ــي 31 ديس ف
ــم(  ــون دره ــمبر 2015 - 754 ملي ــمبر 2016 )31 ديس ــي 31 ديس ــا ف ــم كم ــون دره ــن 644 ملي ــة م ــة المتبقي العادل

ليتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة الســداد المتبقيــة.

ــع  ــة توزي ــى المجموع ــب عل ــه يج ــنة 2014، فإن ــة لس ــادة الهيكل ــتركة الع ــروط المش ــة الش ــود اتفاقي ــب بن بموج
أي فائــض نقــدي وفقــً لبنــود االتفاقيــة، بنــاًء علــى تقييــم المركــز النقــدي للمجموعــة كل 6 أشــهر. تــم إجــراء 
أول تقييــم فــي ديســمبر 2014 و قــد أدى إلــى ســداد االلتــزام إلــى المموليــن بمبلــغ 944 مليــون درهــم وهــو مــا 

يمثــل دفعــة مقدمــً مــن 22 قســطً شــهريً مجــدواًل فــي المســتقبل.

بموجــب آليــة التحويــل النقديــة، إن التقييــم الثانــي يقــوم علــى أســاس المركــز النقــدي كمــا فــي 30 يونيــو 2015 
وبالتالــي تــم ســداد دفعــة مقدمــة بمبلــغ 558 مليــون درهــم تمثــل 13 قســط شــهري فــي المســتقبل حتــى 

اكتوبــر 2017، تــم دفعهــا فــي 16 يوليــو 2015.

 2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

754,134886,318في 1 يناير

(132,184))110,430(اإلطفاء المحمل للسنة

643,704754,134 

17 - 1 إطفاء تعديل القيمة العادلة
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تــم إجــراء التقييــم الثالــث علــى أســاس المركــز النقــدي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 وبالتالــي تــم ســداد دفعــة 
مقدمــة بمبلــغ 137 مليــون درهــم تمثــل قســطين شــهريً فــي المســتقبل حتــى ديســمبر 2017، تــم دفعــه فــي 
ــم  ــي ت ــو 2016 وبالتال ــي 30 يوني ــا ف ــدي كم ــز النق ــاس المرك ــى اس ــع عل ــم الراب ــراء التقيي ــم إج ــر 2016. وت 25 يناي
ســداد دفعــة مقدمــة بمبلــغ 137 مليــون درهــم تمثــل قســطين شــهريً فــي المســتقبل حتــى فبرايــر 2018 تــم 

دفعــه فــي 25 يوليــو 2016.

فــي ديســمبر 2016، وافقــت شــركة أمــاك مــع المموليــن لديهــا للتنــازل عــن عــدد مــن الشــروط المقيــدة، والتــي 
تضمنــت تعديــات لبعــض القيــود للســماح لســجل الرهــن للشــركة بالحفــاظ علــى أعلــى المســتويات المتوقعــة 
وزيــادة األمــوال التــي ســتطرح فــي إطــار معاييــر معينــة متفــق عليهــا مســبقا وإزالــة القيــود المفروضــة علــى 

اســتحداث المشــروعات. ال تؤثــر الشــروط الجديــدة علــى فتــرة الســداد أو المبالــغ أو دفعــات األربــاح للمموليــن.

أ(  االستصناع - تمويل إجارة آجلة من قبل شركة تابعة

خــال ســنة 2008، دخلــت المجموعــة فــي اتفاقيــة اســتصناع - تمويــل إجــارة آجلــة مــع بنــك إســامي لتمويــل 
ــو 53  ــهيات ه ــغ التس ــي مبل ــً. إن إجمال ــاء حالي ــد اإلنش ــار قي ــي عق ــة ف ــوم مكتبي ــدات كوندوموني ــراء وح ش
مليــون درهــم )31 ديســمبر 2015 - 53 مليــون درهــم(، منــه إجمالــي دفعــات تمــت بخصــوص تكلفــة اإلنشــاءات 
مــن قبــل البنــك اإلســامي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 بمبلــغ 30 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2015 - 30 مليــون 

درهــم(.

وحــدات  تســليم  عنــد  إجــارة  تســهيات  إلــى  النهايــة  فــي  تحويلهــا  ســيتم  والتســليم،  االنتهــاء  بعــد 
لتعديــل  إســامي  بنــك  مــع  مناقشــات  حاليــً  المجموعــة  تجــري  للمجموعــة.  المكتبيــة  الكوندومونيــوم 

للعقــد. النهائيــة  األحــكام 

بموجــب اإلجــارة، ســتقوم المجموعــة بدفــع إيجــار متغيــر يحتســب بســعر أيبــور لمــدة 3 أشــهر زائــدًا %2.5 
ــليم  ــد تس ــنوات بع ــال 6 س ــنوية خ ــع س ــاط رب ــى أقس ــداد عل ــتحق الس ــنويً( ويس ــى 6.5% س ــد األدن ــنويً )الح س

ــة. ــه للمجموع ــار أو تحويل ــع العق ــوز بي ــار يج ــرة اإليج ــاء فت ــد إنته ــل. بع ــار المكتم العق

والبنــك  العقــار  مطــور  بيــن  األطــراف  ثاثيــة  رهــن  اتفاقيــة  )أ(  يلــي:  بمــا  أيضــً  مضمــون  التســهيل  هــذا  إن 
والشــركة التابعــة، )ب( التنــازل عــن التأميــن علــى العقــار الممــول، و )ج( التنــازل عــن إيــرادات اإليجــار المســتقبلية 

ــول. ــار المم ــن العق م

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

38,55938,559استصناع  تمويل إجارة آجلة من قبل شركة تابعة (إيضاح أـ)

19,14531,240الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري (إيضاح ب)

57,70469,799

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

18 -  تمويل إسالمي ألجل
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ب(  الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري

كمــا فــي نهايــة الســنة، إن الشــركة المصريــة إلعــادة التمويــل العقــاري تســهيات طويلــة األجــل للشــركة 
67 مليــون جنيــه مصــري( لتمويــل  99 مليــون جنيــه مصــري )2015 -  التابعــة للمجموعــة فــي مصــر بمبلــغ 
أنشــطة الشــركة التابعــة. يترتــب علــى هــذه التســهيات معــدل أربــاح بنســبة تتــراوح مــن 11.5% إلــى 14.75 ســنويً 

ــنوات. ــا 10 س ــدة أقصاه ــهري لم ــاس ش ــى أس ــع عل ــتحق الدف ــنويً( تس )2015 - 11.5% س

المؤجــل  بالدخــل  التــي تتعلــق  92 مليــون درهــم(،    - 2015 )31 ديســمبر  3 مليــون درهــم  20-1 هــذا يشــمل 
.)13 )إيضــاح  م  م  ذ  الورقــاء  لحدائــق  األخــرى  والمطلوبــات 

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

6,2926,085في 1 يناير

1,2871,192المخصص خالل السنة

(985))1,422(المدفوع خالل السنة

6,1576,292في 31 ديسمبر

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

56,63150,354مخصصات ومبالغ مستحقة الدفع

13,68513,025دخل إيجار غير مكتسب

6,5826,592توزيعات أرباح مستحقة الدفع

أرباح متوقعة مستحقة على ودائع االستثمارات والتمويالت 
3,9124,281اإلسالمية األخرى

15,10322,093مطالبات قانونية مستحقة الدفع

2,3442,344أتعاب وساطة مستحقة الدفع

6333,129زكاة مستحقة الدفع

36,201133,624ذمم دائنة أخرى (إيضاح 20-1)

135,091235,442

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

19 - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

20 - المطلوبات األخرى
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أداة المضاربة
ــروط  ــام ش ــد إتم ــاح 26( عن ــة )إيض ــهم عادي ــى أس ــل إل ــة للتحوي ــة قابل ــدار أداة مضارب ــة بإص ــت المجموع قام
معينــة. فــي وقــت إصــدار أداة  المضاربــة، أقــر المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة 
بتاريــخ 28 ســبتمبر 2014 بزيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ يصــل حتــى 2.1 مليــار درهــم مــن وقــت آلخــر بهــذا 

ــة . ــون مطلوب ــد تك ــي ق ــغ الت ــغ أو المبال المبل

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
1.500.000.000 سهم قيمة السهم 1 درهم

1,500,0001,500,000 (31 ديسمبر 2015 – 1.500.000.000 سهم عادي قيمة السهم 1 درهم)

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

21 - رأس المال

22 -  برنامج خيار األسهم للموظفين
خــال عــام 2008، قامــت المجموعــة بشــراء 25 مليــون ســهم مــن أســهمها، أي مــا يعــادل 1.67% مــن رأس المــال 
ــار شــراء األســهم  المصــدر. تــم تســجيل هــذه األســهم فــي بيــان المركــز المالــي بالتكلفــة كأســهم نظــام خي

ــتقبل. ــي المس ــج ف ــذا البرنام ــل ه ــال مث ــط إلدخ ــة تخط ــث أن المجموع ــة، حي ــوق الملكي ــن حق ــن ضم للموظفي

23 - االحتياطي القانوني
وفقــً للقانــون االتحــادي رقــم )2( لســنة 2015 فــي دولــة اإلمــارات لعربيــة المتحــدة والنظــام األساســي للشــركة، 
يجــب تحويــل 10% مــن أربــاح الســنة إلــى االحتياطــي القانونــي. يجــوز للشــركة أن تقــرر التوقــف عــن هــذه التحويــات 
الســنوية عندمــا يصبــح إجمالــي االحتياطــي مســاويً 50% مــن رأس المــال المدفــوع. خــال الســنة، قامــت الشــركة 

بتحويــل ال شــيء )31 ديســمبر 2015 - 532 ألــف درهــم( إلــى االحتياطــي القانونــي.

24 - االحتياطي العام
حســب متطلبــات النظــام األساســي للشــركة، يجــب تحويــل 10% مــن أربــاح الســنة إلــى االحتياطــي العــام. ووفقــً 
ــة  ــة العمومي ــن الجمعي ــرار م ــب ق ــام بموج ــي الع ــى االحتياط ــل إل ــف التحوي ــي، يتوق ــركة األساس ــام الش لنظ
العاديــة بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة أو عندمــا يصبــح هــذا االحتياطــي مســاويً 50% مــن رأســمال الشــركة 
المدفــوع. ســوف يتــم اســتخدام هــذا االحتياطــي ألغــراض تحددهــا الجمعيــة العموميــة أثنــاء االجتمــاع الســنوي 
العــادي وبنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة. خــال الســنة، قامــت الشــركة بتحويــل ال شــيء )31 ديســمبر 2015 

532 ألــف درهــم( إلــى االحتياطــي العــام.
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25 - االحتياطي الخاص
إن االحتياطــي الخــاص الــذي تــم تكوينــه حســب توصيــة المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

غيــر قابــل للتوزيــع. 

26 - أداة المضاربة

  
ــة بمبلــغ 1.300 مليــون درهــم والتــي تســتحق فــي 30 نوفمبــر 2026  فــي 25 نوفمبــر 2014، تــم إصــدار أداة المضارب
ــد  ــى الح ــة إل ــتحقاق أداة المضارب ــد اس ــة. عن ــل المجموع ــن قب ــة م ــة مملوك ــراض خاص ــركة ألغ ــال ش ــن خ م
الــذي ال يمكــن اســتردادها ســوف يتــم تحويلهــا بشــكل الزامــي إلــى أســهم عاديــة للشــركة بعــدد 1.956 

ــم. ــد 1 دره ــهم الواح ــمية للس ــة اس ــهم بقيم ــون س ملي
 

تتألــف أداة المضاربــة في وقت اإلصدار من: 
قيمــة اســمية بمبلغ 1.300 مليون درهم  .1

معدل ربح متوقع بنســبة 1% ســنويً على األرصدة القائمة كل ســنة، يســتحق الدفع كدفعات   .2
عينيــة، ويحــق للشــركة االختيار أن تقوم بتوزيعات نقدية أو باألســهم.  

إصــدار طــارئ 500 مليون ســهم ينطبق فقط إلى حــد بقاء أداة المضاربة قائمة عند االســتحقاق.   .3
إن عدد األســهم الطارئة التي ســوف يتم إصدارها تقســم بالتناســب مع مبلغ أداة المضاربة   

القائم. المتبقي   

تشــتمل أداة المضاربــة مــن بنــد يطبــق لزيــادة محتملــة فــي األربــاح المتوقعــة ألداة المضاربــة. وســيتم احتســاب 
ــاح المطبقــة مــن 2% إلــى 8% علــى المبالــغ المســتحقة للمموليــن التجارييــن )إيضــاح 17(.  مبلــغ كزيــادة فــي األرب
ــن أداة  ــب م ــغ المناس ــترداد المبل ــدم اس ــة ع ــارت المجموع ــال اخت ــي ح ــره ف ــبق ذك ــا س ــق م ــم تطبي ــوف يت س

المضاربــة مباشــرة بعــد بيــع العقــارات االســتثمارية المؤهلــة.

ــات  ــاح 12( والدفع ــة )إيض ــتثمارية المؤهل ــارات االس ــع العق ــن بي ــة م ــاح المحقق ــركة، إن األرب ــر الش ــا لتقدي وفق
ــتخدامها  ــم اس ــوف يت ــاح 13( س ــر )إيض ــد التطوي ــارات قي ــاح 11( والعق ــتثمارية )إيض ــارات االس ــن العق ــً ع مقدم
ــترداد  ــد اس ــة. عن ــات العيني ــن الدفع ــة م ــتحق ذو الصل ــغ المس ــب المبل ــى جن ــا إل ــة جنب ــترداد أداة المضارب الس
ــي  ــتحقة. ف ــة المس ــل الطارئ ــهم التحوي ــدار أس ــي إص ــبي ف ــاض نس ــاك انخف ــون هن ــوف يك ــة، س أداة المضارب
حــال تــم إتمــام بيــع العقــارات االســتثمارية المؤهلــة، ولكنــه ال يوجــد اســتهاك متماثــل ألداة المضاربــة ، ســوف 
تخضــع األربــاح المتوقعــة للتغييــر كمــا هــو موضــح أعــاه. تبلــغ العقــارات االســتثمارية المؤهلــة بقيمــة مدرجــة 
إجماليــة 1.532 مليــون درهــم كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 )31 ديســمبر 2015- 1.804 مليــون درهــم( والتــي تنتــج 
ــمبر 2015-  ــم )31 ديس ــون دره ــغ 2.715 ملي ــة بمبل ــتبعدة المؤهل ــارات المس ــة للعق ــة إجمالي ــة عادل ــا قيم عنه

ــم(. ــون دره 2.849 ملي

ــة ألداة  ــة العادل ــن القيم ــرق بي ــجيل الف ــم تس ــا. وت ــد إصداره ــة عن ــة العادل ــة بالقيم ــجيل أداة المضارب ــم تس ت
المضاربــة والقيمــة المدرجــة للودائــع بمبلــغ 1.027 مليــون درهــم كأربــاح فــي بيــان الدخــل لســنة 2014 وفقــً 
للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة. الحقــً للتثبيــت األولــي، لــن يتــم إعــادة قيــاس القيمــة المدرجــة 

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

20162015
ألف درهمألف درهم

 1.100.075 1.100.075أداة المضاربة (القيمة االسمية)

(868.947))868.947(احتياطي أداه المضاربة

 231.128 231.128أداة المضاربة (القيمة المدرجة)
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ــة  ــن أداة المضارب ــي م ــت األول ــد التثبي ــم عن ــون دره ــغ 1.027 ملي ــة بمبل ــة العادل ــاح القيم ــل أرب ــم تحوي ــألداة. ت ل
مــن الخســائر المتراكمــة إلــى احتياطــي أداة المضاربــة. وســوف يتــم اســتخدام هــذا االحتيــاط فــي حــال وجــود 
ــم إدراج أي  ــوف يت ــة. وس ــتحقاق أداة المضارب ــد اس ــركة عن ــي الش ــهم ف ــدار أس ــة أو إص ــداد ألداة المضارب أي س
ــي أداة  ــة واحتياط ــة ألداة المضارب ــة المدرج ــل والقيم ــادرة للتحوي ــهم الص ــمية لألس ــة االس ــن القيم ــاف بي اخت

ــة. ــائر المتراكم ــر الموزعة/الخس ــاح غي ــي األرب ــة ف المضارب

ــة  ــة المتوقع ــات النقدي ــإلدارة للتدفق ــر ل ــل تقدي ــى أفض ــاء عل ــة بن ــة ألداة المضارب ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ت
ــوف  ــأن األداة س ــرى اإلدارة ب ــرض، ت ــذا الغ ــركة. له ــوق للش ــة الحق ــد تكلف ــه عن ــم خصم ــأ، ت ــوف تنش ــي س الت
ــي  ــنة ف ــرة 12 س ــة لفت ــات العيني ــف الدفع ــوية مصاري ــيتم تس ــر وس ــي عش ــام الثان ــي الع ــل، ف ــترد، بالكام تس

ــخ. ــس التاري نف

تــم احتســاب القيمــة العادلــة ألداة المضاربــة باســتخدام تكلفــة حقــوق الملكيــة بنســبة 14.96% محتســبة 
ــة  ــندات حكوم ــى س ــتند عل ــون مس ــد المضم ــث أن العائ ــمالية حي ــودات الرأس ــعير الموج ــوذج تس ــب نم بموج
اإلمــارات العربيــة المتحــدة طويلــة األجــل؛ إن مقيــاس بيتــا الــذي تــم تحديــده مســتند إلــى مقيــاس بيتــا للشــركة 
المماثلــة التــي تعمــل فــي ذات النشــاط وعــاوة مخاطــر الســوق مســتندة علــى ظــروف الســوق الحاليــة وهــو 

ــون. ــتثمار المضم ــى االس ــي عل ــع اإلضاف ــد المتوق ــس العائ ــا يعك م

فــي 12 أغســطس 2015، اختــار مجلــس إدارة الشــركة طوعــً لســداد 200 مليــون درهــم مقابــل أداة المضاربــة 
ممــا أدى إلــى انخفــاض أداة المضاربــة واحتياطــي أداة المضاربــة بمبلــغ 42 مليــون درهــم و 158 مليــون درهــم 
1.100 مليــون درهــم )31  بلــغ   2016 31 ديســمبر  القائــم ألداة المضاربــة فــي  المبلــغ االســمي  التوالــي. إن  علــى 
ــتحقة  ــق بـــ PIK المس ــا يتعل ــم فيم ــن دره ــً 9 مايي ــركة أيض ــت الش ــم(. دفع ــون دره ــمبر 2015- 1.100 ملي ديس
نتيجــة لســداد أداة المضاربــة علــى التوالــي بنســبة 1% مــن أداة المضاربــة القائمــة مــن تاريــخ إعــادة الهيكلــة 
لتاريــخ دفــع مبلــغ 200 مليــون درهــم. قــد ســجل هــذا التحمــل فــي الخســائر المتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة.

ــون )31  ــي 1.647 ملي ــب األداة ه ــول بموج ــد تح ــي ق ــهم الت ــدد األس ــى لع ــد األقص ــمبر 2016، إن الح ــي 31 ديس ف
ديســمبر 2015- 1.647 مليــون(.

 
27 - الشــركات التابعــة الجوهرية المملوكة بشــكل جزئي

إن المعلومــات الماليــة للشــركات التابعــة التي لها حصص جوهرية غير مســيطرة قــد تم عرضها أدناه:

  

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

2016إيضاح
ألف درهم

2015
ألف درهم

 156،421 1131،506-27أماك سكاي جاردنز ذ.م.م

)11،850()12،370(إي إف إس للخدمات المالية ذ.م.م

119،136144،571
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تمتلــك المجموعــة حصــة رأس مــال بنســبة 100% مــن شــركة أمــاك ســكاي جاردنــز ذ.م.م. اســتخدمت   1-27
المجموعــة شــركة أمــاك ســكاي جاردنــز ذ.م.م كمنشــأة ذات غــرض خــاص، لاســتحواذ باالشــتراك   
ــك  ــروع«(. تمل ــز )»المش ــكاي جاردن ــروع س ــى مش ــة تدع ــي بناي ــة ف ــقق معين ــى ش ــر عل ــرف آخ ــع ط م  
ــرف  ــع الط ــروع  م ــة المش ــكام اتفاقي ــب أح ــروع. بموج ــن المش ــبة 67% م ــة بنس ــة اآلن حص المجموع  
المقــدم  التمويــل  اآلخــر.  للطــرف  و%33  للمجموعــة   %67 بنســبة  أربــاح  اقتســام  ســيتم  المقابــل،   
تــم تصنيفــه كحقــوق ملكيــة ضمــن أمــاك ســكاي جاردنــز وبالتالــي زيــادة الحصــص غيــر المســيطرة   

على مســتوى المجموعة.  

إن المعلومــات الماليــة الملخصــة لهــذه الشــركات التابعــة مدرجــة أدنــاه. تســتند المعلومــات إلــى المبالــغ 
ــركة. ــل الش ــات داخ ــل الحذوف قب

بيــان اإليرادات الملخص

 

 

2016إيضاح
ألف درهم

2015
ألف درهم

 2،892 1127-27أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م

 1،356)520(إي إف إس للخدمات المالية ذ.م.م

)393(4،248 

أمالك سكاي2016:
جاردنز ذ.م.م

ألف درهم

إي إف إس
للخدمات المالية

ذ.م.م
ألف درهم

 154 20.439اإليرادات

)442()5.434(المصاريف العمومية واإلدارية

)937( -التوزيعات إلى الممولين/ المستثمرين

خسائر القيمة العادلة على عقارات 
استثمارية

)14.620(- 

)1.225( 385 إجمالي الدخل الشامل للسنة

)520( 127العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

األربــاح/ )الخســائر( المخصصــة للحصــة غيــر 
الجوهريــة: المســيطرة 
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

أماك سكاي2015:
جاردنز ذ.م.م

ألف درهم

إي إف إس
للخدمات المالية

ذ.م.م
ألف درهم

 4،924 19،795اإليرادات

(799)(4،822)المصاريف العمومية واإلدارية

(935) -التوزيعات إلى الممولين/ المستثمرين

 -(6،210)خسائر القيمة العادلة على عقارات استثمارية

8،7633،190إجمالي الدخل الشامل للسنة

2،8921،356العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

أمالك سكاي2016:
جاردنز ذ.م.م

ألف درهم

إي إف إس
للخدمات المالية

ذ.م.م
ألف درهم

 911  39،873النقد واألرصدة لدى البنوك

 30،036  -دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية

 -  367،150العقارات االستثمارية

 24،395  1،467 موجودات أخرى

)38،559(  -تمويل اسالمي ألجل

)45،501(  -المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

)391( )10،483(المطلوبات األخرى

)29،109( 398،007إجمالي حقوق الملكية

العائدة إلى:

)16،739(  266،501 مساهمي الشركة األم

)12،370(  131،506 الحصص غير المسيطرة

398،007 )29،109(
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أمالك سكاي
 جاردنز ذ.م.م 

ألف درهم

إي إف إس
 للخدمات المالي

 ذ.م.م
 ألف درهم

:2015
46,8871,398النقد واألرصدة لدى البنوك

30,036   -دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية
     -381,770العقارات االستثمارية

11224,374موجودات أخرى
(38,559)   -تمويل اسالمي ألجل

(44,564)   -المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
(568)(9,548)المطلوبات األخرى

(27,883)419,221إجمالي حقوق الملكية
العائدة إلى:

(16,033)262,800 مساهمي الشركة األم
(11,850)156,421 الحصص غير المسيطرة

419,221(27,883)
بيان التدفقات النقدية الملخص

:2016
أمالك سكاي

 جاردنز ذ.م.م 
ألف درهم

إي إف إس
 للخدمات المالي

 ذ.م.م
 ألف درهم

(487)14,585التشغيلية

-(21,599)التمويلية

(487)(7,014)صافي النقص في النقدية وشبه النقدية

:2015
أمالك سكاي

 جاردنز ذ.م.م 
ألف درهم

إي إف إس
 للخدمات المالي

 ذ.م.م
 ألف درهم

15,1524,374التشغيلية
(3,285)(8,060)التمويلية

7,0921,089صافي النقص في النقدية وشبه النقدية

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016
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28-   المعلومات القطاعية

العقــارات )وتشــتمل علــى  المجموعــة فــي ثاثــة قطاعــات لألعمــال، تمويــل  تــم تنظيــم  إداريــة  ألغــراض 
وتمويــل  العقاريــة(  المعامــات  علــى  )يشــتمل  العقــاري  واالســتثمار  واالســتثمارية(،  التمويليــة  األنشــطة 

الشــركات(. فــي  االســتثمار  تمويــل  علــى  )تشــتمل  وأخــرى  الشــركات  فــي  االســتثمار 

تقــوم اإلدارة بمراقبــة النتائــج التشــغيلية لوحــدات األعمــال الخاصــة بهــا لغــرض اتخــاذ قــرارات حــول تخصيــص 
المــوارد وتقييــم األداء.

القطاعات التشغيلية
إن إيــرادات ومصاريــف المجموعــة لكل قطاع للســنة المنتهية في 31 ديســمبر هي كما يلي:

:2016
تمويل
عقاري

ألف درهم

استثمارات
عقارية

ألف درهم

تمويل استثمارات في 
شركات وأخرى 

ألف درهم

المجموع
ألف درهم

233,190505,39011,707750,287الدخل التشغيلي
(127,392)(13,291)(51,338)(62,763)توزيعات للممولين/ للمستثمرين

(65,728)(937)(1,135)(63,656)عكس/(مخصصات) االنخفاض في القيمة
(110,430)(9,677)(44,860)(55,893)إطفاء أرباح القيمة العادلة

(171,478)(14,554)(59,949)(96,975)مصاريف (تشمل مصاريف مخصصة)
(196,117)     -(196,117)     -تكلفة مبيعات العقارات

27,90527,905     -     -الحصة من نتائج الشركة الشقيقة
151,9911,153107,047(46,097)نتائج القطاع

393الحصص غير المسيطرة

107,440

:2015
تمويل
عقاري

ألف درهم

استثمارات
عقارية

ألف درهم

تمويل استثمارات في 
شركات وأخرى 

ألف درهم

المجموع
ألف درهم

304,575189,62912,686506,890الدخل التشغيلي
(141,244)(14,065)(50,395)(76,784)توزيعات للممولين/ للمستثمرين

80,542(1,088)81,057573عكس/(مخصصات) االنخفاض في القيمة
(132,184)(10,803)(48,098)(73,283)إطفاء أرباح القيمة العادلة

(166,660)(14,329)(53,900)(98,431)مصاريف (تشمل مصاريف مخصصة)
(33,447)     -(33,447)     -تكلفة مبيعات العقارات

25,20225,202     -     -الحصة من نتائج الشركة الشقيقة
139,099(2,397)137,1344,362نتائج القطاع

(4,248) الحصص غير المسيطرة

134,851

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016



100101

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

الموجودات والمطلوبــات القطاعية
يعــرض الجــدول التالي الموجــودات والمطلوبات القطاعيــة الخاصة بالمجموعة كما في 31 ديســمبر:

الحقــً الســتيفاء المتطلبــات التنظيميــة المحليــة ذات الصلــة، خــال العــام، تــم إعــادة تصنيــف األرض فــي 
مصــر بقيمــة مدرجــة 147 مليــون درهــم والمطلوبــات المرتبطــة بهــا بمبلــغ 113 مليــون درهــم مــن تمويــل 
ــم  ــون دره ــم و 262 ملي ــون دره ــمبر 2015- 272 ملي ــاري )31 ديس ــتثمار العق ــى االس ــركات إل ــي الش ــتثمار ف االس

ــي(. ــى التوال عل

ــع  ــاري م ــتثمار العق ــى االس ــاري إل ــل العق ــن التموي ــة م ــات القطاعي ــف المطلوب ــادة تصني ــم إع ــنة، ت ــال الس خ
ــات. ــن القطاع ــرى بي ــف األخ ــن والمصاري ــى المودعي ــات عل ــة بالتوزيع ــف ذات صل ــادة تصني إع

:2016
تمويل
عقاري

ألف درهم

استثمارات
عقارية

ألف درهم

تمويل استثمارات في 
شركات وأخرى 

ألف درهم

المجموع
ألف درهم

4,098,0441,989,222405,4026,492,668الموجودات القطاعية
1,719,2612,739,954421,7614,880,976المطلوبات القطاعية

1935,396     -     5,203االستهالك
13,682   -     -     13,682المصاريف الرأسمالية

:2015
تمويل
عقاري

ألف درهم

استثمارات
عقارية

ألف درهم

تمويل استثمارات في 
شركات وأخرى 

ألف درهم

المجموع
ألف درهم

4,460,1521,697,743730,1806,888,075الموجودات القطاعية
1,771,3392,662,138723,2885,156,765المطلوبات القطاعية

2676,133     -     5,866االستهالك
6,679    -     -     6,679المصاريف الرأسمالية

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016
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29- المعامالت مع األطراف ذات العالقة

اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  الرئيســيين  والمســاهمين  الشــقيقة  الشــركات  تمثــل  العاقــة  ذات  األطــراف  إن 
وموظفــي اإلدارة العليــا للمجموعــة والشــركات التــي تحــت الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة أو المتأثــرة 
ــة  ــع المتعلق ــروط الدف ــعار وش ــى األس ــة عل ــة إدارة المجموع ــذ موافق ــراف. تؤخ ــك األط ــل تل ــن قب ــً م جوهري

المعامــات.  بهــذه 

إن األرصــدة مــع األطــراف ذات العاقة المدرجة فــي بيان المركز المالي الموحــد هي كما يلي:

31 ديسمبر 2016
شركات
شقيقة

ألف درهم

مساهمين
رئيسيين
ألف درهم

أعضاء مجلس
اإلدارة

واإلدارة العليا
ألف درهم

أطراف أخرى
ذات عالقة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

14,95714,957     -   -   -النقد واألرصدة لدى البنوك
الموجودات التمويلية 

17,86913,30131,170   -   -واالستثمارية االسالمية

7,2497,249     -   -   -استثمارات متوفرة للبيع

1,042,0851,172,306     -130,221   -الودائع االستثمارية

703774     -   -     71موجودات أخرى (إيضاح 15)

860911     -51   -مطلوبات أخرى

31 ديسمبر 2015
شركات
شقيقة

ألف درهم

مساهمين
رئيسيين

ألف درهم

أعضاء مجلس
اإلدارة

واإلدارة العليا
ألف درهم

أطراف أخرى
ذات عالقة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

 10,103 10,103      -   -      -النقد واألرصدة لدى البنوك
الموجودات التمويلية 

19,07815,62634,704   -      -واالستثمارية االسالمية

7,6497,649     -  -      -استثمارات متوفرة للبيع

1,217,437 1,082,203     -  135,234      -الودائع االستثمارية

 703 703      -   -      -موجودات أخرى (إيضاح 15)

 2,396 2,343      -  53      -مطلوبات أخرى

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016
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31 ديسمبر 2016
شركات
شقيقة

ألف درهم

مساهمين
رئيسيين
ألف درهم

أعضاء مجلس
اإلدارة

واإلدارة العليا
ألف درهم

أطراف أخرى
ذات عالقة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

استثمارات متوفرة للبيع
6217281,349     -     -الودائع االستثمارية

21,44524,125   -2,680     -توزيعات للممولين/ للمستثمرين

31 ديسمبر 2015
شركات
شقيقة

ألف درهم

مساهمين
رئيسيين
ألف درهم

أعضاء مجلس
اإلدارة

واإلدارة العليا
ألف درهم

أطراف أخرى
ذات عالقة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

استثمارات متوفرة للبيع
 1,555  930  625    -      -الودائع االستثمارية

 25,407  22,586   -  2,821      -توزيعات للممولين/ للمستثمرين

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

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

18,78617,550رواتب ومزايا أخرى
2,2061,955مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

20,99219,505

إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبينة في االيضاح 30.

االلتزامات

2016إيضاح 
ألف درهم

2015
ألف درهم

30.1246,722256,762التزامات غير قابلة لإللغاء لتقديم تسهيالت
30.223,25123,251التزامات بخصوص الدفعات المقدمة للعقارات االستثمارية

   -30.367,923التزامات بخصوص عقارات استثمارية

30.45,3505,567التزامات مقابل مصاريف رأسمالية
30.514,25533,672التزامات مقابل عقارات قيد التطوير

357,501319,252

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

إن المعامــات مــع األطــراف ذات العاقة المدرجة في بيان اإليــرادات هي كما يلي:

االلتزامات والمطلوبات الطارئة

االلتزامات والمطلوبات الطارئة

30 - االلتزامات والمطلوبات الطارئة
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ــرى  ــي ج ــهيات الت ــم التس ــات لتقدي ــى االلتزام ــة عل ــهيات االئتماني ــة بالتس ــات المتعلق ــتمل االلتزام 30-1   تش
تصميمهــا للوفــاء بمتطلبــات عمــاء المجموعــة. إن االلتزامــات عــادًة يكــون لهــا تواريــخ صاحيــة محــددة 
ــا دون  ــي صاحيته ــن أن تنته ــذه يمك ــات ه ــرًا ألن االلتزام ــوم. ونظ ــع رس ــب دف ــا وتتطل ــرى إللغائه ــروط أخ وش

القيــام بســحبها، فــإن إجمالــي المبالــغ التعاقديــة ال تمثــل بالضــرورة االحتياجــات النقديــة المســتقبلية.

30-2  هــذه تمثــل التزامــات نحو مطوري العقــارات أو البائعين بخصوص مشــتريات العقارات. 

30-3  هــذه تمثــل التزامات تجــاه المطورين العقاريين فيمــا يتعلق بتطوير العقارات االســتثمارية.

30-4  هــذه تمثــل التزامات تجاه تطبيق مشــاريع تكنولوجيــا المعلومات.

ــم  ــم يت ــن ل ــا ولك ــد عليه ــر المتعاق ــد التطوي ــارات قي ــة بالعق ــدرة المتعلق ــال المق ــف رأس الم 30-5  إن مصاري
ــا. ــص له ــن مخص تكوي

المطلوبات الطارئة

أ(   دخلــت المجموعــة ببعــض الدعــاوى القضائيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتشــتمل علــى دعــاوى 
ــن  ــة ع ــع المجموع ــل. تداف ــع والتموي ــات البي ــض معام ــق ببع ــص تتعل ــة، وباألخ ــد المجموع ــن وض ــة م مرفوع
ــه  ــة أن ــد المجموع ــي، تعتق ــار القانون ــن المستش ــدم م ــرأي المق ــى ال ــتنادًا إل ــا، واس ــذه القضاي ــي ه ــا ف حقوقه
ــص  ــن مخص ــم تكوي ــا ت ــتثناء قضاي ــة، باس ــراف المقابل ــا األط ــي إتخذته ــراءات الت ــاح اإلج ــح نج ــر المرج ــن غي م

ــم. ــون دره ــغ 4 ملي ــا بمبل مقابله

ــات طارئــة خاصــة بمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة  ب( كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، كان لــدى المجموعــة مطلوب
المقترحــة بمبلــغ 3.5 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2015 - 7.86 مليــون درهــم وقــد تمــت الموافقــة علــى مبلــغ 
ــس  ــاء مجل ــى أعض ــت إل ــل 2016 ودفع ــي 26 أبري ــنوية ف ــة الس ــة العمومي ــل الجمعي ــن قب ــم م ــون دره 2.25 ملي
اإلدارة(. إن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة تخضــع للقانــون االتحــادي رقــم )2( لســنة 2015 فــي دولــة اإلمــارات 

ــا. ــنوية عليه ــة الس ــة العمومي ــة الجمعي ــزم موافق ــا يل ــدة، كم ــة المتح العربي
 

31 - إدارة المخاطر 

إن المخاطــر متأصلــة فــي أنشــطة المجموعــة لكنهــا مــدارة مــن خــال عمليــة تعريــف وقيــاس ومراقبــة 
ــة.  ــتدامة المجموع ــة الس ــر هام ــة إدارة المخاط ــرى. إن عملي ــط أخ ــر وضواب ــدود المخاط ــع لح ــتمرة تخض مس

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية.

التكنولوجيــا  و  البيئــة  فــي  كالتغيــرات  األعمــال  مخاطــر  تشــمل  ال  المســتقلة  المخاطــر  مراقبــة  عمليــة  إن 
للمجموعــة. االســتراتيجي  التخطيــط  عمليــة  خــال  مــن  مراقبتهــا  تتــم  المخاطــر  هــذه  أن  إذ  والصناعــة، 

إن المخاطــر الرئيســة التــي تتعــرض لهــا المجموعــة فيمــا يتعلــق بالقيــام بأعمالهــا وعملياتهــا وبالوســائل 
والهيــكل التنظيمــي الــذي تســتخدمه مــن أجــل إدارة المخاطــر اســتراتيجيا وذلــك لتطويــر أمــوال المســاهمين 

ــاه. مبينــة أدن

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016
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لــدى  المخاطــر  سياســات  واعتمــاد  المســتمرة  المراجعــة  عــن  مســؤول  )»المجلــس«(  اإلدارة  مجلــس  إن 
ــتراتيجية  ــة اس ــا صياغ ــن خاله ــم م ــي يت ــنوية والت ــل والس ــطة األج ــتراتيجية متوس ــط االس ــة والخط المجموع
ــد  ــة للتأك ــة بالمجموع ــر الخاص ــف المخاط ــة مل ــس اإلدارة بمراجع ــوم مجل ــات. يق ــداف والغاي ــال واأله األعم
مــن أنهــا تقــع ضمــن سياســات المخاطــر لــدى المجموعــة ومحــددات قــدرة تحمــل المخاطــر. كذلــك يّفــوض 
الســلطة لــإلدارة العليــا للقيــام باألعمــال اليوميــة ضمــن محــددات السياســة واالســتراتيجية المقــررة، بينمــا 

يضمــن أن العمليــات وأدوات المراقبــة كافيــة إلدارة سياســة المخاطــر واالســتراتيجية للمجموعــة.

تعتبــر اإلدارة التنفيذيــة مســؤولة عــن تنفيــذ اســتراتيجية المخاطــر لــدى المجموعــة والسياســة اإلرشــادية 
ــة  ــر الهام ــع المخاط ــتمر لجمي ــم المس ــد والتقيي ــك التحدي ــي ذل ــا ف ــس اإلدارة، بم ــل مجل ــن قب ــة م الموضوع
ــن  ــك م ــم ذل ــتوى. يت ــى مس ــى أدن ــا إل ــبة لتقليله ــة المناس ــة الداخلي ــذ المراقب ــم وتنفي ــال وتصمي ــى األعم عل

ــة: ــا التالي ــة العلي ــان اإلداري ــال اللج خ
 

للماليــة  فعــال  بنظــام  المجموعــة  التــزام  ضمــان  عــن  اإلدارة  مجلــس  أمــام  مســؤولة  التدقيــق  لجنــة  إن 
التنظيميــة. الســلطات  بمتطلبــات  االلتــزام  ومراقبــة  المخاطــر  إدارة  ومراقبــة  والمحاســبة 

التشــغيلية  األنشــطة  مراجعــة  عــن  مســؤولة  بالمجموعــة  الخاصــة  الشــرعية  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  إن 
والتمويليــة واالســتثمارية للمجموعــة للتأكــد مــن تماشــيها وتوافقهــا مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية. وبمــا 
ــر  ــم تقري ــذة وتقدي ــل المنف ــطة العم ــق أنش ــً تدقي ــا أيض ــإن مهماته ــرافي ف ــس إش ــن مجل ــارة ع ــة عب أن الهيئ
مســتقل إلــى المســاهمين. يتــم تنســيق الفتــاوى والبيانــات الرســمية الصــادرة عــن هيئــة الفتــوى والرقابــة 
الشــرعية وتطبيقهــا مــن إدارة المجموعــة. تســعى إدارة المجموعــة للحصــول علــى التوجيــه مــن مجلــس 

الفتــوى والرقابــة الشــرعية لتطبيــق فتــواه وبياناتــه الرســمية.

االئتمانيــة وتحليــل  السياســة واإلجــراءات  المحفظــة ووضــع  إدارة وتقييــم  االئتمــان مســؤولة عــن  إدارة  إن 
التقيــد  ومراقبــة  للمخاطــر  التعــرض  تقاريــر  مراجعــة   / علــى  والموافقــة  المقابــل  والطــرف  البلــد  مخاطــر 

المحفظــة. وإدارة  القيمــة  المنخفضــة  الموجــودات  مــع  والتعامــل  بالمخاطــر  المتعلقــة  باألنظمــة 

طويلــة  اإلســتراتيجية  الخطــط  تحديــد  عــن  رئيســي  بشــكل  مســؤولة  والمطلوبــات  الموجــودات  لجنــة  إن 
األمــد والمبــادرات التكتيكيــة قصيــرة األمــد لإلرشــاد لتخصيــص الموجــودات والمطلوبــات بشــكل احتــرازي 
ــة  ــات بمراقب ــودات والمطلوب ــة الموج ــوم لجن ــة. تق ــة بالمجموع ــتراتيجية الخاص ــداف اإلس ــق األه ــك لتحقي وذل
الســيولة ومخاطــر الســوق لــدى المجموعــة وملــف المخاطــر الخاصــة بالمجموعــة فــي ســياق التطــورات 
ــر  ــة بالمخاط ــات المتعلق ــع التوجيه ــة م ــة متوافق ــطة المجموع ــان أن أنش ــوق لضم ــات الس ــة وتقلب االقتصادي

ــس اإلدارة. ــل مجل ــن قب ــدة م ــا المعتم والمزاي

ــة  ــتخدام طريق ــة باس ــر المجموع ــاس مخاط ــم قي ــر. يت ــن إدارة المخاط ــؤولة ع ــي المس ــر ه ــة المخاط إن لجن
تعكــس كل مــن الخســائر المتوقــع حدوثهــا فــي الظــروف العاديــة والخســائر غيــر المتوقعــة والتــي هــي تقديــر 
للخســائر الفعليــة النهائيــة اســتنادًا إلــى نمــاذج إحصائيــة. تســتخدم النمــاذج االحتمــاالت المأخــوذة مــن الخبــرة 
الســابقة والمعدلــة لتعكــس البيئــة االقتصاديــة. كذلــك تأخــذ الشــركة فــي االعتبــار أســوأ الســيناريوهات 
ــر المرجــح وقوعهــا. كمــا تتحمــل المســؤولية عــن تحديــد  التــي قــد تحــدث بحالــة وقــوع حــوادث كان مــن غي
ــان ذات  ــات للج ــم التوصي ــة وتقدي ــطة المجموع ــن أنش ــأ ع ــي تنش ــغيلية الت ــر التش ــوق والمخاط ــر الس مخاط
الصلــة بالسياســات واإلجــراءات المناســبة إلدارة التعــرض لتلــك المخاطــر وتفعيــل األنظمــة الازمــة لتنفيــذ 

ــة. ــة الفعال ــراءات الرقابي اإلج
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إن مراقبــة وضبــط المخاطــر يتــم بصــورة أساســية اســتنادًا للحــدود الموضوعــة مــن قبــل المجموعــة. تعكــس 
ــون  ــي تك ــر الت ــتوى المخاط ــى مس ــة إل ــة باإلضاف ــوق للمجموع ــة الس ــال وبيئ ــتراتيجية األعم ــدود إس ــذه الح ه
ــة  ــدرة اإلجمالي ــاس الق ــة وقي ــة بمراقب ــوم المجموع ــك، تق ــة لذل ــا. باإلضاف ــتعداد لتحمله ــى اس ــة عل المجموع
ــطة. ــر واألنش ــواع المخاط ــة أن ــتوى كاف ــى مس ــر عل ــرض للمخاط ــي التع ــق بإجمال ــا يتعل ــر فيم ــل المخاط لتحم

يتــم إعــداد وتوزيــع تقاريــر مخاطــر مصممــة خصيصــً لتغطــي جميــع مســتويات المجموعــة لضمــان أن 
والحديثــة. والضروريــة  الشــاملة  المعلومــات  علــى  الحصــول  تســتطيع  األقســام  جميــع 

تركزات المخاطر الزائدة
ــس  ــطة بنف ــي أنش ــابهة ، أو ف ــطة متش ــي أنش ــة ف ــراف المقابل ــن األط ــدد م ــترك ع ــا يش ــزات عندم ــأ الترك تنش
ــتعداد  ــم االس ــل لديه ــد يجع ــا ق ــة مم ــة مماثل ــمات اقتصادي ــم س ــون له ــا يك ــة  أو عندم ــة الجغرافي المنطق
لمواجهــة التزامــات تعاقديــة تتأثــر بشــكل مماثــل بالتغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو غيرهــا. 
تشــير التركــزات إلــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة نحــو التطــورات التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال بذاتــه 

ــة. ــة معين ــة جغرافي ــى منطق أو عل

تتعلــق مخاطــر المجموعــة بشــكل رئيســي بالســوق العقــاري فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وباألخــص 
فــي دبــي.

ــز  ــددة ترك ــادات مح ــة إرش ــراءات المجموع ــات وإج ــن سياس ــدة، تتضم ــر الزائ ــزات المخاط ــب ترك ــل تجن ــن أج م
علــى الطــرف المقابــل مــع االحتفــاظ بمحافــظ ماليــة متنوعــة. بنــاء عليــه، تتــم مراقبــة تركــزات مخاطــر 

االئتمــان المحــددة وإدارتهــا.

مخاطر االئتمان
إن مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي يعجــز فيهــا متعامــل أو طــرف مقابــل فــي الوفــاء بالتزامــه ويتســبب 
فــي خســارة ماليــة للمجموعــة. تنتــج مثــل تلــك المخاطــر عــن األنشــطة التمويليــة اإلســامية التــي تقــوم بهــا 
المجموعــة. إن المخاطــر االئتمانيــة مراقبــة بشــكل فعــال وفقــً للسياســات االئتمانيــة التــي تعــّرف بوضــوح 
صاحيــات التمويــل الممنوحــة والسياســات واإلجــراءات. لمزيــد مــن التفاصيــل بخصــوص تشــكيل الموجــودات 

ــم 9. ــاح رق ــة اإليض ــاء مراجع ــامية الرج ــة اإلس التمويلي

تحــاول المجموعــة ضبــط المخاطــر االئتمانيــة بمراقبــة التعــرض للمخاطــر والحــد مــن المعامــات مــع األطــراف 
المقابلــة المحــددة والتقييــم المســتمر لمــاءة األطــراف المقابلــة. أنشــأت المجموعــة محفظــة ذمــم مدينــة 
ســليمة وتحتفــظ بهــا وفقــً لسياســة ائتمــان محــددة معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة. يتألــف نظــام تقييــم 
ــة  ــل ومراجع ــراءات تخوي ــان وإج ــوص االئتم ــد بخص ــكل جي ــم بش ــم مصم ــن تقيي ــة م ــدى المجموع ــان ل االئتم
ــم  ــودات. يت ــة الموج ــة محفظ ــان نوعي ــة وضم ــركة التمويلي ــطة الش ــي أنش ــراز ف ــى االحت ــد عل ــرض التأكي لغ

ــة. ــر المنتج ــة غي ــودات التمويلي ــة إلدارة الموج ــة خاص ــاء أهمي إعط

تقــوم المجموعــة بصــورة دائمــة بمراقبــة التعــرض للمخاطــر االئتمانيــة الكليــة وتتبــع طــرق تحليليــة ونظاميــة 
نحــو هيكلهــا االئتمانــي المصنــف حســب األفــراد والمجموعــات والصناعــة ولذلــك فــإن محفظــة االئتمــان 

ــري. ــز جوه ــود تركي ــدم وج ــع ع ــيات، م ــب الجنس ــً وحس ــد قطاعي ــكل جي ــة بش منوع
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تقــدم المجموعــة تمويــل اإلجــارة كمــا يتضــح مــن خــال تشــكيلة المحفظــة حيــث يتــم حجــز ملكيــة العقــار 
ــغ  ــى المبال ــل عل ــن كام ــك ره ــن ذل ــج ع ــتحقة. ينت ــار المس ــات اإليج ــديد كل دفع ــن تس ــة لحي ــدى المجموع ل
الممولــة )إيجــارات ثابتــة(. إن عمــاء المجموعــة يقيمــون بصــورة رئيســية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

المعلومات الكمية
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بدون األخذ في االعتبار أي ضمان وتعزيزات ائتمانية أخرى

ــان المركــز المالــي. يظهــر الحــد  ــاه الحــد األقصــى للتعــرض للمخاطــر االئتمانيــة لعناصــر بي يظهــر الجــدول أدن
ــة. ــغ اإلجمالي ــرض بالمبال ــى للتع األقص

 

عندمــا تكــون األدوات الماليــة مســجلة بالقيمــة العادلــة فــإن المبالــغ الظاهــرة أعــاه تمثــل التعــرض لمخاطــر 
االئتمــان ولكــن ليــس بالحــد األقصــى للتعــرض الــذي قــد يحــدث فــي المســتقبل نتيجــة التغيــرات فــي القيــم. 
لمزيــد مــن التفاصيــل حــول الحــد األقصــى للتعــرض للمخاطــر االئتمانيــة لــكل صنــف مــن األدوات الماليــة، 

ــاه. ــن أدن ــرى مبي ــر األخ ــف المخاط ــاليب تخفي ــات وأس ــر الضمان ــددة. إن أث ــات المح ــى اإليضاح ــوع إل ــب الرج يج

ــر  ــي. يظه ــي داخل ــف ائتمان ــتخدام تصني ــة باس ــل المجموع ــن قب ــة م ــودات المالي ــان للموج ــة االئتم ــدار نوعي ت
ــاه نوعيــة االئتمــان حســب صنــف الموجــودات الماليــة اســتنادا علــى نظــام تصنيــف االئتمــان لــدى  الجــدول أدن

المجموعــة.  

 إجمالي الحد األقصى 
للتعرض

2016
ألف درهم

إجمالي الحد األقصى 
 للتعرض

2015
ألف درهم

620,443606,339أرصدة لدى البنوك (إيضاح 8)
3,219,7113,459,713الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية (إيضاح 9)

322,818322,818دفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية (إيضاح 11)
157,67485,208موجودات أخرى (عدا المصاريف المدفوعة مقدماً) (إيضاح 15)

4,320,6464,474,078إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية
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غير منخفضة القيمة وال متأخرة
بتاريخ التقرير 

متأخرة لكن غير منخفضة القيمة   
بتاريخ التقرير

منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقرير

المبلغ
المدرج

ألف درهم

مخاطر
منخفضة/

معتدلة
ألف درهم

قائمة
المراقبة

ألف درهم

شروط إعادة
التفاوض

ألف درهم

أقل من 30
يوم

ألف درهم

30 إلى 60
يوم

ألف درهم

90-61
يوم

ألف درهم

أكثر من 90
يوم

ألف درهم

المبلغ
المدرج

ألف درهم

 مخصص
االنخفاض 
في القيمة
ألف درهم

المبلغ
اإلجمالي

ألف درهم

----   -----620.443620.443أرصدة لدى البنوك

موجودات تمويلية
553.241*(255.960)3.219.7111.836.34594.81983.242410.297201.471108.116188.14297.281واستثمارية اسالمية

دفعات مقدمة عن 
38.618-30.0368.582-   ----292.782-322.818العقارات االستثمارية

موجودات أخرى (عدا 
المصاريــف المدفوعــة 

مقدمــا) 
157.674125.9587.347----   -24.36942.131-66.5

4.320.6462.582.746394.94883.242410.297201.471108.116188.14351.686306.673-658.359

غير منخفضة القيمة وال متأخرة
بتاريخ التقرير 

متأخرة لكن غير منخفضة القيمة   
بتاريخ التقرير

منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقرير

المبلغ
المدرج

ألف درهم

مخاطر
منخفضة/

معتدلة
ألف درهم

قائمة
المراقبة

ألف درهم

شروط إعادة
التفاوض

ألف درهم

أقل من 30
يوم

ألف درهم

30 إلى 60
يوم

ألف درهم

90-61
يوم

ألف درهم

أكثر من 90
يوم

ألف درهم

المبلغ
المدرج

ألف درهم

 مخصص
االنخفاض 
في القيمة
ألف درهم

المبلغ
اإلجمالي

ألف درهم

----   -----606.339606.339أرصدة لدى البنوك

موجودات تمويلية
568.14(228.611)*3.459.7131.966.28686.362150.716575.808148.993.03999.073339.529واستثمارية اسالمية

دفعات مقدمة عن 
38.618-30.0368.582-   ----292.782-322.818العقارات االستثمارية

موجودات أخرى (عدا 
المصاريــف المدفوعــة 

مقدمــا) 
85.20825.77735.062---   -   -24.36948.671-73.04

4.474.0782.598.402414.206150.716575.808148.9   93.03999.073393.934285.864-679.798

31 ديسمبر 2016

31 ديسمبر 2015

*باإلضافــة إلــى المخصــص المحــدد أعــاله، قامــت المجموعــة أيضــًا بتكويــن مخصــص جماعــي بمبلــغ 126.12 مليــون درهــم (31 ديســمبر 
ــم  ــون دره ــغ 130.81 ملي ــة بمبل ــاريع المتوقف ــص للمش ــالمية ومخص ــتثمارية االس ــة واالس ــودات التمويلي ــم) للموج ــون دره 2015- 126.12 ملي

ــم). ــون دره (31 ديســمبر 2015 - 134.20 ملي
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الضمانــات والتعزيــزات االئتمانية األخرى
إن التمويــل المقــدم مــن قبــل المجموعــة مغطــى تمامــا كبنــد موجــودات وفقً ألحــكام الشـــريعة اإلســـامية. 
ــإن  ــدة ف ــارات الجدي ــة العق ــي حال ــة«. ف ــدى المجموع ــدرة ل ــة المق ــى »القيم ــتنادًا إل ــارات اسـ ــل العق ــم تموي يت
ــع المحــدد مــن قبــل المطــورون ثــم يتــم التقييــم مــن  القيمــة المقــدرة تكــون مشــابهة لســعر القــدم المرب
ــدرة  ــة المق ــتند القيم ــدم، تس ــارات األق ــال العق ــي ح ــي. وف ــم داخل ــراء تقيي ــك بإج ــتقل وكذل ــن مس ــل مثم قب

ــة. ــة دوري ــتقلين بصف ــن المس ــن الخارجيي ــن المثمني ــادر ع ــم الص ــر التقيي ــى تقري عل

ــورة  ــة المذك ــر بالقيم ــع المخاط ــد جمي ــار ض ــى العق ــن عل ــي، ويؤم ــن إلزام ــو تأمي ــارات ه ــى العق ــن عل إن التأمي
فــي عقــد البيــع أو مبلــغ التقييــم المقــدم مــن قبــل المســاح حســب طبيعــة الحالــة. يتــم االحتفــاظ بالقيمــة 

المؤمــن عليهــا بقيمــة العقــار األصليــة علــى مــدى فتــرة  التمويــل.

مخاطر السوق
إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة الماليــة 

ــوق. ــعار الس ــي أس ــرات ف ــبب التغي بس

ــوق  ــر الس ــرض لمخاط ــة التع ــم مراقب ــث تت ــا حي ــر وحدوده ــات إدارة المخاط ــع سياس ــة بوض ــت المجموع قام
ويتــم قياســها ومراقبتهــا مــع إشــراف اســتراتيجي يمــارس مــن قبــل مجلــس اإلدارة ولجنــة الموجــودات 
والمطلوبــات. إن هــذه الوحــدات مســؤولة عــن تطويــر وتطبيــق سياســة مخاطــر الســوق ومنهــج قيــاس/

مراقبــة المخاطــر ومراجعــة كل المنتجــات التجاريــة الجديــدة وحــدود المنتجــات.

مخاطر أسعار العمالت األجنبية
ــتقبلية  ــة المس ــات النقدي ــة أو التدفق ــة العادل ــب القيم ــر تقل ــي مخاط ــة ه ــات األجنبي ــعار العم ــر أس إن مخاط
لــألداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار تحويــل العمــات األجنبيــة. نظــرًا ألن درهــم اإلمــارات والريـــال 
ــات  ــر عم ــل مخاط ــا تمث ــر بانه ــعودي ال تعتب ــال الس ــدة بالريـ ــإن األرص ــي ف ــدوالر األمريك ــط بال ــعودي مرتب الس

أجنبيــة جوهريــة.

مخاطر أسعار الربح
تنشــأ مخاطــر أســعار الربــح مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت الربــح علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيمــة 
العادلــة لــألدوات الماليــة. فــي البيانــات الماليــة للمجموعــة هنــاك بنديــن يؤديــان إلــى مثــل هــذا التعــرض. مثــال/ 
ــات  ــودات والمطلوب ــات الموج ــى جه ــر عل ــا تظه ــة، كم ــات التمويلي ــامية وااللتزام ــة اإلس ــودات التمويلي الموج
لديهــا علــى التوالــي. إن مخاطــر أســعار الربــح للمجموعــة هــي بحدهــا األدنــى علــى المــدى القصيــر. إن أســعار 
ــب  ــع أن يتقل ــن المتوق ــذي م ــي ال ــعر الداخل ــور والس ــعر أيب ــن س ــب م ــي مرك ــة ه ــودات التمويلي ــح للموج الرب

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

20162015

التغير في %
سعر العملة

بالدرهم

التأثير على
األرباح

ألف درهم

التأثير على
 حقوق

الملكية
ألف درهم

التغير في %
سعر العملة

بالدرهم

التأثير على
األرباح

ألف درهم

التأثير على
حقوق الملكية

ألف درهم

العملة

± 16,745±312± 5%± 6,829±1,483± 5% الجنيه المصري
± 100,473±1,873± 30%±40,975±8,899± 30% الجنيه المصري
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بشــكل مســتمر اســتنادا علــى حركــة ســعر أيبــور. تقــوم المجموعــة بمراجعــة أســـعار الربــح بصفــة دوريــة 
ــتنادًا  ــعر اس ــر الس ــى بتغيي ــً وتوص ــك ضروري ــا إذا كان ذل ــات لديه ــودات والمطلوب ــنة الموج ــاع لجـ ــال اجتم خ

إلــى وضــع الســوق وجــو المنافســة.

إن االلتزامــات التمويليــة، هــي عقــود تعاقديــة بأســعار ثابتة/بالحــد األعلــى وتحــدد عنــد بــدء العقــد. إن أي 
ــل. ــن قب ــا م ــم إجراؤه ــي ت ــات الت ــى الترتيب ــر عل ــه تأثي ــس ل ــعر لي ــي الس ــر ف تغيي

ــع  ــات جمي ــع ثب ــح، م ــعار الرب ــي أس ــا ف ــن حدوثه ــة الممك ــرات المعقول ــية التغي ــي حساس ــدول التال ــر الج يظه
ــة. ــل للمجموع ــان الدخ ــى بي ــرى، عل ــرات األخ المتغي

ــة  ــاح المقبوض ــي األرب ــى صاف ــح عل ــعار الرب ــي أس ــة ف ــرات المفترض ــر التغي ــل تأثي ــل تمث ــان الدخ ــية بي إن حساس
ــاح المحتفــظ بهــا فــي 31  لســنة واحــدة اســتنادًا إلــى الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة التــي تحقــق أرب

ــمبر 2016. ديس

مخاطر أســعار األسهم
إن مخاطــر أســعار األســهم تمثــل مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة لألســهم نتيجــة للتغيــرات فــي مســتويات 
مؤشــرات األســهم وقيمــة األســهم الفرديــة. تنتــج مخاطــر أســعار األســهم غيــر التجاريــة عــن محفظــة 

ــة. ــر جوهري ــة غي ــهم متداول ــمل أس ــي تش ــتثمارية الت ــة االس المجموع
 

مخاطر التســديد المبكر
ــة  ــراف المقابل ــة ألن األط ــارة مالي ــة لخس ــرض المجموع ــا تتع ــر عندم ــي المخاط ــر ه ــديد المبك ــر التس إن مخاط

قامــت بالتســديد مبكــرا أو بعــد الوقــت المتوقــع.

ال تتعــرض المجموعــة أليــة مخاطــر تســديد مبكــر بصــورة جوهريــة حيــث أن المبلــغ المحَصــل فــي حالــة 
وذلــك  المبكــر،  التســديد  تاريــخ  فــي  الموجــودات  لبنــد  المدرجــة  القيمــة  مــن  أكثــر  هــو  مبكــرا  التســديد 
ــديد  ــح تس ــارة كرب ــودات اإلج ــد موج ــع بن ــعر بي ــى س ــش إل ــة هام ــة أو بإضاف ــاح المؤجل ــغ األرب ــاظ بمبل باالحتف

مبكــر. يقــوم فريــق التحصيــل بمراقبــة وضــع الذمــم المدينــة للعميــل بشــكل يومــي.

السيولة مخاطر 
الخاصــة  العموميــة  الميزانيــة  خــارج  والبنــود  الماليــة  المطلوبــات  اســتحقاقات  أدنــاه  الجــدول  يلخــص 
ــعار  ــع لإلش ــي تخض ــات الت ــة. إن الدفع ــر المخصوم ــة غي ــات التعاقدي ــديد االلتزام ــى تس ــتنادًا إل ــة اس بالمجموع

تعامــل كأن اإلشــعار واجــب تقديمــه فــي الحــال.

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

±19.154±16.603تأثير أ + 50 نقطة أساس تغيير في سعر أيبور

± 38.309± 33.206تأثير أ + 100 نقطة أساس تغيير في سعر أيبور
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

المجموعحتى ســنة واحدةفي 31 ديســمبر 2016

معدل
٪الربح المتوقع

أقل من
3 أشهر

ألف درهم

3 إلى 6
أشهر

ألف درهم

6 أشهر إلى
سنة واحدة
ألف درهم

حتى
سنة واحدة
ألف درهم

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

بنود من دون
فترة استحقاق

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

 ودائــع اســتثمارية وتمويالت
مية سال 5,915,687     -229,91630,58160,829121,3263,650,2232,144,138٪ - 4٪         إ

64,436     -6.51,2631,2422,4444,94957,2612,226 - 14.5٪تمويــالت إســالمية ألجل أخرى

31,17931,82363,273126,2753,707,4842,146,364-     5,980,123

 بنــود خــارج الميزانيــة العمومية
لتزامات 357,501-- 253,59537,80825,334316,73740,764 ا

المجموعحتى ســنة واحدةفي 31 ديســمبر 2015

معدل
٪الربح المتوقع

أقل من
3 أشهر

ألف درهم

3 إلى 6
أشهر

ألف درهم

6 أشهر إلى
سنة واحدة
ألف درهم

حتى
سنة واحدة
ألف درهم

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

بنود من دون
فترة استحقاق

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم
 ودائــع اســتثمارية وتمويالت

مية سال إ
  ٪4 - ٪2168,42631,52062,697262,6432,727,9913,328,869-     6,319,503

80,383     -6.52,0892,0554,0418,18569,3812,817 - 11.5٪تمويــالت إســالمية ألجل أخرى

170,51533,57566,738270,8282,797,3723,331,686-     6,399,886

 بنــود خــارج الميزانيــة العمومية

لتزامات ا
235,2471,637     6,566     243,45075,802-     -     319,252

تحليالت تواريخ االســتحقاق للموجــودات والمطلوبات
ــتنادًا  ــة اس ــة المحلل ــة العمومي ــارج الميزاني ــود خ ــات والبن ــودات والمطلوب ــتحقاق الموج ــخ اس ــات تواري إن تحلي
إلــى الفتــرة الزمنيــة المتوقعــة لتحصيلهــا أو تســديدها أو بيعهــا. إن األرقــام الــواردة فــي هــذا الجــدول تشــتمل 
علــى تأثيــر تعديــل القيمــة العادلــة لــكل بيــان مركــز مالــي وتســتثنى األربــاح التــي لــم تســتحق بعــد فــي نهايــة 
الســنة. يســتثني جــدول مخاطــر الســيولة المذكــور أعــاه التأثيــر المحتمــل أليــة متطلبــات توزيعــات نقديــة 
ــي  ــح ف ــو موض ــا ه ــتركة كم ــروط المش ــة الش ــود اتفاقي ــب بن ــون بموج ــدي للدي ــداد النق ــة الس ــن آلي ــة ع ناتج

اإليضــاح رقــم 17.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

المجموعحتى ســنة واحدة
أقل من
3 أشهر

ألف درهم

3 إلى 6
أشهر

ألف درهم

6 أشهر إلى
سنة واحدة
ألف درهم

حتى
سنة واحدة
ألف درهم

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

بنود من دو
فترة استحقاق

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

الموجودات
620,502  35,000     - 247,300  338,202    -    -  338,202نقد 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 مقدمًا عن عقارات استثمارية

1,623,096     - 1,475,419  147,677     -   -    -   -عقارات استثمارية

220,679     -    - 220,679     -   -    -    -عقارات قيد التطوير

293,540  293,540     -    -    -   -    -    -استثمارات في شركة شقيقة

162,350     -    - 120,249  42,101  24,694  113  17,294موجودات أخرى

22,284  22,284     -    -    -   -    -    -موجودات ثابتة

6,492,668 358,512  3,329,826  1,652,537  1,151,793  121,381 67,593 962,819إجمالي الموجودات

المطلوبات

4,682,024     - 2,433,025  2,248,999     -   -   - ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى

57,704     - 40,608  14,247  2,849  1,425  712  712  تمويل إسالمي ألجل
6,1576,157    -    -    -   -   -   -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

135,091     -    - 2,713   132,378    4,45610,391  117,531مطلوبات أخرى

4,880,976  6,157  2,473,633  2,265,959   135,227  11,816  118,2435,168إجمالي المطلوبات

357,501     -    -  40,764  316,737    25,334    37,808  253,595التزامات

1,254,191 352,355  856,193 )654,186(    699,829    84,231  590,98124,617صافي فجوة السيولة

1,254,191  1,254,191  901,836  45,643    699,829  699,829    615,598  590,981صافي فجوة السيولة المتراكمة
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

المجموعحتى ســنة واحدة
أقل من
3 أشهر

ألف درهم

3 إلى 6
أشهر

ألف درهم

6 أشهر إلى
سنة واحدة
ألف درهم

حتى
سنة واحدة
ألف درهم

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

بنود من دو
فترة استحقاق

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

الموجودات
35,000606,440     -503,11268,328     -     -503,112نقد وودائع لدى البنوك

3,459,713     -239,45251,693105,853396,9981,031,2452,031,470 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

25,52925,529     -     -     -     -     -     -استثمارات متوفرة للبيع

322,818     -      30,036292,782     -     -     -     -دفعات مقدمًا عن عقارات استثمارية

1,701,920     -275,1081,426,812     -     -     -     -عقارات استثمارية

386,418     -     -386,418     -     -     -     -عقارات قيد التطوير

282,096282,096     -     -     -     -     -     -استثمارات في شركة شقيقة

88,973     -     -     -61,4842,85124,63888,973موجودات أخرى

14,16814,168     -     -     -     -     -     -موجودات ثابتة

804,04854,544130,491989,0831,791,1353,751,064356,7936,888,075إجمالي الموجودات

المطلوبات

4,845,232     -1,945,8662,899,366     -     -     - ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى

69,799     -1,1911,1912,3814,76362,3732,663  تمويل إسالمي ألجل
6,2926,292     -     -     -     -     -     -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

235,442     -     -133,8062,0537,573143,43292,010مطلوبات أخرى

134,9973,2449,954148,1952,100,2492,902,0296,2925,156,765إجمالي المطلوبات

319,252     -     -6,566243,45075,802     235,2471,637التزامات

849,035350,5011,412,058(384,916)433,80449,663113,971597,438صافي فجوة السيولة

433,804483,467597,438597,438212,5221,061,5571,412,0581,412,058صافي فجوة السيولة المتراكمة

الماليــة، قامــت المجموعــة بتخفيــض جوهــري لمخاطــر الســيولة لديهــا. ســتكون  عقــب إعــادة الهيكلــة 
القريــب دون أي عــدم تطابــق  بالتزاماتهــا فــي المســتقبل  الوفــاء  المجموعــة قــادرة علــى االســتمرار فــي 

جوهــري فــي الســيولة.
 

المخاطر التشغيلية 
إن المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة مــن تعطــل األنظمــة أو بســبب الخطــأ البشــري أو الغــش 
ــرار  ــى أض ــؤدي إل ــغيلية أن ت ــر التش ــن للمخاط ــل يمك ــن العم ــة ع ــل األنظم ــا تتعط ــة. عندم ــداث الخارجي أو األح
خاصــة بالســمعة ويكــون لذلــك أثــار قانونيــة أو تشــريعية أو تــؤدي إلــى الخســارة الماليــة. ال يمكــن للمجموعــة 
ــة  ــال المتابع ــن خ ــة وم ــة العام ــار الرقاب ــال إط ــن خ ــن م ــغيلية ولك ــر التش ــع المخاط ــب جمي ــع تجن أن تتوق
ــة فصــل  ــر هــذه المخاطــر. تتضمــن أدوات الرقاب واالســتجابة للمخاطــر المحتملــة، تســتطيع المجموعــة أن تدي
ــن  ــب العاملي ــوية وتدري ــض والتس ــة والتفوي ــى األنظم ــول عل ــراءات للدخ ــع إج ــة ووض ــورة فعال ــات بص الواجب
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2016

ــي. ــق الداخل ــتخدام التدقي ــك اس ــن ذل ــم ويتضم ــات التقيي وعملي

إدارة رأس المال
إن األهــداف الرئيســية مــن إدارة رأس المــال الخــاص بالمجموعــة هــي ضمــان التــزام المجموعــة بمتطلبــات رأس 
المــال المفروضــة مــن الخــارج وأن تحتفــظ المجموعــة بتصنيــف ائتمانــي قــوي ونســب جيــدة خاصــة بــرأس 

المــال لكــي تدعــم أعمالهــا وتزيــد مــن حقــوق المســاهمين ألقصــى حــد ممكــن.

ــاع  ــي األوض ــرات ف ــوء التغي ــي ض ــه ف ــات علي ــري تعدي ــا وتج ــال لديه ــكل رأس الم ــإدارة هي ــة ب ــوم المجموع تق
ــر  ــر 2014 التغيي ــي 25 نوفمب ــارية ف ــة الس ــادة الهيكل ــل إع ــطتها. تمث ــي أنش ــرة ف ــمات المخاط ــة وس االقتصادي
ــار أســهم  الجوهــري فــي هيــكل رأس مــال المجموعــة. يتألــف هيــكل رأس المــال مــن رأس المــال وبرنامــج خي
الموظفيــن واالحتياطــي القانونــي واالحتياطــي العــام واالحتياطــي الخــاص والتغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة 
العادلــة واحتياطــي تحويــل العمــات األجنبيــة وأداة المضاربــة واحتياطــي أداة المضاربــة والخســائر المتراكمــة 

وتــم قياســها بمبلــغ 1.493 مليــون درهــم كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 )2015 - 1.587 مليــون درهــم(.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
إن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة بتاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة تقــارب قيمتهــا 

الدفتريــة كمــا وردت فــي هــذه البيانــات الماليــة.

32 - المساهمات االجتماعية
ــة  ــارة وصناع ــة تج ــع غرف ــميً م ــجلت رس ــركات وس ــة للش ــؤولية االجتماعي ــتراتيجية المس ــركة اس ــل الش تواص
ــاهمات  ــركة المس ــت الش ــد قدم ــات. وق ــة للمؤسس ــؤولية االجتماعي ــي للمس ــة دب ــة غرف ــج عام ــي لبرنام دب
األحمــر  الهــال  وهيئــة  الذكيــة  الحيــاة  ومؤسســة  بدبــي  الصحــة  هيئــة  إلــي  رئيســي  بشــكل  االجتماعيــة 

اإلماراتــي خــال الســنة نحــو األنشــطة اإلنســانية.

33 - إعادة التصنيف
يتــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام الســنة الســابقة لتتماشــى مــع عــرض الفتــرة الحاليــة للبيانــات الماليــة 

.2015 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  للســنة  المدققــة 


