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  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٣  -  

  الموحد الدخل بيان
  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة

  
   ٢٠١٢  

  معاد إدرجه
٢٠١١  

 درهم ألف  درهم ألف  اتإيضاح 
    

  ١٨١,٧٥٢   ١٨٥,٥٧٦   إيرادات الفوائد
  )٦١,٤٠٢(  )٦٣,٣٣١(  الفوائدمصاريف 

  ــــــــ  ــــــــ  
  ١٢٠,٣٥٠   ١٢٢,٢٤٥  ٢٤ صافي إيرادات الفوائد

 ــــــــ ــــــــ  
  ٣٦,٤١٧   ٣٩,٠٠٤   إيرادات الرسوم والعموالت

  )١٢,٥٦٧(  )١٠,٠٧٩(   الرسوم والعموالتمصاريف 
 ــــــــ ــــــــ  

  ٢٣,٨٥٠   ٢٨,٩٢٥  ٢٥ صافي إيرادات الرسوم والعموالت
 ــــــــ ــــــــ  

 ١٤١,٤٠٦  ١١٢,٠٢٨   إيرادات العقود
 )١٢٧,٢٨٣( )١٠٩,٢٩٣(  العقودمصاريف 

 ــــــــ ــــــــ  
 ١٤,١٢٣  ٢,٧٣٥   العقودإيرادات صافي 

 ــــــــ ــــــــ  
  ٥,٣٦٩  ٢٧,١٨٣    ةالمكتسب التأمين اقساطصافي 

  )٤,٦٥٩( )١٩,٧١٧(   المتكبدةالتأمين صافي مطالبات 
  )١,٧٠٩( )٧,١٨٢(   عموالت التأمين مصاريفصافي 

 ــــــــ ــــــــ  
  )٩٩٩( ٢٨٤  ٢٦  التأمين )خسائر( صافي إيرادات

 ــــــــ ــــــــ  
  ١,٦٥٨  ٨,٢٦٠    ةاإلسالمي االستثماريةو يةالتمويلموجودات الإيرادات من 

  )١,٢٣٣( )١,٨٢٨(   موزعة على المودعينأرباح 
  -  )٤,١٣٠(   موزعة على حاملي الصكوكأرباح 
  األرباح من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة توزيعات إيرادات

 ٨,٠٥٩  ١٠,٥٧٨   من خالل الدخل الشامل اآلخر  
  من استثمارات مدرجة بالقيمة) الخسائر(اإليرادات صافي 

 )٦,٥٦٤( ٢٤,٩٩٢  ٢٧ العادلة من خالل األرباح والخسائر  
 ٦,٩٦٧  ٧,٥٧٠   من استثمارات في الممتلكات اإليراداتصافي 

 -  ٤١,٠٩٣    مدرج بالتكلفة المطفأة  اتأرباح من استبعاد استثمار
  -  ٩,٠٠٠  ١٢  لالستثمارات في الممتلكات التقييم العادلربح من 

 )٧٨٨( )٨,٠٨٥( ٨ شركات زميلة خسائر الحصة من
 ٤,٢٣٢  ١,٧٩٥    ، صافيإيرادات تشغيلية أخرى

 ــــــــ ــــــــ  
 ١٦٩,٦٥٥  ٢٤٣,٤٣٤   التشغيلية يراداتاإلإجمالي 

 ــــــــ ــــــــ  
    

 )٦٣,٥٠٢( )٨٦,٠٥٠(  بالموظفينالرواتب والمصاريف المتعلقة 
 ٣,٢٢٥  -    عكس مخصص خسائر العقود

 )٧,٢١٨( )٧,١٠٩( ١١ استهالك ممتلكات وتجهيزات ومعدات
 )٣٤,١٠٦( )٤١,٦٨٢(  مصاريف إدارية وعمومية أخرى

  الموجودات التمويلية واالستثمارية في قيمة مخصص انخفاض
  )٦٧٧( )١,٢١٠( ٧  اإلسالمية  

 )٧,٣٦٩( )٣٥,١٥٣( ٦  في قيمة القروض والسلفيات، صافي مخصص انخفاض
 ــــــــ ــــــــ  

 )١٠٩,٦٤٧( )١٧١,٢٠٤(  المصاريف التشغيلية والمخصصاتإجمالي 
 ــــــــ ــــــــ  

 ========== ==========   ٦٠,٠٠٨  ٧٢,٢٣٠   السنةأرباح صافي 
    

      :المتعلق بـ
 ٦٢,٢٢٩  ٦٧,٦٦٧     مساهمي الشركة األم
 )٢,٢٢١( ٤,٥٦٣     حقوق غير مسيطرة

 ــــــــ ــــــــ  
   ٦٠,٠٠٨  ٧٢,٢٣٠ 
  ========== ========== 

  المتعلق لسهملالمخفض العائد األساسي و
 ========== ==========   ٠,٢١  ٠,٢٣  ٢٨ )درهم( باألسهم العادية  
  

  .الموحدة المالية البيانات هذه من جزءاً ٣٤ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٤  -  

   الموحد الشامل الدخل بيان
  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة

  

 ٢٠١٢ 
  معاد إدراجه

٢٠١١ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

  ٦٠,٠٠٨   ٧٢,٢٣٠   السنةأرباح 
  ـــــــ  ـــــــ 
   

      الدخل الشامل اآلخر
  من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة )الخسارة( الربح صافي

  )٥٨,٦٣١(  ٩,١٦١   من خالل الدخل الشامل اآلخر  
  )٨,٩٨٣(  )٤,١٧٩( أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة تمكافأ

  ـــــــ  ـــــــ 
  )٦٧,٦١٤(  ٤,٩٨٢  للسنةخرى األشاملة ال )الخسارة(الربح 

  ـــــــ  ـــــــ 
  )٧,٦٠٦(  ٧٧,٢١٢  الشامل للسنة) الخسارة( الربح إجمالي

 ========= ========= 
      

      :المتعلق بـ
  )٥,١٤٤(  ٧٣,٣٦٩   مساهمي الشركة األم
  )٢,٤٦٢(  ٣,٨٤٣   حقوق غير مسيطرة

  ـــــــ  ـــــــ 
  ٧,٦٠٦(  ٧٧,٢١٢(  
 ========= =========  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الموحدة المالية البيانات هذه من جزءاً ٣٤ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل



  .ع.م.دار التمويل ش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٥  -  

   الموحد مساهمينال حقوق في التغيرات بيان
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة

 
  رأس المال
 ألف درهم

حصص  خطة
  لموظفينا أسهم

 ألف درهم
  قانوني احتياطي

 ألف درهم

إعادة  احتياطي
  التقييم

 ألف درهم

التغيرات المتراكمة 
  في القيمة العادلة

 ألف درهم

غير  أرباح
  موزعة

 ألف درهم

مكافآت أعضاء 
مجلس اإلدارة 

  المقترحة
 ألف درهم

  سهم خزينةأ
  ألف درهم

 حقوق مجموع
 المساهمين المتعلقة

  مساهمي الشركة األمل
 ألف درهم

غير حقوق 
  مسيطرة

 ألف درهم
  المجموع

 ألف درهم
٢٠١١            

 ٥٥٦,٤٩٤  -  ٥٥٦,٤٩٤   -  ٨,٩٨٣  ٢٦٦,٧٢٢  )١١٤,٤٤٤( ١٨,٩٦٢  ١٠٣,٠٢١  )١,٧٥٠( ٢٧٥,٠٠٠   ٢٠١١يناير  ١الرصيد كما في 
  بالقيمةن استبعاد استثمارات مدرجة مخسارة 

 -  )٣٦,٦٣٤( ٣٦,٦٣٤  -  -  -  -  معاد إدراجه - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 -  

 -  -  - 
 ٦٠,٠٠٨  )٢,٢٢١( ٦٢,٢٢٩   -  -  ٦٢,٢٢٩  -  -  -  -  -  معاد إدراجه – السنة) خسارة(ربح 

  االنخفاض في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة
  )٥٨,٦٣١(  )٢٤١(  )٥٨,٣٩٠(  -   -   -   )٥٨,٣٩٠(  -   -   -   -   معاد إدرجه –العادلة من خالل الدخل الشامل األخر   

  )٨,٩٨٣( -  )٨,٩٨٣( -   )٨,٩٨٣(  -   -  -  -  -  -   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
            

 )٧,٦٠٦( )٢,٤٦٢( )٥,١٤٤(  -  )٨,٩٨٣( ٦٢,٢٢٩  )٥٨,٣٩٠( -  -  -  -  للسنةالشامل  الدخل) الخسارة( إجمالي
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
            

  -   -   -   -   ٤,١٧٩   )٤,١٧٩(  -   -   -   -   -   مجلس اإلدارة المقترحةمكافآت أعضاء 
 )٤١,٢٥٠( -  )٤١,٢٥٠(  -  -  )٤١,٢٥٠( -  -  -  -  -  )٢١إيضاح ( مدفوعة نقدية أرباح توزيعات

  -  -  -   -  -   )٦,٣٢٤(  -  -  ٦,٣٢٤  -  -   تحويل إلى احتياطي قانوني
  )٤,١٨٢(  -   )٤,١٨٢(  )٤,١٨٢(   -   -   -   -   -   -   -   إدرجهمعاد  –إعادة شراء اسهم خزينة 

 -  -  -   -  -  )٢٧,٥٠٠( -  -  -  -  ٢٧,٥٠٠  )١٨إيضاح (مدفوعة  أسهم أرباح
  دمج األعمالحقوق غير مسيطرة ناتجة عن الزيادة في 

 ١٣١,٣٩٧  ١٣١,٣٩٧  -   -  -  -  -  -  -  -  -   معاد إدرجه –  
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

 ٦٣٤,٨٥٣  ١٢٨,٩٣٥  ٥٠٥,٩١٨   )٤,١٨٢( ٤,١٧٩  ٢١٣,٠٦٤  )١٣٦,٢٠٠( ١٨,٩٦٢  ١٠٩,٣٤٥  )١,٧٥٠( ٣٠٢,٥٠٠  معاد إدرجه – ٢٠١١ديسمبر  ٣١في كما الرصيد 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= =========  ========= ========= ========= 

٢٠١٢            
 ٦٣٤,٨٥٣  ١٢٨,٩٣٥  ٥٠٥,٩١٨   )٤,١٨٢(  ٤,١٧٩  ٢١٣,٠٦٤  )١٣٦,٢٠٠( ١٨,٩٦٢  ١٠٩,٣٤٥  )١,٧٥٠( ٣٠٢,٥٠٠  معاد إدرجه – ٢٠١٢يناير  ١الرصيد كما في 

  مدرجة بالقيمةن استبعاد استثمارات خسارة م
 -  -  -  -  -  )٥٩,٥٣١( ٥٩,٥٣١  -  -  -  -  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 ٧٢,٢٣٠  ٤,٥٦٣  ٦٧,٦٦٧  -  -  ٦٧,٦٦٧  -  -  -  -  -  ربح السنة
  الزيادة في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة

  ٩,١٦١   )٧٢٠(  ٩,٨٨١   -   -   -   ٩,٨٨١   -   -   -   -   العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  
  )٤,١٧٩( -  )٤,١٧٩( -   )٤,١٧٩(  -   -   -   -   -   -   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
            

 ٧٧,٢١٢  ٣,٨٤٣  ٧٣,٣٦٩  -  )٤,١٧٩( ٦٧,٦٦٧  ٩,٨٨١  -  -  -  -  للسنةالشامل  الدخل إجمالي
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

  -   -   -   -   ٤,٥٧٨   )٤,٥٧٨(  -   -   -   -   -   المقترحةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 )٦٠,٥٠٠( -  )٦٠,٥٠٠( -  -  )٦٠,٥٠٠( -  -  -  -  -  )٢١إيضاح ( مدفوعة نقدية أرباح توزيعات

  -  -  -  -  -   )٦,٧٦٧(  -   -   ٦,٧٦٧   -   -   تحويل إلى احتياطي قانوني
  )٥٠٧( -  )٥٠٧( )٥٠٧( -   -   -   -   -   -   -   شراء أسهم خزينة

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 ٦٥١,٠٥٨  ١٣٢,٧٧٨  ٥١٨,٢٨٠  )٤,٦٨٩( ٤,٥٧٨  ١٤٩,٣٥٥  )٦٦,٧٨٨( ١٨,٩٦٢  ١١٦,١١٢  )١,٧٥٠( ٣٠٢,٥٠٠  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في كما الرصيد 

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= =========  ========= ========= ========= 

  
  .الموحدة المالية البيانات هذه من جزءاً ٣٤ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٦  -  

  الموحد النقدية التدفقات بيان
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة

  ٢٠١٢ 
  معاد إدراجه

٢٠١١ 
 ألف درهم ألف درهم اتإيضاح 
    

    التشغيلية األنشطة
 ٦٠,٠٠٨  ٧٢,٢٣٠   سنةربح ال

    :للبنود التالية غير نقدية تعديالت
 ٧,٢١٨  ٧,١٠٩   االستهالك  
  -  )٩,٠٠٠(   في الممتلكات من التقييم العادل لالستثمارربح   
  -  )٤١,٠٩٣(   ربح من بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  
  ٧٨٨   ٨,٠٨٥    الشركات الزميلة خسائرالحصة من   
 )٣,٢٢٥( -   ر العقودئخسا اتمخصصعكس   
 ٧,٣٦٩  ٣٥,١٥٣   لقروض والسلفياتاقيمة  انخفاضمخصص   
  ٦٧٧  ١,٢١٠    ةاإلسالمي ةواالستثماري يةالتمويلالموجودات  قيمة مخصص انخفاض  
  )٢,٦٠٨(  -    الربح من شراء شركة تابعة  
 ٣٨٠  ٨٨٣   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفينصافي الحركة في   
      

    :التغييرات في رأس المال العامل
 ٢٨٧,٦٢٢  )٢٥,٢٠٢(  ثالثة أشهر  مستحقة من البنوك تستحق بعدالرصدة األفي النقص ) الزيادة(  
  )٢٣,٥٤٢( )١٠,٦٧١(   الزيادة في الموجودات التمويلية واالستثمارية اٌإلسالمية  
 )٩٨,٦٨٦( )٢٠٥,٠٨١(  سلفياتالقروض والفي  الزيادة  
 ٨٣,٥٨٦  )٥٩,٤٠٧(  األخرى والموجوداتالقبض مستحقة الفوائد الفي النقص ) الزيادة(  
 ٢٣٥,٠٣٩  )١٧٩,٣٦٩(  ض ألجلوالزيادة في القر) النقص(  
  ثالثة البنوك تستحق بعد إلىمستحقة الرصدة األفي  الزيادة) النقص(  
  ٣١,٩٣٦  )٢٦٥,٨٦٦(  أشهر     
 )١٤٦,٨٣٠( ٢٥٥,٢٤١   في ودائع العمالء  )النقص( الزيادة  
 )٣٤,٣٩٨( ١٢٦,٥٠٧   مطلوبات أخرىومستحقة الدفع الفوائد الفي  )النقص(الزيادة   
      

  من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل توزيعاتإيرادات 
  )٨,١٨٨(  )١٠,٥٧٨(   الشامل اآلخر    

  بالقيمة العادلة من خالل مدرجةمن استثمارات  توزيعاتإيرادات 
 )٦١٤( )٧٩٢(  األرباح والخسائر    
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خاللالخسائر من استبعاد ) الربح(  
 ٣,٨٩٢  )١١,٤٤١(  األرباح والخسائر    
  بالقيمة العادلة من خاللاستثمارات مدرجة خسارة غير محققة من ) ربح(  
 ٣,٢٣٣  )١٢,٧٥٩(   األرباح والخسائر    
 ـــــــــ ـــــــــ  
 ٤٠٣,٦٥٧  )٣٢٤,٨٤١(  من األنشطة التشغيلية  )المستخدم في( صافي النقد  
 ـــــــــ ـــــــــ  

    األنشطة االستثمارية
  )٧٣,٣٩٠(  )٩,٨٠٤(   شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  متحصالت من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 ٩٧,٧٩٥  ٥١,٧٦٧    اآلخر    

 )٢٩,٧٣٢( )١٦,٦٩٠(  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرشراء 
 ٢٤,٤١٢  ٢٩,٨١٤   متحصالت من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

  )٤٨٣,٢٥٠(  )٧٢٦,٢٥٩(   شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
  -   ١,٠٦٨,٢٤٥    بالتكلفة المطفأة متحصالت من بيع استثمارت مدرجة
 )١٦,٢٣٤( )٤,٩٦٤(   إضافات إلى استثمارات في الممتلكات
 )٥٨,٧٧١( )٦٩,٠٧١(  شراء ممتلكات وتجهيزات ومعدات

  ١٥٨,٠٨٧   -    شراء شركات تابعة، صافي النقد المكتسب
  ٦٦,٧٥٠  -    الحقوق الغير مسيطرة الزيادة في

  )٧,٥١٥(  -    زميلةشراء استثمارات في شركات 
 ٣٠,٦٩٦  -    استثمارات في شركات زميلة استبعاد

  )٦,٠٠٠( -    الزيادة في الوديعة النظامية
  ٨,٨٠٢   ١١,٣٧٠   أرباح مقبوضة توزيعاتإيرادات 

 ـــــــــ ـــــــــ  
 )٢٨٨,٣٥٠( ٣٣٤,٤٠٨   األنشطة االستثمارية )المستخدم في( من صافي النقد

 ـــــــــ ـــــــــ  
    األنشطة التمويلية

 )٨,٩٨٣( )٤,١٧٩(  مدفوعةالمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  -  ١٢٨,٦٠٠    غير قابلة للتحويل صكوكصدار إ

  -  )٥٠٧(   شراء اسهم خزينة
 )٤١,٢٥٠( )٦٠,٥٠٠(  أرباح مدفوعة توزيعات

 ـــــــــ ـــــــــ  
 )٥٠,٢٣٣( ٦٣,٤١٤   األنشطة التمويلية )المستخدم في( من صافي النقد

 ـــــــــ ـــــــــ  
 ٦٥,٠٧٤  ٧٢,٩٨١   النقد وما يعادلهفي  الزيادةصافي 

    
 ٤٦١,٠١٩  ٥٢٦,٠٩٣  ٤ يناير ١النقد وما يعادله في 

 ـــــــــ ـــــــــ  
 ٥٢٦,٠٩٣  ٥٩٩,٠٧٤  ٤ ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 

  ============ ============ 
  .الموحدة المالية البيانات هذه من جزءاً ٣٤ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٧  -  

  
  
  األنشطة  ١
  

 العربية اإلمارات دولة أبوظبي، إمارة في مسجلة عامة مساهمة شركة هي ")الشركة(" .ع.م.ش التمويل دار إن  
 ،)وتعديالته( ١٩٨٤ لسنة )٨( رقملدولة اإلمارات العربية المتحدة  التجارية الشركات قانون ألحكام طبقاً المتحدة

 ١٩٨٠ لسنة )١٠( رقم البنوك قانون ولوائح المالي والنظام المتحدة العربية اإلمارات لدولة المركزي البنكو
  .التمويل بشركات المتعلقة المتحدة العربية اإلمارات لدولة المركزي للبنك اإلدارة مجلس قرارات سلطة وبموجب

  
 من نشاطاتها الشركة تمارس .٢٠٠٤ يوليو ١٨ في عملياتها وبدأت ٢٠٠٤ مارس ١٣ بتاريخ الشركة تأسست  

 هي للشركة األساسية األنشطة إن .والشارقة دبيو أبوظبي من كلٍٍٍِ في وفروعها بيأبوظ في الرئيسي مكتبها خالل
  .الصلة ذات األخرى والخدمات والشركات األفراد وتمويل ستثماراتاال

  
  .المتحدة العربية اإلماراتدولة  أبوظبي، ،٧٨٧٨ ب.ص هو للشركة الرئيسي المكتب عنوان إن  

  
  .٢٠١٣فبراير  ١١ بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة للمجموعة الموحدة المالية البيانات إصدار اعتماد تم  

  
  

  اإلعداد أساس  ٢,١
  

 دولة في القوانين السائدة ومتطلبات المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقاً الموحدة المالية البيانات إعداد تم  
  .المتحدة العربية اإلمارات

  
 والممتلكات المالية األدوات بعض عدا فيما ،التاريخية التكلفة لمبدأ وفقاً الموحدة المالية البيانات إعداد تم لقد  

  .معاد تقييمهاتم إدراجها بقيمة وأرض  العادلة بالقيمة المدرجة
  

تم  .للمجموعة المتداولة العملة يمثل الذي )درهم( بالدرهم اإلماراتي للمجموعة الموحدة المالية البيانات عرض تم  
  .باستثناء ما يرد خالف ذلك) ألف درهم(القيم إلى أقرب ألف  جميعتقريب 

  
  

  توحيدال أساس  ٢,٢
  

   :التالية التابعة وللشركات للشركة المالية البيانات الموحدة المالية البيانات تتضمن  
  

 الرئيسية األنشطة اإلمتالك نسبة التأسيس بلد التابعة الشركة اسم
    

 الرئيسي المكتب نىامب إدارةو لكتم %١٠٠ المتحدة العربية اإلمارات .م.م.ذانفستمنت  فيجن ثيرد
 اإلنشاءات %١٠٠ المتحدة العربية اإلمارات .م.م.ذ للتشييد بنيان شركة

 اإللكتروميكانيكية المقاوالت %١٠٠ المتحدة العربية اإلمارات .م.م.ذ إللكتروميكانيكيةا الوطنية اإلمارات
  األصول إدارةو ستثماراتاال %١٠٠ المتحدة العربية اإلمارات ).سي.اف.آي.دي( المحدودة كابيتال اتش إف

  إصدار الصكوك  %١٠٠  جزر الكيمان  ١ شركة صكوك دار التمويل
  خدمات التمويل اإلسالمي  %٤٧,٨٣  اإلمارات العربية المتحدة  خ.م.ش شركة دار التمويل اإلسالمي

  التأمين  %٤٤,٣٨  المتحدةاإلمارات العربية   ع.م.ش دار التأمين
  إدارة االستثمارات  %١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  .م.م.إف اتش للخدمات ذ

  وساطة مالية  %٦٥  اإلمارات العربية المتحدة  م.م.التمويل لألوراق المالية ذ دارشركة 
        

  
الذي تحصلت فيه  ، هو التاريخ٢٠١١بتاريخ فعلي ابتداء من ابريل  خ.م.توحيد دار التمويل اإلسالمي شتم *

  .)٢,٣إيضاح (الشركة على السيطرة 
  

فيه الشركة على  تحصلت الذي ، وهو التاريخ٢٠١١من ابريل  ع بتاريخ فعلي ابتداء.م.تم توحيد دار التأمين ش*
     .)٢,٣إيضاح ( الشركة التابعة عملياتها التجارية فيه بدأتالسيطرة و



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٨  -  

  
  

  )تتمة(توحيد الأساس   ٢,٢
  

  :تم تلخيص المعلومات المالية للحقوق الغير مسيطرة للشركات التابعة كما يلي  
  

  اإلجمالي  م.م.المالية ذ شركة بيت التمويل لالوراق  خ.م.شدار التمويل اإلسالمي   ع.م.دار التمويل ش  
  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                  

      ٣٥  ٣٥   ٥٢,١٧   ٥٢,١٧   ٥٥,٦٢   ٥٥,٦٢   %نسبة الحقوق الغير مسيطرة
                  

  المركز المالي للشركات بيان
                  التابعة  
                  

  ٤٥٣,١٠٩   ٦٣٦,٩٠٩   ٤٦,٤٧٧   ٧٠,٧٩٤   ١٤٢,٦٤٠   ٢٦٣,٥٤٩   ٢٦٣,٩٩٢   ٣٠٢,٥٦٦   الموجودات
  ٢٠٣,٧٥٠   ٣٨٠,٨٨٩   ١٤,٠٧٥   ٤٢,٠٧٩   ٤٢,٣١٠   ١٦٢,٩٢٨   ١٤٧,٣٦٥   ١٧٥,٨٨٢   المطلوبات

  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
                  

  ٢٤٩,٣٥٩   ٢٥٦,٠٢٠   ٣٢,٤٠٢   ٢٨,٧١٥   ١٠٠,٣٣٠   ١٠٠,٦٢١   ١١٦,٦٢٧   ١٢٦,٦٨٤   صافي الموجودات
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  

  الشركات) خسائر(إيرادات وأرباح 
                  التابعة   
                  

  ١٤,٩٣٤   ٤٩,٤٢٦   ٧٧٩   ٢,٣٥٦   ٦,٦٠٥   ١١,٦٧٧   ٧,٥٥٠   ٣٥,٣٩٣   اإليرادات، صافي
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  
                  

  )٤,٦٨٤(  ٦,٨٦٧   )١,٧٩٥(  )٣,٦٨٦(  )٤١٩(  ٥٤١   )٢,٤٧٠(  ١٠,٠١٢   للسنة) الخسارة(صافي الربح 
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  
                  

  )٥,٧٠٧(  ٦,٣٥٧   )١,٧٩٥(  )٣,٦٨٦(  )٦٤٣(  ٢٩١   )٣,٢٦٩(  ٩,٧٥٢   الشامل للسنة )المصاريف( إجمالي الدخل
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  

  
 تم كما .محاسبيةال سياساتنفس ال باستخدامالمالية للشركة  سنةال لنفس التابعة للشركات المالية البيانات إعداد تم  

واإليرادات والتكاليف واألرباح والخسائر القائمة بين الشركة والشركات التابعة لها  األرصدة جميعإستبعاد 
  . بالكامل

  
 السيطرة تتحقق .المجموعة إلى السيطرة نقل فيه يتم الذي التاريخ من بالكامل التابعة الشركاتجميع بيانات ت يتم  

تكون المجموعة معرضة، أو لديها الحق للعوائد المتفاوتة من عملياتها مع الشركة ولديها الحق في التأثير  عندما
 أو استحواذها تم التي التابعة الشركات نتائج إدراج يتم .على هذه العوائد من خالل سيطرتها على الشركة

  .، وفقاً لما تقتضيه الحاجةالبيع تاريخ حتى أو االستحواذ تاريخ من الموحد الدخل بيان في السنة خالل استبعادها
  

ينسب إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة لحقوق غير مسيطرة حتى لو كانت النتيجة ستؤدي إلى عجز في   
  .الميزانية

  
  

  السياسات المحاسبية التغييرات في   ٢,٣
  

 المعايير باستثناء السابقة المالية السنة في المستخدمةالسياسات  تلك مع توافقةم المعتمدة المحاسبية السياسات إن  
 جوهري تأثير أي لها ليس والتي ٢٠١٢ يناير ١ في كما التاليةوالتعديالت  الجديدة المالية التقارير إلعداد الدولية
  :الموحدة المالية البيانات على

  
   



  .ع.م.دار التمويل ش
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٩  -  

  
  

  )تتمة(السياسات المحاسبية التغييرات في   ٢,٣
  

  )المعدل( استرداد الموجودات الضمنية  –ضرائب اإليرادات : ١٢معيار المحاسبة الدولي رقم   
يدخل . يوضح التعديل كيفية تحديد الضرائب المؤجلة على اإلستثمارات في الممتلكات المقاسة بالقيمة العادلة  

ات المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً التعديل إفتراض قابل للطعن أن الضريبة المؤجلة على اإلستثمارات في الممتلك
يجب تحديدها على أساس أن القيمة المدرجة لإلستثمار سيتم إستعادتها من خالل  ٤٠لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

باإلضافة لذلك، ينص التعديل أن الضرائب المؤجلة على األصول الغير معرضة لإلستهالك التي يتم . عملية البيع
يتم قياسها بناء على أساس بيع األصل  ١٦ة التقييم وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم قياسها حسب مبدأ إعاد

وليس له تأثير على المركز المالي   ٢٠١٢يناير  ١إن التعديل فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد . المتعلق
  .أو أدائها أو إفصاحاتها للمجموعة

  
متطلبات اإلفصاح عن االستبعاد   –اإلفصاحات : األدوات المالية  ٧لمالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير ا  

  المحسنة
يتطلب التعديل إفصاحات إضافية عن الموجودات المالية التي تم نقلها ولكن لم يتم شطبها لتمكين مستخدمي   

. لمطلوبات المرتبطة بهاالبيانات المالية للمجموعة استيعاب العالقة بين هذه األصول التي لم يتم شطبها وا
باإلضافة لذلك، يتطلب التعديل إدراج إفصاحات عن العالقة المستمرة المتعلقة باألصول المشطوبة بهدف تمكين 

يؤثر التعديل . المستخدمين من تقييم طبيعة المخاطر المتعلقة باستمرار عالقة الشركة في هذه األصول المشطوبة
  .تأثير على المركز المالي أو أداء المجموعةصاحات وليس له أي فقط على اإلف

  
  تعلقة بالبيانات المالية الموحدةالمعايير الجديدة الم  
 ٢٧المجلس الدولي للمعايير المحاسبية نسخة معدلة من معيار المحاسبة الدولي رقم  أصدر، ٢٠١١في مايو   

والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ١٠بمسمى جديد باإلضافة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المجلس الدولي للمعايير المحاسبية ، أصدر وباإلضافة لذلك، وكنتيجة لمشروعها المتعلق باتفاقيات االئتالف، . ١٢

 ٣١إلستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم ( ١١في نفس الفترة الزمنية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
إن المعايير الجديدة إجبارية التطبيق . ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي المعدل رقم ) الحصص في شركات االئتالف –

وعلى الرغم من ذلك، يجوز التطبيق المبكر لهذه المعايير . ٢٠١٣يناير  ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
أنه قد تقوم شركة بتطبيق مخصصات اإلفصاح بشكل  الجديدة، ولكن يجب تطبيقها كحزمة وبنفس التاريخ، غير

  ).مع عدم تبني المعايير األخرى( ١٢مبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  

كما قامت باختيار . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١قامت الشركة بشكل طوعي بتطبيق جميع هذه المعايير للسنة المنتهية في   
  .طبيق المبدئيكتاريخ الت ٢٠١٢يناير  ١تاريخ 

  
البيانات  :٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم التقارير المالية الموحدة و:  ١٠ة المالي التقارير إلعداد الدولي المعيار  

 المنفصلة المالية
البيانات المالية  ٢٧جزء من معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٠يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   

وتتضمن أيضاً األمور . الموحدة والمنفصلة التي تحدد السياسات المحاسبية الخاصة بالبيانات المالية الموحدة
  .تأسيسها ألهداف خاصةالشركات التي يتم  –التوحيد : ١٢ – SICالمذكورة في 
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  )تتمة(السياسات المحاسبية التغييرات في   ٢,٣
  

  )تتمة(تعلقة بالبيانات المالية الموحدة المعايير الجديدة الم  
الشركات ويشمل ذلك الشركات التي تم جميع يعمل المعيار على تحديد نموذج قياس واحد ويتم تطبيقه على   

 ١٠التي تم إدخالها من قبل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التغيراتتتطلب . تأسيسها ألهداف الخاصة
تقديرات جوهرية لتحديد الشركات المسيطر عليها، وبالتالي يجب على الشركة توحيدها مقارنة  إجراءمن اإلدارة 

قتها بالشركة، تحديد ما تقوم الشركة، بغض النظر عن طبيعة عال.  ٢٧مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
عندما  تسيطر الشركة على شركة مستثمرة .تسيطر على الشركة من خالل تحديد إذا كانتإذا كانت الشركة األم 

على  المتفاوتة الناتجة من عالقتها بالشركة المستثمرة ولديها المقدرة عوائد الحق في ال لديهاأو  تكون معرضة
، ةلشركة المستثمرعند تحديد السيطرة على ا. السيطرة على الشركة المستثمرةالتأثير على هذه العوائد من خالل 

 ةمنذ تاريخ حصول المستثمر على الشركة المستثمر ةيتطلب المعيار من الشركة البدء بتوحيد الشركة المستثمر
  .ةطرة على الشركة المستثمريسقف التوحيد عند فقدان المسثمر للويتو

  
على  ”de facto“السيطرة الفعلية تطبيق عن  ١٠إلعداد التقارير المالية رقم عيار الدولي نتج التطبيق المبكر للم  

والتي تم احتسابها سابقاً  خ.م.ع ودار التمويل اإلسالمي ش.م.، دار التأمين شةاثنين من الشركات المستثمر
 ١ تاريخ لى التوالي بدء منيتم توحيد هذه الشركات في البيانات المالية الموحدة للمجموعة ع. كشركات زميلة

  .عند حصول الشركة على السيطرة ٢٠١١أبريل 
  

  االتفاقيات الثنائية ١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    
والمتعلق  ٣١االتفاقيات الثنائية معيار المحاسبة الدولي رقم  ١١يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   

الشركات ذات السيطرة المشتركة والمساهمات غير النقدية من قبل  ١٣ – SICبالحصص في شركات االئتالف و 
الشركات ذات السيطرة المشتركة باستخدام معايير توحيد يحذف المعيار الخيار المتعلق بحساب . شركات االئتالف

وبخالف ذلك، فإنه يجب احتساب الشركات ذات السيطرة المشتركة التي تستوفي المعيار باستخدام . مناسبة
   .ة للشركة األميالسياسات المحاسب

  
  .ركز المالي للمجموعةإن تطبيق هذا المعيار الجديد لم ينتج عنه أي تأثير على البيانات المالية أو الم  

  
  الفصاح عن االستثمار في الشركات األخرىا ١٢ رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار  
بالبيانات المالية  ةوالمتعلق ٢٧يشتمل المعيار جميع اإلفصاحات المدرجة سابقاً في معيار المحاسبة الدولي رقم   

تتعلق هذه . ٢٨و  ٣١ابقاً ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم الموحدة، باإلضافة لجميع اإلفصاحات المدرجة س
توجد  .اإلفصاحات بحصة الشركة في الشركات التابعة واالتفاقيات الثنائية أو الشركات الزميلة والشركات المهيكلة

  .حاجة لعدد من اإلفصاحات الجديدة، ولكن لن يكون لها تأثير على المركز المالي أو أداء المجموعة
  

  )٢٠١١معدل في (اإلستثمار في  الشركات التابعة وشركات االئتالف : ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم   
إلى  ٢٨تم إعادة تسمية معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٢و ١١كنتيجة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية رقم   

حقوق المساهمين  ة حساب استثماراتاالستثمار في الشركات التابعة وشركات االئتالف وتحديد نطاق تطبيق طريق
لن ينتج عن تطبيق المعيار الجديد أي تأثير على المركز أو  .في شركات االئتالف باإلضافة إلى الشركات الزميلة

  .األداء المالي للمجموعة
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  )تتمة(السياسات المحاسبية التغييرات في   ٢,٣
  

  )تتمة(الموحدة تعلقة بالبيانات المالية المعايير الجديدة الم  
  

كنتيجة للتغيرات الطوعية في السياسات المحاسبية المفصح عنها أعاله، تم إدخال التعديالت التالية على البيانات   
  :المالية الموحدة

  
  :٢٠١١ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ولكما في   

  
  ٢٠١١  
  ألف درهم  
    

    في الموجودات) النقص(صافي الزيادة 
  ٤٠   نقديةاألرصدة ال

  ٨٥,٦٤٠   أرصدة مستحقة من البنوك
  )٢,١٤١(  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ٩٨٩   العادلة من خالل األرباح والخسائر استثمارات مدرجة بالقيمة
  ١١٥,٦٣٠   استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

  ٦٨,٨٣٤   موجودات تمويلية واستثمارية اسالمية
  )٩٨,٢٤٢(  في شركات زميلة اتاستثمار
  ٦,٧٠٥   الشهرة

  ٦,٠٠٠   وديعة نظامية
  ٢,٣٥١   والمعدات جهيزاتالممتلكات والت

  ـــــــــــ    ١٠,٠٨٥   مدينون وموجودات أخرى
   ١٩٥,٨٩١    =============      

    في المطلوبات) الزيادة(صافي النقص 
  )٧٣,٢٤٧(  ودائع العمالء

  ١٣٤,٧٧٤  لبنوكلأرصدة مستحقة 
  ٢١,٠٩٤   مطلوبات ودائنون آخرون

  ـــــــــــ    ٣٥٤   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  ـــــــــــ    ٨٢,٩٧٥  

  =============    ١١٢,٩١٦   الزيادة في صافي الموجودات
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  )تتمة(السياسات المحاسبية التغييرات في   ٢,٣
  

  )تتمة(بالبيانات المالية الموحدة تعلقة المعايير الجديدة الم  
  

  ٢٠١١  
  ألف درهم  
    

    النفقات/ اإليرادات في  التغييرات
  ٥,٤٩٧   إيرادات الفائدةالزيادة في 
  ــــــ    ٢,٨١٢   نفقات الفائدةالنقص في 
  ــــــ    ٨,٣٠٩   صافي إيرادات الفائدةالزيادة في 
      ــــــ    ٥٠   إيرادات الرسوم والعموالت الزيادة في

  ٥,٣٦٩   صافي األقساط المكتسبةالزيادة في 
  )٤,٦٥٩(  صافي المطالبات المتكبدةالزيادة في 
  ــــــ    )١,٧٠٩(  نفقات عموالت التأمينصافي الزيادة في 

      =======    )٩٩٩(  في صافي إيرادات التمويل النقص
  ١,٦٥٨   من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية إيراداتالزيادة في 
  من االستثمارات المدرجة بالقيمة الخسارةصافي الزيادة في 

  )٢٠(  ئرالعادلة من خالل األباح والخسا  
  ١,٥١٩   كات تابعةشر الحصة من خسائرالنقص في 
  )١,٢٣٣(  لمودعين وحملة الصكوكقابل للتوزيع لالربح الالزيادة في 
  ــــــ    ٢٢٢   إيرادات تشغيلية أخرىالزيادة في 
      ــــــ    ٩,٥٠٦   إجمالي اإليرادات التشغيليةالزيادة في 
  )٧,١٧١(  الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفينالزيادة في 
  )٧٤٦(  استهالك الممتلكات والتركيبات والمعداتالزيادة في 
  )٤,١٤٥(  مصاريف إدارية وعمومية أخرىالزيادة في 
    ية موجودات التمويلالمخصص انخفاض في قيمة الزيادة في 

  ــــــ    )٦٧٧(  واإلستثمارية اإلسالمية
  ــــــ    )١٢,٧٣٩(  إجمالي النفقات والمخصصات التشغيليةالزيادة في 
  )٣,٢٣٣(  الربح للسنةالنقص في 

  =======  
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  حيز التنفيذالمعايير الصادرة ولكن لم تدخل بعد   ٢,٤
  

فيما يلي المعايير والتعديالت الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير المحاسبية لكنها غير ملزمة التطبيق بعد ولم   
  :تقم المجموعة باعتمادها حتى اآلن

  
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  – خرعرض بنود بيان الدخل الشامل اآل ١معيار المحاسبة الدولي رقم  −

 ١رقم 
 المعدل –مكافآت الموظفين  ١٩رقم  معيار المحاسبة الدولي −
تعديالت على معيار  –تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية  ٣٢رقم  معيار المحاسبة الدولي −

 ٣٢المحاسبة الدولي رقم 
لي إلعداد تعديالت على المعيار الدو – حكوميةالقروض ال ١رقم للتقارير المالية  إلعداد المعيار الدولي −

 ١التقارير المالية رقم 
 –تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية  –اإلفصاحات  ٧رقم للتقارير المالية  إلعداد المعيار الدولي −

 ٧تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ةقياس القيمة العادل ١٣لتقارير المالية رقم عداد االمعيار الدولي إل −
 تكلفة اإلزالة خالل مرحلة تسطيح المناجم عند اإلنتاج ٢٠تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  −
 ٢٠١٢مايو  –التحسينات السنوية  −

  
أو مركزها  على أدائهااعتماد هذه المعايير والتعديالت أعاله على أي تأثير  عن ال تتوقع المجموعة أن ينتج  

  .المالي
  
  

  الهامة المحاسبية السياسات  ٢,٥
  

 النقد وما يعادله  
 واألرصدة المتحدة العربية اإلمارات لدولة المركزي البنك لدى واألرصدة النقد من يعادله وما النقد يتكون  

 للبنوك المستحقّة األرصدة طرح بعد اإليداع، تاريخ من أشهر ثالثة خالل تستحق والتي البنوك من المستحقّة
  .السحب تاريخ من أشهر ثالثة خالل تستحق والتي

  
  أرصدة مستحقة من البنوك  
محذوفة  مبالغ أي ناقصاً الفعال الفائدة سعر باستخدام المطفأة بالتكلفة البنوك من المستحقة األرصدة تدرج  

  .االنخفاض في القيمة ومخصص
  

  االستثمار في شركات زميلة  
شركة  هي الزميلة الشركة إن .الملكية حقوق طريقةباستخدام  زميلة شركات في المجموعة استثمارإدراج  يتم  

   .ائتالف شركة وال تابعة شركة ليست وهيتأثير كبير عليها  للمجموعة يكون
  

بسعر التكلفة زائد  بيان المركز المالياالستثمار في الشركة الزميلة في  جادرفإنه يتم إ الملكية، حقوق طريقةوفقاً ل  
يتم االعتراف بالخسائر التي . تغيرات ما بعد االستحواذ في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة

  . إلتزامات بالنيابة عنهاتتجاوز تكلفة االستثمار في شركة زميلة عندما تتكبد المجموعة 
  

 األرباح استبعاد يتمكما  .الموحد الدخل بيان في ةالزميل الشركات عمليات نتائج من المجموعة حصةيتم إدراج   
 في المجموعة حصة مقدار يعادل بما الزميلة لشركاتوا المجموعة بين المعامالت من المحققة غير والخسائر
     .الزميلة الشركات
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  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات  ٢,٥
  

  الموجودات المالية  
  اإلعتراف المبدئي والقياس الالحق –الموجودات المالية   
  تاريخ اإلعتراف  
تدرج جميع الموجودات مبدئياً بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية   

ات شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجود: لألداة، وهذا يشمل الطريقة اإلعتيادية للتداول
  .خالل إطار زمني محدد، عن طريق التنظيم أو العرف في السوق

  
  القياس المبدئي  
تقاس جميع الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعامالت، باستثناء تلك الموجودات   

  .المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح والخسائر
  

  الالحق القياس  
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على النموذج التجاري للمجموعة إلدارة تلك األصول المالية وخصائص   

  .التدفقات النقدية التعاقدية التابعة لها
  

ال يتم إدراج تكاليف المعامالت المتوقع تكبدها في عملية النقل أو التخلص من األداة المالية في قياس األدوات   
  .لماليةا

  
  موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة  
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة فقط إذا تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج تجاري يكون هدفه   

االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وأن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي 
يتطلب  توافر هذه الشروطعدم إن  .وفوائد عن المبالغ القائمة تكون دفعات لألصلبتواريخ محددة دية تدفقات نق

ومع ذلك، حتى عندما يتم استيفاء . األرباح والخسائرقياس الموجودات المالية فيما بعد بالقيمة العادلة من خالل 
 األرباح والخسائرالشروط، يجوز للشركة عند اإلدراج المبدئي قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل  بهذه

  .المحاسبي أو يقلله بشكل ملحوظ إذا كان القيام بذلك يلغي عدم التطابق
  

الحقاً  الشروطه التي تستوفي هذ )في الموجودات الماليةبما في ذلك المشتقات المتضمنة ( يتم قياس أدوات الدين  
وتكاليف المعامالت المتكبدة  معدل ألي انخفاض في القيمة، الفعالبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 

احتساب معدل الفائدة الذي يخصم المقبوضات النقدية  الفعاليتم بموجب طريقة معدل الفائدة . عند اإلدراج المبدئي
صافي القيمة ل) عندما يكون ذلك مناسباً(عمر المتوقع لألصل المالي أو فترة أقصر المقدرة على مدى الالمستقبلية 

بعد اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة، يتم الحقاً قياس المبالغ المستحقة من البنوك . الدفترية لألصل المالي
. في القيمة مخصص االنخفاض ، ناقصاًالفعالوالقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 

عند الشراء والرسوم والتكاليف التي  عالوةيتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو 
. يتم إدراج اإلطفاء ضمن إيرادات الفوائد في بيان الدخل. الفعليةتشكل جزء ال يتجزأ من طريقة معدل الفائدة 

ن مخصص انخفاض في قيمة القروض في بيان الدخل ضم في القيمة عن االنخفاضويتم إدراج الخسائر الناتجة 
  .والسلفيات
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  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات  ٢,٥
  

  )تتمة(الموجودات المالية   
  

  األرباح والخسائرموجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل   
والموجودات المالية المحتفظ بها  التكلفة المطفأة مثل المشتقات شروطبودات المالية التي ال تفي يتم قياس الموج  

ن القياس الالحق ميتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة . األرباح والخسائرللمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل 
لشركة المحاسبية اسياسة ل الشركة بتحديد القيمة العادلة لألصل وفقاً تقوم. المالية في بيان الدخل الموجوداتلهذه 

  .٣٣تمت مناقشتها ضمن إيضاح  القيمة العادلة كماب المتعلقة
  

ويتم إدراج التغيرات . الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي إدراجيتم   
تسجل الفوائد واألرباح ضمن صافي إيرادات المتاجرة وفقاً . في القيمة العادلة ضمن صافي إيرادات المتاجرة

  .لشروط العقد، أو عندما ينشأ الحق في الدفع
  

  ويلية واالستثمارية اإلسالميةالموجودات التم  
إن هذه الموجودات غير . تعد الموجودات التمويلية اإلسالمية موجودات مالية ذات دفعات ربح ثابتة أو متوقعة  

مدرجة في سوق نشطة وتنشأ عندما تقدم الشركة تمويل مباشر للعميل مع عدم وجود نيه المتاجرة بمبالغ هذا 
  .التمويل

  
  .بالتكلفة المطفأة ناقصاً أى مخصص لإلنخفاض في القيمة واإليرادات المؤجلة يتم إدراج المرابحة  

  
  .يتم قياس تكلفة االستصناع بالتكلفة وإدراجها في البيانات المالية بقيمة ال تتجاوز قيمة النقد المعادل  

  
ستأجر بإستخدام إتفاقية يتم تصنيف اإلجارة كعقد إيجار تمويلي عندما تتعهد الشركة بيبع الموجودات المؤجرة للم  

مستقلة عند نهاية عقد االيجار وينتج البيع إلى تحويل جميع المخاطر ومكافآت الملكية للموجودات المؤجرة 
تمثل الموجودات المؤجرة عقود إيجار تمويلية للموجودات للفترات التي إما تعادل أو تغطي جزء كبير . للمستأجر

تدرج الموجودات المؤجرة بالقيم المساوية لصافي االستثمارات القائمة في . اتمن االعمار االنتاجية لهذه الموجود
  .عقود اإليجار ويشمل ذلك االيرادات المحققة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في القيمة

  
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حقوق الملكية استثمارات  
بالقيمة العادلة من خالل الدخل كمقاصة للمتاجرة غير المحتفظ بها  بحقوق الملكية ستثماراتاال تصنيف قد يتم  

كل أداة على أساس  التصنيفذا القيام بهيتم . ، وهذا االختيار ال يمكن تغييرهعند اإلدراج المبدئيخر الشامل اآل
. خرالشامل اآلفي الدخل  ستثماراتهذه االلن القياس الالحق ميتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة . على حدة

في بيان محتجزة وال يعاد تدويرها الرباح األة الناتجة عن استبعاد األصل إلى الربح أو الخساريعاد تصنيف 
المستلمة من  األرباح يتم إدراج. يتم إدراج تكاليف المعامالت الناتجة عن االستبعاد في بيان الدخل. الدخل
  . استرداد تكلفة االستثمار تمثل األرباحا لم في بيان الدخل م في حقوق الملكية ستثماراتاال
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  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات  ٢,٥
  

  )تتمة(الموجودات المالية   
  

  عادلة من خالل األرباح والخسائرالمصنفة بالقيمة الالمالية الموجودات   
. عند اإلدراج المبدئيمن قبل اإلدارة  التي تم تعيينها الموجوداتالمالية المصنفة في هذه الفئة  الموجودات تعتبر  

فقط عندما يتم  اإلدراج المبدئيعند  األرباح والخسائربالقيمة العادلة من خالل  األصل الماليدارة اإل تصنفقد 
  :كل أداة على حدةعلى أساس  التصنيفيتم تحديد . التاليةلشروط من ا شرطأول بالوفاء 

  
قياس  منمن شأنها أن تنشأ  المالئمة التيغير الن المعاملة يلغي أو يقلل بشكل ملحوظ م إن التصنيف •

  . على أساس مختلف لها المنسوبة خسائرالأو  إدراج األرباحالموجودات أو المطلوبات أو 
  

التي يتم و أو كليهماموجودات مالية أو مطلوبات مالية هي جزء من مجموعة  إن الموجودات والمطلوبات •
  .إلدارة مخاطر موثقة أو استراتيجية استثمارية اًأساس القيمة العادلة، وفقأدائها على  تقييمإدارتها و

  
في التدفقات  نحو جوهريعلى التي تعدل  الضمنية أو أكثر من المشتقات ةاألداة المالية على واحدتحتوي  •

 .التي سيتطلبها العقدالنقدية 
  

. في بيان المركز المالي األرباح أو الخسائرالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل المالية يتم تسجيل الموجودات   
من الموجودات المالية المصنفة بالقيمة  األرباح أو الخسائروتسجل التغيرات في القيمة العادلة ضمن صافي 

ام طريقة الفائدة ضمن إيرادات الفوائد، باستخدتستحق الفائدة المكتسبة . األرباح والخسائر العادلة من خالل
عندما ينشأ الحق في  اإليرادات التشغيلية األخرى، في حين يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح ضمن الفعال
  . الدفع

  
 إن لتحديد، بيان األرباح والخسائر خالل من العادلة بالقيمة المدرجة تلك باستثناء المالية، الموجودات تقييم يتم  

  .كما بتاريخ إعداد التقارير المالية قيمتها في إنخفاض إلى يشير ما هنالك كان
  

  فردياً المقيمة القروض  
 وحدة قبل من ومصنّفة بشكل فردي تقييمها يتم والتي للشركات الممنوحة والقروض التجارية القروض وهي  

 يتم .القروض تلك قيمة في انخفاض وجود إلى يشير موضوعي دليٍل أي هنالك كان إن لتحديد االئتمان مخاطر
 على خصمها ويتم المتوقعة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة أساس على المنخفضة القروضقيمة  قياس
 المدرجة القيمة بين الفرق أساس على القيمة انخفاض خسارة احتساب يتم .للقرض الالفع الفائدة معدل أساس
  .المخفضة ةالحالي والقيمة

  
 كمجموعة المقيمة القروض  
  :على المحتسبة المخصصات من كالً كمجموعة المقيمة للقروض القيمة إنخفاض خسائر تشمل  

 
 فعالةقروض  •
  .بشكل فرديذات ميزات مشتركة وليست جوهرية  لألفرادقروض  •
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  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات  ٢,٥
  

 )تتمة( إنخفاض قيمة الموجودات المالية  
  

 الفعالةالقروض   
 فعالة قروض كمحفظة خسارة بوجود دليل تقييمها عن ينتج لم والتي فردياً المقيمة القروض تصنيف يتم  

  .القرض تصنيف أو اإلنتاجي أو الصناعي القطاع على بناء مشتركة إئتمان بخصائص
 

 البيانات المالية إعداد بتاريخ الفعالة فرديةال قروضال عن تنتج قد التي الخسائرقيمة الفي  نخفاضاال خسائر تشمل  
 محافظ من لكل المجموعة إدارةمن قبل  القيمة إنخفاض خسائر تقدير يتم .التاريخ ذلك في تحديدها يتم لم والتي

 واإلئتمانية اإلقتصادية بالظروف المرتبطة الكامنة والخسائر السابقة التاريخية الخبرة على بناء المحددة القروض
  .السائدة

 
 ة والتعتبر هامة بشكل فرديذات ميزات مشترك لألفراد قروض  
 المحددة القروض محافظ من لكٍل المجموعة إدارة من قبل األفراد لقروض القيمة إنخفاض مخصص إحتساب يتم  

السائدة واإلئتمانية اإلقتصادية بالظروف المرتبطة الكامنة والخسائر السابقة التاريخية الخبرة على بناء.  
  

 األخرى الممكنة والطرق القانونية السبل جميع استنفاذ حالة في فقط قيمتها المخفضة القروض شطب يتم  
  .الستردادها

 استخدام خالل مناإلسالمية  االستثماريةو يةالتمويلوالموجودات  والسلفيات للقروض المدرجة القيمة تخفيض يتم  
 في تغيير أي إن. ألي مبالغ مشطوبة سابقاً تم استردادها الحقاً خفض حساب المخصص يتم .مخصصال حساب
 .الموحدبيان الدخل  في إدراجه يتم المخصص حساب

  
  استبعاد الموجودات المالية  
عند  جزء من الموجودات المالية، أو جزء من مجموعة الموجودات الماليةأو (المالية  الموجوداتيتم استبعاد   

  :التاليةفي الحاالت ) اإلمكانية
  

 انتهاء حقوق استالم التدفقات النقدية من الموجودات؛ •
التدفقات النقدية إللتزام بدفع  تحويل المجموعة لحقوق استالمها للتدفقات النقدية من الموجودات، أو افتراضها •

 :وقيامها بـ". إلتفاقية وساطة"من دون أي تأخير لطرف ثالث وفقاً التي تم استالمها بالكامل 
  

o جميع المخاطر والفوائد المحتملة للموجودات أو  تحويل 
o  عدم تحويلها أو احتفاظها بجميع المخاطر والفوائد المحتملة للموجودات، ولكن قيامها بتحويل السيطرة

  .على الموجودات
  

في اتفاقية وساطة  النقدية من أحد الموجودات أو دخولهاالمجموعة بتحويل حقوقها باستالم التدفقات  قيامفي حال   
ولم تقم بتحويل أو اإلحتفاظ بجميع المخاطر أو الفوائد المحتملة للموجودات ولم تقم كذلك بتحويل السيطرة على 

في تلك الحالة تقوم . على حصة المجموعة المستمرة في الموجودات بناءالموجودات، يتم إدراج الموجودات 
ويتم قياس األصول المحولة والمطلوبات المتعلقة على أساس الحقوق . بإدراج المطلوبات المتعلقةكذلك المجموعة 

 .واإللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة
  

 صليةلموجودات المحولة، يتم قياس األصل بقيمته الدفترية األالمستمرة شكل ضمان ل المشاركاتعندما تأخذ   
    .أيهما أقل ،المجموعةوأقصى مبلغ يتوقع أن تدفعه 
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  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات  ٢,٥
  

  دمج األعمال والشهرة  
على أنها مجموع المبلـغ   تكلفة االستحواذبحيث يتم احتساب الستحواذ يتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة ا  

مسـيطرة فـي الشـركة    الحقوق غير الوأي حصة من االستحواذ المحول والمقيم حسب القيمة العادلة في تاريخ 
تعتبـر   .التي يمكـن قياسـها  الشركة المستحوذة أصول لعادلة أو بنسبة الحصة من صافي إما بالقيمة ا ستحوذةالم

  .وتدرج ضمن مصاريف إدارية تكاليف االستحواذ مصروفات
  

لغـرض   فترضـة المالية والمطلوبات الماليـة الم  بتقييم الموجوداتتقوم  ،أعمال تقوم المجموعة باستحواذ عندما  
. الستحواذكما في تاريخ ا والمتعلقةالتعيين بما يتوافق مع الشروط المتعاقد عليها، الظروف االقتصادية التصنيف و

   .المستحوذةفي العقود من قبل الشركة يتضمن هذا فصل المشتقات الضمنية 
  

ي حقوق ملكية القيمة العادلة لحصة المشتري ف فإنه يتم إعادة قياس عملية دمج األعمال على مراحل في حال إتمام  
  . بالقيمة العادلة عند تاريخ الشراء من خالل األرباح والخسائر ستحوذةالشركة الم

  
 يـتم إدراج . سـتحواذ تحويلها من قبل المشتري بالقيمة العادلة عند تاريخ اال التزامات طارئة يجبأي يتم إدراج   

 ٣٩وبات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقـم  والتي تصنف كأصول أو مطل لاللتزاماتالتغييرات في القيمة العادلة 
في حال تصنيف االلتزامات كحقوق مساهمين فإنـه  . الشامل اآلخر الدخلفي  األرباح والخسائر أو كتغييرإما في 

في الحاالت التي ال تقع االلتزامات ضمن معيار . يتم حساب التسوية الحقاً ضمن حقوق المساهمين. ال يعاد قياسها
  .فإنه يتم قياسها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المناسبة ٣٩دولي رقم المحاسبة ال

  
يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة والتي تمثل مجموع الزيادة في االعتبارات المدفوعة ومبلغ االعتـراف بـالحقوق     

في حال كانت االعتبـارات  . المفترضة غير المسيطرة بناء على صافي األصول المعروفة المستحوذة وااللتزامات
المدفوعة أقل من القيمة العادلة لصافي األصول للشركة التابعة المسـتحوذة، يـتم إدراج الفـرق فـي األربـاح      

  .والخسائر
  

من أجـل إختبـار   . بعد القياس المبدئي، يتم قياس الشهرة على أساس التكلفة ناقصاً أي خسائر انخفاض متراكمه  
وزيع الشهرة المكتسبة في دمج األعمال، منذ تاريخ الشراء، على كل وحدة من وحدات المجموعة االنخفاض يتم ت

المولده للنقد والتي من المتوقع ان تستفيد من عملية الدمج، بغض النظر إذا ما تم تحديد موجـودات ومطلوبـات   
  .الجهه المستحوذ عليها لهذه الوحدات

  
المولدة للنقد وجزء من العمليات ضمن الوحدة التي تم استبعادها، فإن الشهرة حيث تكون الشهرة جزء من الوحدة   

المرتبطة بالعمليات المستبعده تدرج ضمن القيم الدفترية للعمليات عند تحديد الربح او الخسارة من اسـتبعاد هـذه   
تبعدة والجزء المتبقي من الوحدة يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة استناداً إلى قيم العمليات المس. العمليات

  .المولدة للنقد
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  متلكات وتجهيزات ومعداتم  
 القيمة مراجعة تتم .ناقصاً االستهالك وأي انخفاض في القيمة بالتكلفة والمعدات والتجهيزات الممتلكاتإدراج  يتم  

 وعندما تحصيلها، الممكن القيم تتجاوز بقيم مدرجة كانت إذا ما لتقييمبيان المركز المالي  تاريخ كل في الدفترية
بناء األرض بالقيمة العادلة  يتم قياس .الموجوداتخفض قيمة  يتم تحصيلها، الممكن القيمة الدفترية القيم زوتتجا

لضمان أن القيمة  ويتم إجراء التقييمات بشكل منتظم .مقيمون مستقلين ومحترفين المعدة من قبلعلى التقييمات 
  .العادلة لألرض المعاد تقييمها ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية

  
يضاف أي فائض إلعادة التقييم إلى احتياطي إعادة التقييم المدرج ضمن بند حقوق الملكية لبيان المركز المالي   

نقص إعادة التقييم لألصل ذاته المدرج سابقاً في بيان الدخل الموحد، في  الموحد، باستثناء المبلغ الذي يعكس فيه
ويتم إدراج النقص في إعادة التقييم في بيان الدخل الموحد، . تلك الحالة يتم إدراج الزيادة في بيان الدخل الموحد

  .ادة التقييمباستثناء المبلغ الذي تتم فيه مقاصة الفائض القائم لألصل نفسه المدرج في احتياطي إع
  

 األرض باستثناء والمعداتوالتجهيزات  الممتلكات كافة على الثابت القسط أساس على االستهالك احتساب يتم  
   .محدد غير عمر ذات أنها على تحديدها تم التي المملوكة

  
  : يلي كما هي االستهالك الحتساب للموجودات المقدرة اإلنتاجية األعمار إن  

 
  سنوات ٤  سيارات
  سنوات ٥- ٣  ومعدات وتجهيزات أثاث

  سنوات ٤- ٣  اآللي الحاسب وبرامج معدات
  

يتم تسجيل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ مبدئياً بسعر التكلفة ويتم نقلها عند اإلنتهاء إلى الفئة المناسبة من   
  .الممتلكات والمعدات ويتم استهالكها بعد ذلك

  
  الممتلكاتفي  استثمارات  
في  ستثماراتاال إدراج الحقاً ويتم المعامالت تكاليف ذلكويشمل  بالتكلفةيتم قياس االستثمار في ممتلكات مبدئياً   

 الخسائر وأ األرباح إدراج يتم .بيان المركز المالي تاريخ في السوق أوضاع تعكس التي العادلة بالقيمة الممتلكات
 نتجت التي السنة في الموحد الدخل بيان في الممتلكاتفي  ستثماراتلال العادلة القيمة في التغيرات عن الناتجة
 .فيها

  
 ال وعندما دائم بشكلوقف استخدامها بالكامل  يتم أو استبعادها يتم عندماستثمارات في الممتلكات اال شطب يتم  

 االستبعاد أو الشطب عن ناتجة خسائر أو أرباح أية إدراج يتم .ااستبعاده من متوقعة مستقبلية فائدة هناك تكون
   .استبعادها أوستثمارات في الممتلكات اال شطب ةسن في الموحد الدخل بيان في

  
  ذمم التأمين المدينة  
لالعتبارات المستلمة يتم إدراج ذمم التأمين المدينة عند استحقاقها ويتم قياسها عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة   

ة معدل الفائدة ، باستخدام طريقلقياس المبدئي، بالتكلفة المطفأةيتم قياس ذمم التأمين المدينة، الحقاً ل. أو المدينة
لذمم التأمين المدينة ألغراض االنخفاض عندما تشير األحداث أو الظروف إلى  ةدفترييتم مراجعة القيمة ال. الفعال

  .، ويتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخلالدفتريةالقيمة عدم إمكانية استرداد 
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢,٥
  

  عقود إعادة التأمين المحتفظ بها  
بهدف التقليل من التعرضات المالية للمطالبات الجوهرية، تدخل المجموعة في اتفاقيات مع أطراف أخرى   

لتأمين بطريقة متوافقة مع المطالبات المستحقة يتم تقدير المطالبات المستحقة من معيدي ا. ألغراض إعادة التأمين
عند دفع المطالبات يتم تحويل المبلغ المستحق من معيدي التأمين فيما يتعلق بالمطالبات . ووفقاً لعقد إعادة التأمين

  .المدفوعة إلى الذمم المدينة الناتجة من شركات التأمين وإعادة التأمين
  

يخ التقارير المالية لتحديد إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت انخفاضاً في تقوم المجموعة بإجراء تقييم في تار  
في حال وجود دليل على االنخفاض، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد . قيمة أصول إعادة التأمين

يتم اعتبار األصل  القابلة لالسترداد، قيمتهاألصول إعادة التأمين  دفتريةعندما تتجاوز القيمة ال. بشكل رسمي
  .منخفض ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد

  
  .حاملي بوليصة التأمينال تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه إن اتفاقيات إعادة التأمين المتنازل عنها   

  
لطرف  عند تحويل العقد إنتهائهاموجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عند إطفاء الحقوق التعاقدية أو  شطبيتم   

  .آخر
  

 الملكية حقوق وأدوات المالية المطلوبات  
  .إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لجوهر اتفاقيات العقود الملكية حقوقالدين و أدوات تصنيف يتم  

  
المجموعة بقيمة المبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار يتم تسجيل أدوات حقوق الملكية التي تصدرها   

  .المباشرة
  

  المطلوبات المالية  
وهو التاريخ الذي تصبح به المجموعة طرفاً في . يتم إدراج جميع المطلوبات المالية مبدئياً في تاريخ المتاجرة  

ت والمبيعات من الموجودات المالية التي المشتريا: ويشمل ذلك طريقة التداول العادية. األحكام التعاقدية لألداة
  .تتطلب تسليم المطلوبات ضمن اإلطار الزمني المحدد عموماً عن طريق التنظيم أو اتفاقية السوق

 
والقروض  وودائع وكالة للبنوك ةالمستحقواألرصدة  العمالء ودائع على تي تشتملوال المالية، المطلوبات قياس يتم  

  .المعاملة تكاليف خصم بعد العادلة، بالقيمة مبدئياً ،رىألجل والذمم المدينة األخ
  

 الفوائد مصاريف إدراج ويتم عال،الف الفائدة طريقة بإستخدام المطفأة بالتكلفة الحقاً قياس المطلوبات المالية يتم  
  .الفعلي العائد أساس على

  
 على الفوائد مصاريف وتوزيع المالية للمطلوبات المطفأة التكلفة إلحتساب طريقة هي عالالف الفائدة طريقة إن  

 العمر خالل المتوقعة المستقبلية النقدية الدفعات يخصم الذي المعدل هو الفعلي الفائدة معدل إن .المعنية الفترة مدى
  .مناسباً ذلك كان إذا أقصر، فترة أوللمطلوب المالي  المتوقع
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  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات  ٢,٥
  

 )تتمة( الملكية حقوق وأدوات المالية المطلوبات  
  

 المالية المطلوبات استبعاد  
عندما يتم استبدال المطلوبات . يتم استبعاد المطلوبات المالية عندما يتم تسديد اإللتزام أو إلغائه أو انتهاء مدته  

تعديل شروط تتم  أو من نفس الدائن بشروط مختلفة بشكل جوهري أخرىالمالية الحالية بمطلوبات مالية 
 صليةكاستبعاد للمطلوبات األأو االستبدال يل ، فإنه يتم اعتبار هذا التعدبشكل جوهري المطلوبات الحالية

 ة والمبلغ المدفوع  فيدفترية للمطلوبات المالية األصلييتم إدراج الفرق بين القيمة ال. جديدةت مطلوباالعتراف بوا
  . األرباح والخسائر

  
  اتفاقيات إعادة الشراء  
يتم إدراج ). الريبو(ها في تاريخ مستقبلي محدد ال يتم استبعاد الموجودات المباعة مع التزام متزامن إلعادة شرائ  

مقابل المطلوبات عن المبالغ بموجب هذه االتفاقيات ضمن المبالغ المستحقة للبنوك أو ودائع العمالء في بيان 
يعامل الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كمصروف فائدة ويستحق . المركز المالي الموحد، كما هو مناسب

  .ة إعادة الشراء باستخدام سعر الفائدة الفعليعلى مدى اتفاقي
  

  تقارير القطاعات التشغيلية  
يعتبر القطاع التشغيلي جزء منفرد من قطاعات المجموعة والذي يتم من خالله تقديم المنتجات أو الخدمات   
يتم . إن القطاع معرض للمخاطر أو األرباح وهو بذلك يختلف عن القطاعات األخرى). قطاعات األعمال(

مراجعة نتائج القطاعات بشكل دوري من قبل رئيس العمليات المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية المتعلقة 
  .بتخصيص الموارد وتقييم أداء القطاع

  
  المخصصات  
 سابقة أحداث عن اتجن )متوقع أو قانوني( حالي لتزاما أي المجموعة على يكون عندما اتلمخصصا تكوين يتم  

  .ودقيق موثوق بشكٍل تقديرها ويمكن محتملة سدادها تكلفة تعتبر والتي
  

  الذمم الدائنة والمستحقات  
  .يتم قيد المطلوبات للمبالغ التي ستدفع في المستقبل للبضائع أو خدمات مستلمة سواء تمت المطالبة بها أو لم تتم  

  
  للموظفينمكافآت نهاية الخدمة   
 خدمة فترة أسـاس على المكافآت هذهاحتساب  يتم حيث .لموظفيها الخدمة نهاية مكافآت بتقديم المجموعة تقوم  
   .الخدمة فترة مدى على المكافآت لهذه المتوقعة التكاليف وتدرج .الخدمة لفترةحد أدنى  وإكمال لموظفينا

  
المعاشات  لصندوق المطلوبة المساهمات بدفع المجموعة تقوم الدولة، مواطني من الموظفين بخصوص أما  

 والتي المساهمات بهذه محدودة الشركة التزامات تعتبر .الموظفين رواتب من كنسبة وتحتسبوالتقاعد المختص 
  .استحقاقها عند كمصروف إدراجها يتم
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  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات  ٢,٥
  

   األجنبية العمالت  
 الموجودات تحويل يتم. يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت  

بيان المركز  تاريخب السائدة الصرف بأسعار اإلماراتي الدرهم إلى األجنبية بالعمالت ةمدرجال النقدية والمطلوبات
  .الموحد الدخل بيان ضمن التحويل تعمليا عن ناتجة روخسائ أرباح أية تدرج .المالي الموحد

  
 أسعار باستخدام األجنبية بالعمالت التاريخية التكلفة باستخدام قياسها يتم التي النقدية غير البنود تحويل يتم  

 األجنبية بالعمالت العادلة بالقيمةمدرجة ال النقدية غير البنود تحويل يتم .األولية المعامالت تاريخ في كما الصرف
  .العادلة القيمة تحديد فيه تم الذي التاريخ في السائدة الصرف أسعار باستخدام

  
  القيم العادلة  
تستخدم . ديد القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في سوق نشط بالرجوع إلى األسعار السوقية المتداولةتح يتم  

القيمة العادلة لالستثمارات في صناديق  تكون. أسعار الطلب للموجودات في حين تستخدم أسعار البيع للمطلوبات
االستثمار المشتركة أو صناديق حقوق الملكية الخاصة أو استثمارات مماثلة على أساس صافي قيمة األصول التي 

أما بالنسبة لالستثمارات األخرى، فإنه يتم تحديد تقدير معقول للقيمة العادلة . نشرها من قبل مدير الصندوق
عامالت السوق الحديثة التي تتضمن هذه االستثمارات أو القيمة السوقية الحالية ألدوات بالرجوع إلى سعر م

  .مشابهة أو على أساس التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة
  

إن القيمة العادلة المقدرة للودائع التي ليس لها تاريخ استحقاق والتي تتضمن الودائع التي ال تحمل فائدة هي المبلغ   
  .عند الطلبالمستحق 

  
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة بالرجوع إلى التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تسعير أو   

  .أساس صافي األصول للشركات المستثمرة أو أسعار التعامالت لألسهم غير المدرجة
  

  المصروفاتاإلعتراف باإليرادات و  
  الفوائد  
 إيرادات تسجيل يتمفإنه  فائدة، تحمل التي المالية واألدوات المطفأة بالتكلفةمدرجة ال المالية األدوات لكافة بالنسبة  

 النقدية والمقبوضات الدفعات خصم بموجبه يتم الذي المعدل هوو .الفعلي الفائدة معدلب الفوائد ومصروفات
 القيمة صافي إلى ،كما هو مناسب أقصر، مدة أو المالية لألدوات المتوقع العمر مدار على المتوقعة المستقبلية
 المالية لألدوات التعاقدية الشروط كافة االعتبار بعين سابتحاال يأخذ .المالية المطلوبات أو لألصول الدفترية
 الفعلي، الفائدة معدل من يتجزأ ال جزء وتكون المالية األداةب مباشرةمتعلقة  إضافية تكاليف أو رسوم أية ويتضمن

 قامت إذا المالية المطلوبات أوللموجودات  الدفترية القيمة تعديل يتم .المستقبلية االئتمانية الخسائر ليس ولكن
 أساس على المعدلة الدفترية القيمة احتساب ويتم .والمقبوضات بالمدفوعات المتعلقة تقديراتها بمراجعة المجموعة

   .فوائد ومصروفات كإيرادات الدفترية القيمة في التغير إدراج ويتم األصلي الفعلي الفائدة معدل
  

 ،في القيمة انخفاض خسارة بسبب مماثلة مالية أصول مجموعة أو مالي ألصل المدرجة القيمة تخفيض يتمعندما   
  .يتم تعليق إيرادات واليتم االعتراف بها
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  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات  ٢,٥
  

  )تتمة( المصروفاتاإلعتراف باإليرادات و  
  الرسوم والعموالت  
 أوات لموجود الفعلي الفائدة معدل من ال يتجزأ جزء تعد التيو والعموالت الرسوم ومصروفات إيرادات تدرج  

  .الفعلي الفائدة معدل قياس ضمن مالية اتمطلوب
  

 ورسوم )األموال( توظيف /الحساب ورسوم فتح الحساب خدمة رسوم ذلك في بما األخرى والعموالت سومرال أما  
 يؤدي أن المتوقع غير من يكون عندما .بها المتعلقة الخدمات انجاز عند اإلعتراف بها فيتم المشتركة القروض
 فترة مدى على الثابت القسط بإستخدام تحقيقها يتم اإللتزام رسوم فإن القرض، هذا سحب إلى القرض إلتزام

  .اإللتزام
 

 إدراجها ويتم الخدمات ورسوم بالمعامالت أساساً تتعلق فهي األخرى والعموالت الرسوم مصاريف أما  
  .الخدمة إستالم عند صاريفمك

  
  مرابحة  
  .يتم إدراج إيرادات المرابحة على أساس الوقت المخصص خالل فترة العقد بناء على المبالغ الرئيسية المستحقة  

  
  إستصناع  
وع للعميل وتكلفة الفرق بين التكلفة النقدية للمصن(يتم إحتساب إيرادات اإلستصناع وهامش الربح المخصص بها   

  .على أساس الوقت المخصص) اإلستصناع للشركة
  

  إجارة  
  .يتم إدراج إيرادات اإلجارة على أساس الوقت الخصص خالل فترة عقد اإلجارة  

  
عندما يتم خفض المبلغ المدرج لموجود مالي أو مجموعة موجودات مماثلة لوجود إنخفاض في القيمة، يتم تعليق   

  .تسجيل اإليرادات
  

   اإليرادات من األرصدة لدى المؤسسات المالية  
يتم احتساب اإليرادات من األرصدة لدى المؤسسات المالية على الحساب، بناءاً على معدالت الربح المتوقعة،   

  .صافي الرسوم والنفقات المتعلقة بها
  

 إيرادات توزيعات أرباح  
  .األرباح تلك إستالم في حق للمجموعة يكون عندما األرباحتوزيعات  إيرادات تحقيق يتم  

  
 إيرادات العقود  
 بالرجوع والتكاليف باإليرادات اإلعتراف يتم موثوق، بشكٍل المقاوالت عقود نتيجة تقدير الممكن من يكون عندما  

 حتى المنجز للعمل المتكبدة العقد تكاليف بنسبة قياسها يتم والتي إعداد التقارير المالية بتاريخ العقد إنجاز نسبة إلى
 إلى األخرى والدفعات والمطالبات العقد أعمال في التغيرات إدراج يتم .المقدرة العقد تكاليف مجموع ىإل تاريخه
  .العميل مع عليه اإلتفاق تم الذي الحد
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  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات  ٢,٥
  

 )تتمة( إيرادات العقود  
 تكاليف حد إلى العقد بإيرادات اإلعتراف يتم موثوق بشكٍل المقاوالت عقد نتيجة تقدير الممكن من يكون ال عندما  

 تلك تكبد فيها يتم التي الفترة في كمصاريف العقد بتكاليف اإلعتراف يتم .إستردادها المحتمل المتكبدة العقد
  .المصاريف

 
 المتوقعة بالخسائر اإلعتراف يتم العقود، إيرادات مجموع العقود مصاريف تتجاوز أن المحتمل من يكون عندما 

  .بشكل فوري كمصاريف
  

  إيرادات االكتتاب  
  عقود التأمين  
حاملي (إن عقود التأمين هي تلك العقود التي تقبل المجموعة من خاللها بمخاطر تأمين جوهرية من طرف آخر   

حدوث ضرر محدد مستقبلي وغير مؤكد  في حالمن خالل الموافقة على تعويض حاملي البوليصة ) البوليصة
  .يضر بحاملي البوليصةقد  والذي") ث المؤمنالحد("

  
حتى في حال انخفاض مخاطر التأمين  ،عند تصنيف العقود كعقود تأمين، تستمر كعقود تأمين طوال فترة سريانها  

  .الفترة، ما عدا في حال إطفاء أو انتهاء االلتزاماتهذه بشكل ملحوظ خالل 
  

  األقساط المكتسبة  
تمثل األقساط الغير مكتسبة . ضمن الدخل على مدى فترة السياسات على أساس تناسبيتدرج األقساط المكتسبة   

  .جزء األقساط المكتتبة المتعلق بفترات تغطية المخاطر الغير منتهية
  

  العموالت المكتسبة  
  .يتم احتساب األرباح من العموالت عند استالمها بينما يتم احتساب العموالت األخرى عند اكتسابها  

  
  المطالبات  
يتم تحميل المطالبات التي تتكون من القيم المستحقة الدفع ألصحاب العقود واألطراف الثالثة وتعديالت نفقات   

تتكون المطالبات من . الدخل عند تكبدها بيان ات األخرى فيعالخسارة ذات الصلة، صافي التخليص واالسترجا
  .القيم المستحقة الدفع المقررة، فيما يتعلق بالمطالبات المبلغ عنها للمجموعة

  
يتم تقدير المطالبات التي تتطلب التحكيم . تقوم المجموعة بشكل عام بتقدير مطالباتها بناء على الخبرة السابقة  
أي . يتم تقييم مطالبات الممتلكات عادةً من قبل مقيمي خسارة مستقلين .واتخاذ قرار قضائي بشأنها بشكل منفصلأ

ضمن  يتم إدراجها فروقات بين المخصصات في تاريخ المركز المالي والتسويات والمخصصات للسنة الالحقة
  .لسنةتلك احساب االكتتاب ل

  
ي من المتوقع تسويتها خالل سنة واحدة ال تقوم المجموعة بخصم التزاماتها المتعلقة بالمطالبات الغير مدفوعة الت  

  .من تاريخ إعداد التقارير
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  الهامة المحاسبية القرارات والتقديرات  ٢,٦
  

  توحيد الشركات المستثمرة  
حصول الشركة على السيطرة على الشركة المستثمرة ويتوقف من تاريخ  تقوم المجموعة بتوحيد شركة مستثمرة  

  .السيطرةالتوحيد عندما تفقد الشركة 
  

فاوتة ، أو يكون لها الحق، في العوائد المتمعرضةتكون ا على الشركة المستثمرة عندمالمجموعة سيطرة  تتحق  
من استمرار عالقتها بالشركة المستثمرة ولها المقدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل سيطرتها  الناتجة

  .على الشركة المستثمرة
  

  الممتلكاتستثمارات في اال تصنيف  
  .كممتلكات محتفظ بها للبيع أو ومعدات ممتلكاتفي  كاستثمار تصنيفه يجب إذا ما عقار شراء عند اإلدارة تقرر  

  
تصنف العقارات التي تم شراؤها من قبل المجموعة على أنها استثمارات في الممتلكات إذا تم شراؤها لغرض   

  .التأجير أو اإلنتظار الرتفاع أسعارها
  

   .ومعداتوتجهيزات  كممتلكات الخاصة لالستخدامات بها المحتفظالممتلكات  إدراج يتم  
  

  .بيع معاملة خالل من الدفترية قيمها استرداد سيتم كان إذا للبيع بها كمحتفظ العقارات إدراج ويتم  
  

  ستثماراتاال تصنيف  
 المدى على ربح تحقيق لغرض أساساًشراؤها  تم إذا للمتاجرة بها كمحتفظ ستثماراتاال بتصنيف المجموعة تقوم  

  .المتاجرين قبل من القصير
  

 .ستثماراتاال هذه ألداء اإلدارة مراقبة كيفية على الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمةستثمارات اال تصنيف يعتمد  
 القيمة في التغييرات إدراج تمو وموثوقة متاحة عادلة قيم ذات وتكون للمتاجرة بها كمحتفظ تصنيفها يتم ال عندما
 خالل من العادلة بالقيمة أنها على تصنيفها يتم فإنه اإلدارة، حسابات في الخسائر أو األرباح من كجزء العادلة
  .الدخل بيان

  
لغير المتاجرة يمكن تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند التسجيل  بهااالستثمارات المحتفظ 

  .المبدئي
  

تصنف االستثمارات بالتكلفة المطفأة فقط إذا كان االحتفاظ باألصول ضمن نموذج أعمال يهدف إلى استمرارية   
دية من الموجودات المالية تنشأ في مواعيد تدفقاتها النقدية التعاقدية والشروط التعاق لتحصيلاالحتفاظ باألصل 

  .محددة، والتدفقات النقدية التي تشكل وحدها أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي غير المسدد
  

  والموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية والسلفيات القروضفي قيمة  االنخفاض خسائر  
 أساس على المتعثرة والموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية والسلفيات القروض بمراجعة المجموعة تقوم  

 وجه علىو .الموحد الدخل بيان في القيمة النخفاض مخصص تسجيل ينبغي كان إذا ما لتقييم سنوي ربع
 النقدية التدفقات وتوقيت المبلغ حجم تقديرما يتعلق بفية هامات قرار اتخاذ اإلدارة من يتطلب الخصوص،
 عدة حول افتراضات على بالضرورة التقديرات هذه تستند .المطلوبة المخصصات مستوى تحديد عند المستقبلية
 تغيراتإحداث  إلى يؤدي مما الفعلية النتائج تختلف وقد والشكوك، الحكم من متفاوتة درجات تتضمن عوامل
  .المخصصات لهذه مستقبلية

.    
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 )تتمة( الهامة المحاسبية القرارات والتقديرات  ٢,٦
  

  والموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية والسلفيات للقروض ةالجماعيفي القيمة  االنخفاض اتمخصص  
 والموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية والسلفيات القروض مقابل المحددة المخصصات إلى باإلضافة  

 والسلفيات القروض مقابل جماعيفي القيمة  انخفاض مخصص بتكوين كذلك المجموعة تقوم فردي، بشكل الهامة
 منأكثر  السدادبعدم  تتعلق مخاطر لها أن إال معين مخصص تتطلبعلى الرغم من عدم تحديدها بأنها  والتي

على أساس نمط الخسارة التاريخية للقروض والسلفيات ويتم تعديله ليعكس  المخصص قيمة تكون .منحها قتو
  .التغيرات االقتصادية الحالية

  
 تقدير تكلفة العقود  
عندما يكون من الممكن تقدير نتيجة عقود المقاوالت بشكل موثوق، يتم اإلعتراف باإليرادات والتكاليف باإلستناد   

وبهدف التمكن من الحكم فيما إذا كان من الممكن تحديد . إلى نسبة إنجاز العقد بتاريخ الفترة المشمولة بالتقرير
بشكل موثوق، قامت اإلدارة باألخذ باإلعتبار جميع المتطلبات المفصلة في معيار المحاسبة الدولي رقم  نتيجة العقد

. لقياس نسبة اإلنجاز، قامت اإلدارة بتحليل توقعات اإليرادات والمصاريف لكل عقد إنشاء. عقود اإلنشاءات: ١١
 الخسارة إدراج فوراً يتم للعقد إلجماليا اإليراد عن للعقد اإلجمالية التكاليف تزيد أن المحتمل من يكون عندما

أخذت اإلدارة بعين االعتبار التكاليف المحتمل تكبدها بناء على التحليل والتنبؤ ألعمال البناء التي . كمصروف
  .سيتم تنفيذها

 
 مدرجة غيرال المتاحة للبيع ستثماراتلالالقيم العادلة   
 غير المالية لألدوات المناسبة التقييم طريقة رإلختيا ااتهتقدير اإلدارة مستخدت ،٣٣ إيضاح في موضح هو كما  

 هذه مثل إن .بالسوق المتعاملين المقيمين قبل من المتبعة التقييم طرق إستخدام يتم .نشطة مالية أسواق في المدرجة
 بشكٍل تحقيقها يمكن التي األرباح رسملةو المخصومة النقدية التدفقات طريقة باستخدام تقييمها يتم المالية األدوات
 العادلة القيمة تقدير إن .المتوفرة أو المعلنة السوق بأسعار اإلمكان، قدر مدعمة، إفتراضات إلى إستناداً ثابت

 تفاصيلتم إدراج . متوفرة أو معلنة سوق بأسعار المدعمة غير اإلفتراضات بعض تتضمن المدرجة غير لألسهم
  .٣٣ حإيضا في اإلفتراضات بتلك المتعلقة الحساسية تحليل ونتائج اإلفتراضات

  
  مخصص المطالبات القائمة  
تقوم اإلدارة باتخاذ قرارات جوهرية لتقدير المبالغ القائمة ألصحاب عقود التأمين الناتجة عن مطالبات تتعلق   

الجوهرية حول عوامل  إن إعداد هذه التقديرات ضروري بناء على عدد من االفتراضات. بعقود التأمين هذه
عديدة متعلقة بأمور مختلفة واالحتماالت الجوهرية وعدد من التقديرات غير المؤكدة وبناء عليه فإن القيمة الفعلية 
للمطالبة قد تختلف عن القيمة التي تم تقديرها سابقاً مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في قيمة المطالبات التي تم 

يتم تقدير المطالبات التي تتطلب التحكيم وقرار قضائي . مطالبات بناء على الخبرات السابقةيتم تقدير ال. تقديرها
تقوم الشركة . يتم عادة استخدام خبير مستقل واستشارات قانونية داخلية لتقدير هذه المطالبات. كل حالة على حدة

  .بتقدير مخصص المطالبات المستحقة على نحو ربع سنوي
  

  إعادة التأمين  
 المجموعةتقوم  بناء عليه .شركات التأمين باإللتزامات مع للنزاعات وإمكانية عدم الوفاءإن المجموعة معرضة   

  . وعلى نحو ربع سنوي بمراقبة تطورات هذه النزاعات والمواقف المالية لشركات إعادة التأمين
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- ٢٧ -  

  
  

 التعاريف  ٢,٧
  

  :المالية مع معانيها المحددةلقد تم استخدام المصطلحات التالية في البيانات   
  

  :بضائع –مرابحة   
قد يكون . سلعة سبق لها شراؤها وحيازتها بمثل الثمن الذي اشترته به وهامش ربح متفق عليه مجموعةهي بيع ال  

  .هامش الربح نسبة من سعر الشراء أو مبلغ ثابت
  

  االستصناع
بناء ) المستصنع(إلى العميل  المجموعةأصل يتم تطويره باستخدام مواد ) الصانع(ة مجموععقد بيع حيث تبيع ال  

يمكن تطوير هذا األصل من قبل . على مواصفات محددة، سعر متفق عليه، تواريخ األقساط ومواعيد تسليم محددة
  . أو من خالل مقاول فرعي ويتم تسليمه إلى العميل في التاريخ المتفق عليه المجموعة

  
  اإلجارة  
تملك األصل / ، بعد شراء )كمستأجر(بتأجير األصل للعميل ) كمؤجر( المجموعةاتفاقية تأجير تقوم بموجبها   

المحدد وفقاً لطلب العميل وإلتزامه بالتأجير، سواء من طرف بائع ثالث أو من العميل نفسه مقابل أقساط إيجار 
لجميع االلتزامات بموجب إتفاقية التأجير، يتم تحويل ) لمستأجرا(وعند استيفاء العميل . فترة العقد/ محددة لمدة 

  ).المستأجر(إلى العميل ) المؤجر( المجموعةملكية األصل من 
  

  الصكوك
ضمن محتوى هذه اإليضاحات، تشمل هذه الصكوك أدوات مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تمثل دين نتج   

  .بموجب عقود مرابحة
  

 الوكالة  
إلستثمار مبالغ ) الوكيل(بتوكيل الطرف األخر ) الموكل(والعميل، حيث يقوم طرف  المجموعةقية بين هي إتفا  

محددة وفقاً لشروط واحكام الوكالةَ مقابل رسوم ثابتة باإلضافة أي ربح يتجاوز الربح المتوقع لألداء الجيد كحافز 
إدارة أو اهمال أو انتهاكات لشروط واحكام الوكالة، أما الخسائر  وءجة لسييتحمل الوكيل أية خسائر نت. للوكيل

  .التي ليس لها صلة بهذه االسباب يتحملها الموكل
  
  
  دمج األعمال  ٣
  

  خ.م.االستحواذ على دار التمويل اإلسالمي ش  
مليون درهم  ٦٥بطلب للتحويل المبكر لصكوك بقيمة  خ.م.التمويل اإلسالمي ش دار ، تقدمت٢٠١١في فبراير   

من أسهم % ٤٧,٨٣استحوذت الشركة على نسبة . ممليون دره ٥٥الشركة بصكوك بقيمة منها والتي تحتفظ 
  .٢٠١١ابريل  خ من خالل تحويل صكوكها بتاريخ.م.مي شتصويت دار التمويل اإلسال

  
يناير  ١ابتداء من  بتاريخ فعلي ١٠إلعداد التقارير المالية رقم قامت الشركة بشكل طوعي بتطبيق المعيار الدولي   

خ بأثر رجعي منذ تاريخ االستحواذ .م.على دار التمويل اإلسالمي ش "de facto"الفعلية وتطبيق السيطرة  ٢٠١٢
إن . ٢٠١١ ابريل تاريخ وبالتالي، تم توحيد دار التمويل اإلسالمي في البيانات المالية للمجموعة بأثر رجعي منذ

  .ويل اإلسالميشركة التابعة هو تقديم خدمات التمالنشاط الرئيسي لل
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- ٢٨ -  

  
  
  )تتمة(دمج األعمال   ٣
  

كما في  خ.م.اإلسالمي شالتمويل  دارلشركة  تحديدلالقابلة ل المالية كانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  
  :تاريخ االستحواذ كاآلتي

  
  مبلغ القيمة العادلة  
  ألف درهم  
    

  ١٥٩,١٣٩   النقد وما يعادله
  المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

  ٢٢,٥٠٠   تستحق بعد ثالثة أشهر  
  ٣٨,٥٣٩   الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

  ٦,١٣٠   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
  ٥٧٩   مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائراستثمارات 

  ١,٥٩٩   مدينون والموجودات األخرىال
  ـــــــــــ    ١,٢٦٢   الممتلكات والمعدات
  ـــــــــــ    ٢٢٩,٧٤٨   إجمالي الموجودات

    
  )٩٥,٣٠٠(  ودائع العمالء

  )٣٣,٢٧٥(  مطلوبات آخرى
  ـــــــــــ    )٢٠٠(  مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخصص 

  ـــــــــــ    )١٢٨,٧٧٥(  إجمالي المطلوبات
    

  ١٠٠,٩٧٣   القابلة للتحديدصافي الموجودات إجمالي 
    
  ـــــــــــ    )٥٢,٦٧٨(  غير مسيطرةالحقوق ال

      =============    ٤٨,٢٩٥   القابلة للتحديد المستحوذ عليهاإجمالي صافي الموجودات 
  ـــــــــــ    ٦,٧٠٥   االستحواذالشهرة عند 

  =============    ٥٥,٠٠٠   بقيمة الصكوك المحولة المتعلقعند االستحواذ  المبلغ
    

    :كما يليالخارجة عند االستحواذ  صافي التدفقات النقديةبلغ 
  -   مدفوعال المبلغ
  ـــــــــــ    ١٥٩,١٣٩   خ.م.من دار التمويل االسالمي ش المكتسبالنقد 

  =============    ١٥٩,١٣٩    صافي التدفقات النقدية
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  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٢٩ -  

  
  
  )تتمة(دمج األعمال   ٣
  

  .م.م.التمويل لألوراق المالية ذ داراالستحواذ على شركة   
نسبة إضافية من أسهم التصويت المملوكة لبيت التمويل % ٥٥، استحوذت الشركة على ٢٠١١يوليو  ١في   

لتزيد من ملكيتها اإلجمالية ) م.م.سابقاً بمركز الخليج الوطني لألوراق المالية ذالمعروف . (م.م.لألوراق المالية ذ
إن النشاط الرئيسي للشركة التابعة هو الوساطة في بيع وشراء األسهم والسندات المحلية ولها فرع في %. ٦٥إلى 

  .أبوظبي
  

ركة بيت التمويل لألوراق المالية كما في لشالقابلة للتحديد  لة للموجودات والمطلوبات الماليةكانت القيمة العاد  
  :تاريخ االستحواذ كاآلتي

  
  مبلغ القيمة العادلة  
  ألف درهم  
    

  ١٥,١٤٧   النقد وما يعادله
  ٧,٦٤٧   ودائع ثابتة لدى البنوك

  ٢٣,١٥٢   ذمم تجارية مدينة ومستحقات أخرى
  ٤٨٥   موجودات متداولة أخرى

  ـــــــــــ    ١,٢٩٥   ممتلكات ومعدات
  ـــــــــــ    ٤٧,٧٢٦   إجمالي الموجودات

    
  )١٣,٠٥٠(  ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى

  ـــــــــــ    )٤٨٠(  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  ـــــــــــ    )١٣,٥٣٠(  إجمالي المطلوبات

    
  ٣٤,١٩٦   قابلة للتحديدصافي الموجودات الإجمالي 

    
  ـــــــــــ    )١١,٩٦٩(  حقوق غير مسيطرة

      =============    ٢٢,٢٢٧   المستحوذ عليها القابلة للتحديدإجمالي صافي الموجودات 
  مباشرة م.م.ذ قيمة االستثمار في بيت التمويل لألوراق المالية

  ٣,٤٢٠   قبل تحقيق السيطرة  
  ١٦,١٩٩   مبالغ إضافية مدفوعة

  ـــــــــــ    ٢,٦٠٨   التابعةالربح الناتج عن استحواذ الشركة 
   ٢٢,٢٢٧    =============  
    

    :كما يليالتدفقات النقدية الخارجة عند االستحواذ بلغت 
  )١٦,١٩٩(  المبلغ المدفوع

  ـــــــــــ    ١٥,١٤٧  م.م.النقد المكتسب من بيت التمويل لألوراق المالية ذ
  =============    )١,٠٥٢(  الخارجة صافي التدفقات النقدية
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- ٣٠ -  

  
  
  النقد وما يعادله  ٤
  

 ٢٠١٢  
  معاد إدراجه

٢٠١١ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٢,٠٤٥  ٦٠,٣٧٦  حسابات جارية وتحت الطلب
 ٧٨٦,٢٦٢  ٩٦٣,٥٣٨  ودائع ثابتة

 ٢,٥٠٠  -   ودائع وكاله لدى البنوك
  ١١,١٩٩  ٢٩,٧٢١   حسابات تحت الطلب
  ١,٦٦٧   -   أرصدة بنكية أخرى

 ـــــــ ـــــــ 
     

 ٨٢٣,٦٧٣  ١,٠٥٣,٦٣٥  أرصدة من البنوك
   
 ٧,٢٧٣  ٨,٣٩٥  رصدة النقديةاأل

  )٥١,٦٦٦(  )١٨٤,٥٦٧(  أشهر ثالثةأقل من  خالل تستحق للبنوك مستحقة أرصدة
 ـــــــ ـــــــ   )٢٥٣,١٨٧(  )٢٧٨,٣٨٩(  أشهر ثالثةأكثر من  بعد تستحق البنوك من مستحقة أرصدة

   
 ٥٢٦,٠٩٣  ٥٩٩,٠٧٤  النقد وما يعادله صافي

 ========= ========= 
  

 )درهمألف  ٢٥٣,١٨٧ :٢٠١١( درهمألف  ٢٧٨,٣٨٩بقيمة  البنوك من مستحقة ثابتة ودائعلم يتم إدراج   
ضمن النقد وما يعادله  )درهمألف  ٣٧١,٢٨٤ :٢٠١١( درهمألف  ١٠٥,٤١٨بقيمة  للبنوك مستحقة أرصدةو

  .إيداعها تاريخ من أشهر ثالثة بعد تستحقحيث أنها 
  
  
  االستثمارات  ٥
  

  
  بالقيمة العادلة من

  خالل الدخل الشامل
  اآلخر

  بالقيمة العادلة من
  األرباح خالل

  اإلجمالي  بالتكلفة المطفأة  والخسائر 
  درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   

٢٠١٢          
          :حقوق الملكيةأدوات 

  ١٢٨,٦١٥   -   ٥٠,٠٥٣   ٧٨,٥٦٢   متداولة -
  ١٤٨,١٣١   -   -   ١٤٨,١٣١   متداولة غير -
          

          :الدين أدوات
  ٢٥٥,٢٨٧   -   ٢٥٥,٢٨٧   -   ثابت معدل – متداولة -

  ـــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    ١٥,٦٦٩   -   -   ١٥,٦٦٩   مدارة صناديق في استثمار
   ٥٤٧,٧٠٢   -   ٣٠٥,٣٤٠   ٢٤٢,٣٦٢    ==========  ==========  ========== ===========            

  ٣٢٢,٤٧٦   -   ٩٣,٧٥٢   ٢٢٨,٧٢٤   دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ـــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    ٢٢٥,٢٢٦   -   ٢١١,٥٨٨   ١٣,٦٣٨   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

   ٥٤٧,٧٠٢   -   ٣٠٥,٣٤٠   ٢٤٢,٣٦٢    ==========  ==========  ========== ===========  
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- ٣١ -  

  
  
  )تتمة(االستثمارات   ٥
  

  
  بالقيمة العادلة من

  خالل الدخل الشامل
  اآلخر

  بالقيمة العادلة من
  األرباح خالل

  اإلجمالي  بالتكلفة المطفأة  والخسائر 
  درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   

          )معاد إدراجه( ٢٠١١
          :أدوات حقوق الملكية

  ١٥٢,٣٦٥   -   ٣٨,٩٧٧   ١١٣,٣٨٨   متداولة -
            ١٤٦,٢٣٧   -   -   ١٤٦,٢٣٧   متداولة غير -

          :الدين أدوات
  ٥٥٦,١٨٠   ٥٥٦,١٨٠   -   -   ثابت معدل – متداولة -

  ـــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    ١٥,٥٣٩   -   -   ١٥,٥٣٩   مدارة صناديق في استثمار
   ٨٧٠,٣٢١   ٥٥٦,١٨٠   ٣٨,٩٧٧   ٢٧٥,١٦٤    ==========  ==========  ========== ===========  

  ٦٥٧,٠٥٣   ٣٥٧,٥١٥   ٣٨,٩٧٧   ٢٦٠,٥٦١   دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ـــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    ٢١٣,٢٦٨   ١٩٨,٦٦٥   -   ١٤,٦٠٣   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

   ٨٧٠,٣٢١   ٥٥٦,١٨٠   ٣٨,٩٧٧   ٢٧٥,١٦٤    ==========  ==========  ========== ===========  
  

 لموجوداتاملكية حيث تحتفظ بجميع مخاطر ومكافآت  معامالت إعادة شراء موجوداتتدخل المجموعة في  
دخلت المجموعة في اتفاقيات إعادة شراء . وبالتالي، ال يتم استبعاد الموجودات من بيان المركز المالي الموحد

ألف  ٣٠٤,١٢٩: ٢٠١١(ألف درهم    ٦٧,٨٧٤بمبلغ  من خالل األرياح والخسائر مدرجمتعلقة باستثمارات 
وتم إدراجه ضمن ) ألف درهم ٢٣٦,٥١٠ :٢٠١١(ألف درهم  ٥٦,٢٩٥بلغ االلتزام المتعلق باإلتفاقيات ). درهم
  .أرصدة مستحقة للبنوكبند 

  
  
  صافي ،والسلفيات القروض  ٦
  

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١,٠٦٢,٧٩٢  ١,٢٦٧,٢٨٩  تجارية قروض
      ــــــــ ــــــــ  ٣٠٨,٢٤٩  ٢٩٨,٠٠٨  األفراد تمويل

  ١,٣٧١,٠٤١  ١,٥٦٥,٢٩٧ 
     

     االنخفاض في القيمةمخصص : ناقصاً
  )١٤٩,٢٤٢(  )١٧٠,٧٦٥( محدد

 ــــــــ ــــــــ  )١٢,٩٤٢( )١٥,٧٤٧( جماعي
  ١,٢٠٨,٨٥٧  ١,٣٧٨,٧٨٥ 
 ========== ========= 

  
 كما السنة خالل المخصص في الحركة كانت .القيمة انخفاض مخصص خصم بعد والسلفيات القروض إدارج يتم  

  :يلي
  

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ألف درهم درهم ألف 
     

 ١٥٤,٨١٥  ١٦٢,١٨٤  يناير ١ فيكما 
 ٧,٣٦٩  ٣٥,١٥٣  المحمل خالل السنة

 ١٦٢,١٨٤  ١٨٦,٥١٢  ديسمبر ٣١ في ـــــــ ـــــــ   -   )١٠,٨٢٥( السنة خاللمشطوبة  مبالغ
 ========= ========= 

   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٣٢ -  

  
  
  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  ٧
  

  معاد إدراجه ٢٠١٢ 
٢٠١١ 

 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٤٢,٥٠١  ٣٥,٢٤٢  بضائع –مرابحة 
 ٩,٨١٩  ١٩,٢٣٩  بطاقات وسحوبات مغطأة 

 ٩,٤٠٨  ١٢,٤٠٣  الشراء واستئجار األصل بعد البيع
 ٢,٢٢٣  ١٣,٢٩٨  اجارة

 ـــــــ ـــــــ  ٥,٥٦٠  -  استصناع
  ٦٩,٥١١  ٨٠,١٨٢ 

   االنخفاض في القيمةمخصص : ناقصاً
 )٤٢٨( )١,٣٣٩( محدد

 ـــــــ ـــــــ  )٢٤٩( )٥٤٨( جماعي
  ٦٨,٨٣٤  ٧٨,٢٩٥ 
 ========= ========= 

  
كانت الحركة في . التمويلية واالستثمارية اإلسالمية صافي مخصص االنخفاض في القيمة الموجوداتتدرج   

  :المخصص خالل السنة كاآلتي
  

  إدراجهمعاد  ٢٠١٢ 
٢٠١١ 

 ألف درهم ألف درهم 
   

 -  ٦٧٧  يناير ١في 
 ٦٧٧  ١,٨٨٧  ديسمبر ٣١في  ـــــــ ـــــــ  ٦٧٧  ١,٢١٠  المحمل للسنة

 ========= ========= 
  

 بلغ إجمالي اإلجارة واستئجار األصل بعد البيع والقيمة الحالية المتعلقة بأدنى مدفوعات اإلجارة واستئجار األصل  
  :بعد البيع كما يلي

  
  معاد إدراجه ٢٠١٢ 

٢٠١١ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   واستئجار األصل بعد البيع إجمالي االجارة
 ٤,٢٣٩  ٨,٢٨٧  أقل من سنة واحدة

 ٧,٦٧١  ١٢,٢٩٨  من سنة إلى ثالث سنوات
 ٧٥٥  ٦,٧٤٥  من ثالث سنوات إلى خمس سنوات

 ـــــــ ـــــــ  ١,٧٥٠  ٤,٧٧٤  أكثر من خمس سنوات
  ١٤,٤١٥  ٣٢,١٠٤ 

 ـــــــ ـــــــ  ١١,٦٣١  ٢٥,٧٠١  صافي اإلجارة واستئجار األصل بعد البيع ـــــــ ـــــــ  )٢,٧٨٤( )٦,٤٠٣( اإليرادات المؤجلة: ناقصاً
   

اإلجارة واستئجار األصل صافي القيمة الحالية ألدنى مدفوعات 
 بعد البيع

  

 ٣,٣٠٥  ٦,٢٧٢  واحدةأقل من سنة 
 ٦,٦١٠  ٩,٦٦٠  من سنة إلى ثالث سنوات

 ٥٢٥  ٥,٤٨٦  من ثالث سنوات إلى خمس سنوات
 ـــــــ ـــــــ  ١,١٩١  ٤,٢٨٣  أكثر من خمس سنوات

  ١١,٦٣١  ٢٥,٧٠١ 
 ========= ========= 

  



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٣٣ -  

  
  
  االستثمار في شركات زميلة  ٨
  

  :في شركات زميلة كما يلي استثماراتلدى المجموعة   
  

 نســــبة الملكية   
 

٢٠١٢ 
  معاد إدراجه

 ٢٠١١ 
   

 %٣٣,٣٣  %٣٣,٣٣  .م.م.ماين الند مانجمنت ذ
    %٣٠,٠٠  %٣٠,٠٠  .م.م.المستشفى العالمي ذ

  
  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتقدم خدمات إدارة الفنادق .م.م.ذ مانجمنتماين الند تأسست شركة   

  
  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة بهدف تملك وإدارة مستشفى. م.م.ذ العالميتأسس المستشفى   

  
  : المالية المتعلقة باالستثمار في الشركات الزميلة للمعلومات ملخصفيما يلي   

  
  ٢٠١٢ 

  معاد إدراجه 
٢٠١١ 

 ألف درهم درهم ألف 
   

   بيان المركز المالي للشركات الزميلة
 ٣١٠,٨٠٨  ٣١٦,٨٩٤  الموجودات
 ـــــــ ـــــــ  )١٦٦,٢١٨( )١٩٦,٦٦٣( المطلوبات

   
 ١٤٤,٥٩٠  ١٢٠,٢٣١  صافي الموجودات

 ========= ========= 
   

 ٤٧,٣٨١  ٣٩,٢٩٦  حصة المجموعة من صافي الموجودات
   

 ٥١,٢٤٠  ٤٣,١٥٥  القيمة الدفترية لإلستثمار في شركات زميلة ـــــــ ـــــــ  ٣,٨٥٩  ٣,٨٥٩  الشهرة الناتجة عن االستحواذ
   حصة إيرادات وخسارة الشركات الزميلة    ========= ========= 
   

 ١٠,٩٠٦  ١٥,٦٦٠  اإليرادات
 )١٤,٣٨٥( )٢٤,٥٠٨( خسارة السنة    ======== ======== 
 )٧٨٨( )٨,٠٨٥( حصة المجموعة من صافي الخسائر خالل السنة    ========= ========= 
 ========= =========   

  
   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٣٤ -  

  
  
  الشهرة  ٩
  

  :تتعلق الشهرة التي تم االستحواذ عليها من خالل دمج األعمال بالشركات التابعة التالية  
  

 اإلجمالي م.م.فيجن لالستثمار ذ يردث خ.م.شدار التمويلي اإلسالمي  

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢ 
  معاد إدراجه

٢٠١١  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

 ١١,٦٧٨  ١١,٦٧٨  ٤,٩٧٣  ٤,٩٧٣  ٦,٧٠٥  ٦,٧٠٥  الشهرة
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== 

  
  اختبارانخفاض قيمة الشهرة  
  .ديسمبر ٣١تقوم المجموعة بإجراء اختبار انخفاض بشكل سنوي كما في   

  
  خ.م.ش الشهرة المتعلقة بدار التمويل اإلسالمي  
وحدة مولدة كتم تخصيص الشهرة المكتسبة من االستحواذ على دار التمويل االسالمي ش م خ للشركة التابعة   

  .المستويات في المجموعة والتي يتم مراقبة الشهرة ألهداف اإلدارة الداخليةتمثل أدنى هي و. للنقد
  

خالل السنة قامت المجموعة بإجراء اختبار مراجعة النخفاض الشهرة بناء على توقعات المجموعة للتدفقات   
ستخدام، والتي تم تحديدها تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولده للنقد على أساس القيمة قيد اإل. النقدية

لخصم المطبق إن معدل ا. عن طريق التدفقات النقدية المخصومة من العمليات المستمرة للوحدة المولدة للنقد
بناء %.  ٣مس سنوات هو خومعدل النمو المستخدم إلستقرار التدفقات النقدية بعد فترة % ٢٠لتدفقات النقدية هو ل

على من لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أعلى نتائج تقييم إنخفاض الشهرة، توصلت المجموعة إلى ان القيمة القابلة 
  .قيمتها الدفترية

  
  الشهر المتعلقة بثيرد فيجن لالستثمار ذ م م  
 .تابعة كوحدة مولدة للنقدتم تخصيص الشهرة المكتسبة من االستحواذ على ثيرد فيجن لالستثمار ذ م م للشركة ال  
  .تمثل أدنى المستويات في المجموعة والتي يتم مراقبة الشهرة ألهداف اإلدارة الداخليةهي و

  
. لبيعاء على القيمة العادلة ناقصاً تكاليف اخالل السنة، قامت المجموعة بإجراء مراجعة النخفاض الشهرة بن  

األرض جودات الشركة التابعة والتي تتكون بصفة رئيسية من قامت المجموعة بتقدير القيم العادلة لصافي مو
لألرض والممتلكات قيد تم تحديد القيمة العادلة . وبعض الموجودات والمطلوبات اآلخرى والممتلكات قيد التطوير

بالرجوع إلى تقييم معد من قبل مقيم معتمد بإستخدام الطرق السوقية وهي طرق تقييم يتم من خاللها  التطوير
ضمن معامالت فعلية وباالستفسار عن أسعار  يةسعار السوقمة العادلة للموجودات بناء على األقدير القيت

بناء على نتائج هذا التحليل، توصلت . أي تكاليف بيع متعلقة بالموجوداتللبيع ناقصاً  حالياًالموجودات المتاحة 
  .للنقد أعلى من قيمتها الدفترية المجموعة إلى أن القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة

  
 إيداع نظامي  ١٠
  

المجموعة بوديعة تحتفظ ، بشأن شركات التأمين والوكاالت، ٢٠٠٧لسنة ) ٦(وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم   
، والتي ال يمكن استخدامها دون موافقة هيئة )ألف درهم ٦,٠٠٠:  ٢٠١١(ألف درهم  ٦,٠٠٠مصرفية بقيمة 

  .في اإلمارات العربية المتحدةالتأمينات 
  



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٣٥ -  

  
  الممتلكات والتجهيزات والمعدات  ١١

 أرض مملوكة 
وتجهيزات مفروشات 

 سيارات ومعدات
  معدات وبرامج
 الحاسب اآللي

  أعمال رأسمالية
 اإلجمالي قيد التنفيذ

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
٢٠١٢       

       :التكلفة أوالتقييم
 ٢١٥,٧٠٥  ٧٢,٥٣٤  ١٩,٤٤٩  ٦,٧٢٨  ٣١,٣٢٧  ٨٥,٦٦٧   ٢٠١٢يناير  ١كما في   
 ٦٩,٠٧١  ٦٣,٢٨٢  ١,٩١٠  ٤٥٣  ٣,٤٢٦  -  إضافات خالل السنة  
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  )٢٩٩( -  -  )٢٩٩( -  -  استبعادات  
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ٢٨٤,٤٧٧  ١٣٥,٨١٦  ٢١,٣٥٩  ٦,٨٨٢  ٣٤,٧٥٣  ٨٥,٦٦٧   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في   

  : االستهالك المتراكم
 ٤٢,١٧٦  -  ١٥,٠٧٣  ٤,٣٩٨  ٢٢,٧٠٥  -  ٢٠١٢يناير  ١كما في   
 ٧,١٠٩  -  ١,٨٤٤  ٧١٧  ٤,٥٤٨  -  لسنةلالمحمل   
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  )٢٩٩( -  -  )٢٩٩( -  -  متعلق باالستبعادات  
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ٤٨,٩٨٦  -  ١٦,٩١٧  ٤,٨١٦  ٢٧,٢٥٣  -  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في   

       :صافي القيمة الدفترية
       ٢٠١١ =========== ========== ========== ========== =========== ============  ٢٣٥,٤٩١  ١٣٥,٨١٦  ٤,٤٤٢  ٢,٠٦٦ ٧,٥٠٠  ٨٥,٦٦٧  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في   

       :التكلفة أوالتقييم
 ١٥٤,٣٧٧  ١٨,٨٧٤  ١٥,٨١٧  ٥,٣٢٤  ٢٨,٦٩٥  ٨٥,٦٦٧  ٢٠١١يناير  ١كما في   
  معاد –متحصل عند االستحواذ على شركات تابعة   

 ٢,٥٥٧  -  ١,٣٣٢  ١,٠٨٤  ١٤١  -  )٣إيضاح (إدراجه     
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ٥٨,٧٧١  ٥٣,٦٦٠  ٢,٣٠٠  ٣٢٠  ٢,٤٩١  -   معاد إدراجه – إضافات خالل السنة  
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ٢١٥,٧٠٥  ٧٢,٥٣٤  ١٩,٤٤٩  ٦,٧٢٨  ٣١,٣٢٧  ٨٥,٦٦٧  معاد إدراجه – ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في   

  : االستهالك المتراكم
 ٣٤,٩٥٨  -  ١٣,١٧٨  ٣,٤٦٢  ١٨,٣١٨  -  معاد إدراجه – ٢٠١١يناير  ١كما في   
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ٧,٢١٨  -  ١,٨٩٥  ٩٣٦  ٤,٣٨٧  -  المحمل خالل السنة  
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ٤٢,١٧٦  -  ١٥,٠٧٣  ٤,٣٩٨  ٢٢,٧٠٥  -  معاد إدراجه – ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في   

       :صافي القيمة الدفترية
 =========== ========== ========== ========== =========== ============  ١٧٣,٥٢٩  ٧٢,٥٣٤  ٤,٣٧٦  ٢,٣٣٠  ٨,٦٢٢  ٨٥,٦٦٧  معاد إدراجه – ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في   

  



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٣٦ -  

  
  

  )تتمة(الممتلكات والتجهيزات والمعدات   ١١
  

إنشاء مكاتبها وتعتزم  المجموعة مجموعة  من قبل قطعة أرض تم شراؤها هي األرض المملوكة قطعة إن   
  .عليها

  
 .الرأسمالية قيد االتنفيذ بتشييد المكاتب على األرض المملوكة مجاناًتتعلق األعمال   

  
تاريخ بيان المركز المالي بالرجوع إلى كما في أفضل تقديرات اإلدارة للقيمة العادلة القيم العادلة لألرض  تمثل  

في تقييم الموقع  حديثة التقييم المعد من قبل مقيم مستقل معتمد ذو مؤهالت مهنية معترف بها ذات صلة وخبرة
  .لألرض المقيمةوالفئة 

  
  

  استثمارات في الممتلكات  ١٢
  

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٧١,٣٦٥  ٨٧,٥٩٩  يناير ١كما في 
 ١٦,٢٣٤  ٤,٩٦٤  إضافات خالل السنة

 ٨٧,٥٩٩  ١٠١,٥٦٣  ديسمبر ٣١في كما  ـــــــ ـــــــ  -  ٩,٠٠٠  الربح من التقييم العادل لالستثمارات في الممتلكات 
 ========= ========= 

  
والتي تمثل أفضل تقديرات اإلدارة للقيمة العادلة لالستثمار في  ،تم إدراج االستثمار في الممتلكات بالقيمة العادلة  

المعد من قبل مقيم تاريخ بيان المركز المالي بالرجوع إلى التقييم كما في الممتلكات بتاريخ بيان المركز المالي 
في تقييم الموقع والفئة لالستثمار في  حديثة مستقل معتمد ذو مؤهالت مهنية معترف بها ذات صلة وخبرة

  .الممتلكات
  
  

  فوائد مستحقة وموجودات أخرى  ١٣
  

  معاد إدراجه  ٢٠١٢  
٢٠١١ 

 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٧٠,٨٤١  ٥٤,٣٨٣   فوائد مستحقة
 ١,٣٤٨  ١,١٠٤  )i( أرباح مستحقة

 ٢٠,١٤٨  ١٨,٤٠٠  مصاريف مدفوعة مقدماً
 ٣٧,٤١٩  ٧٠,٢٤٥  )ii( ذمم مدينة، صافي مخصص االنخفاض في القيمة

  مبالغ مستحقة من عمالء عن عقود إنشاءات
 ٤٨,٠٨٠  ٢٥,٩٩١  ) ٣٠إيضاح (قيد اإلنجاز   

 ٥,٤٢٨  ٢٢,٧٥٦  تأمينات مدينة
 ٩٣٦  ٦,٢٧١  موجودات عقود إعادة تأمين

 -  ٤٢,٧٣٣  مبالغ مدفوعة مقدماً لالستثمارات
 ٢١٢  -   )iii( مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 ـــــــ ـــــــ  ١٣,٥٤٧  ١٥,٤٨٣  موجودات أخرى
  ١٩٧,٩٥٩  ٢٥٧,٣٦٦ 
 ========= ========= 

   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٣٧ -  

  
  

  )تتمة(فوائد مستحقة وموجودات أخرى   ١٣
  

)i(  المستحقة بودائع وكالة لدى البنوك ومؤسسات مالية وموجودات تمويلية واستثمارية اسالمية تتعلق األرباح
 .واتفاقيات مرابحة

)ii(  درهم  ٦,٦٨٣ بلغت ، انخفضت المبالغ المدينة بقيمة اسمية٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في)٨,٩٨٦: ٢٠١١ 
 .وتم تقديمها بالكامل) درهم

  
  :المدينون التجاريون كما يلي، كان تحليل أعمار ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في   

  
غير مستحق الدفع   

 وغير منخفض
 مستحقة الدفع ولكن غير منخفضة

 يوماً ١٢٠أكثر من  يوماً ٩٠ – ٦٠بين  يوماً ٦٠ – ٣٠بين  يوماً ٣٠أقل من  اإلجمالي 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
       

١٤,٦٩٨  ١,٢٦٦  ٤٠١  ١٣,٧٧٨  ٤٠,١٠٢  ٧٠,٢٤٥  ٢٠١٢ 
١٤,٦٢٤  -  ٤٤٣  ٣,٤١٩  ١٨,٩٣٣  ٣٧,٤١٩  ٢٠١١ 

  
)iii(  في شركة كاب ام % ٦٥تمثل المبالغ المدفوعة مقدماً لالستثمارات القيم المدفوعة لشراء حصة تبلغ

، ال تزال المجموعة قيد إكمال الشكليات القانونية المتعلقة ٢٠١٢ديسمبر  ٣١خ كما في .م.انفستمنت ش
  .بتحويل األسهم

  
  

  ودائع العمالء  ١٤
  

 
 ٢٠١٢ 

  معاد إدراجه 
٢٠١١ 

 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٦٩,٦٨٣  ٦٥,١١١  ودائع تحت الطلب
 ١,٤٧٨,٢٣٤  ١,٥٩٣,٢٩٠  ودائع ألجل
 ٥١٣  ١٤٥,٢٧٠  ودائع وكالة

 ـــــــ ـــــــ 
  ١,٥٤٨,٤٣٠  ١,٨٠٣,٦٧١ 
 ========= ========= 

  
  :القطاعات كما يليكان تحليل ودائع العمالء حسب   

  
 ٤٣٧,٥٨٢  ٦٧٣,٣٥١  حكومي
 ١,١١٠,٨٤٨  ١,١٣٠,٣٢٠  شركات

 ـــــــ ـــــــ 
  ١,٥٤٨,٤٣٠  ١,٨٠٣,٦٧١ 
 ========= ========= 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٣٨ -  

  
  

  قروض ألجل  ١٥
  

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٠١,١٧٣  ٩٠,٠٠٠  (i)من بنوك تجارية محلية 
 ٣٠٧,٠٢٧  ١٣٨,٨٣١  (ii)من بنوك تجارية دولية 

 ـــــــ ـــــــ 
  ٤٠٨,٢٠٠  ٢٢٨,٨٣١ 
 ========= ========= 

  
)i(  خالل سنة  بمعدالت سوقية وتستحق السدادلدى بنك تجاري محلي معدل فائدة  المودعةتحمل القروض ألجل

 .واحدة من تاريخ بيان المركز المالي
)ii(  خالل السنة بمعدالت سوقية وتستحق السداد تحمل القروض ألجل المودعة لدى بنك تجاري دولي معدل فائدة

يتم ضمان القرض ألجل مقابل استثمار المجموعة في أدوات الدين  .واحدة من تاريخ بيان المركز المالي
 ).٥إيضاح (

  
  

  فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  ١٦
  

 
 ٢٠١٢ 

  معاد إدراجه
 ٢٠١١ 

 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٤,٤٢٦  ١٢,٥٨٧  .فوائد مستحقة الدفع
 ٢٢٨  ٥٨٢  أرباح دائنة
 ٤,٣٧٦  ٢٦,١٨٤  ذمم دائنة

 ٥٤,١٤٧  ٦٧,١٧١  مصاريف مستحق
 ٢٩٨,٥٧٨  ٣٥٣,١٦٣  حسابات تأمينات ضمان

 ٨,١٩٤  ٣٠,٦١٥  أقساط غير مكتسبة
 ١,٧١١  ١٠,٩٧٦  إجمالي مطالبات دائنة

 ـــــــ ـــــــ  ١٠٤,١٩٢  ١١١,٠٨١  مطلوبات أخرى
  ٤٨٥,٨٥٢  ٦١٢,٣٥٩ 
 ========= ========= 

  
  

  الصكوك الغير قابلة للتحويل  ١٧
  

، تحصلت الشركة على تمويل من خالل صكوك ثانوية متوافقة مع الشريعة االسالمية الصادرة ٢٠١٢في يونيو   
مليون درهم  ١٥٠بقيمة تبلغ ) ذات أهداف خاصة ومركبةالمصدر (، ١من قبل شركة صكوك دار التمويل 

سنوياً أيهما % ٦,٢٥أو % ٣,٠٠زائد  EIBORأشهر  ٦تحمل الصكوك معدل ربح . ٢٠١٧وتستحق في يوينو 
ديسمبر  ٣١بلغت توزيعات األرباح المستحقة في . أعلى، وتستحق السداد نصف سنوياً كتوزيعات أرباح دورية

الغة تم شراء الصكوك الب. ألف درهم ١١٢ما قيمته  والمتعلقة بصكوك محتفظ بها من قبل أطراف خارجية ٢٠١٢
  .بالتالي، تم حذفها من بيان المركز المالي الموحدتابعة للمجموعة و مليون درهم من قبل شركات ٢١,٤

  
   



  .ع.م.دار التمويل ش
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٣٩ -  

  
  

  رأس المال  ١٨
  

 المصدر والمدفوع بالكامل 
  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   المصرح، المصدر والمدفوع بالكامل
  درهم ١بقيمة ) مليون سهم ٣٠٢,٥: ٢٠١١(مليون سهم  ٣٠٢,٥

 ٣٠٢,٥٠٠  ٣٠٢,٥٠٠  )درهم لكل سهم ١: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(لكل سهم   
 ========= ========= 

  
، وافق المساهمون على توزيع أسهم ٢٠١٢مارس  ٢١اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  خالل  

 ٢٧,٥٠٠تصل إلى  أسهم م واحد مجاني مقابل كل عشرةللسهم بنسبة سه االسمية٪ من القيمة ١٠مجانية تعادل 
  .ألف درهم

  
  

  خطة حصص أسهم الموظفين  ١٩
  

تدار خطة حصص أسهم الموظفين من قبل أحد األمناء وتعطي الحق لمجلس اإلدارة بتحديد أسماء الموظفين الذين   
تمنح إن قيمة األسهم الممنوحة للموظفين يتم تحميلها كمصاريف في الفترة التي . سيتم منحهم أسهم في المجموعة

  .فيها ويتم إدراج األسهم المتبقية ضمن حقوق المساهمين
  

إلى الموظفين وبلغت األسهم القائمة التي لم تمنح حتى ) لم تمنح أية أسهم: ٢٠١١(خالل السنة، لم يتم منح أسهم   
  ).ألف سهم ١,٧٥٠: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ألف سهم كما في  ١,٧٥٠اآلن للموظفين 

  
  

  ياطي القانونياالحت  ٢٠
  

) وتعديالته( ١٩٨٤لسنة ) ٨(وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم   
من صافي األرباح إلى حساب احتياطي قانوني % ١٠وبموجب نظام التأسيس للمجموعة، تقوم المجموعة بتحويل 

  .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع. من رأسمال المجموعة% ٥٠ سنوياً حتى يصل هذا اإلحتياطي إلى نسبة
  
  

  توزيعات أرباح  ٢١
  

لحاملي األسهم  )الف درهم ٦٠,٥٠٠بمجموع (فلس للسهم الواحد  ٢٠، تم توزيع أرباح نقدية بقيمة  ٢٠١٢في   
بمجموع (الواحد  فلس للسهم ١٥، بلغت األرباح النقدية المدفوعة ٢٠١١في سنة . العادية المدفوعة بالكامل

  ..)ألف درهم ٤١,٢٥٠
  
  

  أسهم الخزينة  ٢٢
  

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١سهم للشركة محتفظ بها من قبل شركة تابعة كما في  ١,٢١٩,٣٥٧تمثل أسهم الخزينة تكلفة   
  ).سهم ١,٠٦٠,٥١٣: ٢٠١١(
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٤٠ -  

  
  

  إلتزامات ومطلوبات طارئة  ٢٣
  

تكون لهذه الضمانات . ثالثة بالنيابة عن عمالئهاتقدم المجموعة خطابات ضمان واعتمادات مالية ألطراف  
 .واالعتمادات حدود محددة وتكون عادة لفترات محددة أيضاً

  
االلتزامات الرأسمالية تتضمن تكاليف رأسمالية مستقبلية تم االلتزام بها من قبل المجموعة لتكبدها على أصول   

  .خالل فترة زمنية معينة
  

لتمديد تسهيالت ائتمانية تتضمن التزامات تعاقدية غير قابلة لإللغاء لمنح قروض التزامات غير قابلة لإللغاء   
  .وتسهيالت ائتمانية

  
  :والمطلوبات الطارئة التالية كما في نهاية السنة اإللتزاماتكان على المجموعة   

  
 

 ٢٠١٢ 
  معاد إدراجه 

٢٠١١ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٥٥,١٠٣  ٦٢,١٧٦  خطابات اعتماد
 ٨٠٤,٤٩٥  ٨٥٨,٦١٢  خطابات ضمان

 ١٠٢,٧٠٥  ٧٠,٨٣٧  التزامات رأسمالية
 ـــــــ ـــــــ  ٨٣,٦٨٠  ٨٨,٧٨٩  التزامات غير قابلة لإللغاء لتمديد تسهيالت ائتمانية

  ١,٠٤٥,٩٨٣  ١,٠٨٠,٤١٤ 
 ========= ========= 

  
  

  صافي إيرادات الفوائد  ٢٤
  

 
 ٢٠١٢ 

  معاد إدراجه 
٢٠١١ 

 ألف درهم درهم ألف 
   

   إيرادات الفوائد
 ٢٩,٣١٢  ٢٧,٠٠٨  األرصدة المستحقة من البنوك

 ١٣٩,٨٣٤  ١٣٨,٤٩٠  قروض وسلفيات
 ـــــــ ـــــــ  ١٢,٦٠٦  ٢٠,٠٧٨  أخرى

  ١٨١,٧٥٢  ١٨٥,٥٧٦ 
 ========= ========= 

   مصاريف الفوائد
 )٤٧,٨٣٠( )٥٠,٧٦٢( ودائع العمالء

 ـــــــ ـــــــ  )١٣,٥٧٢( )١٢,٥٦٩( المستحقة للبنوكاألرصدة 
 ـــــــ ـــــــ  )٦١,٤٠٢( )٦٣,٣٣١( 

 ١٢٠,٣٥٠  ١٢٢,٢٤٥  صافي إيرادات الفوائد
 ========= ========= 

  
  .على القروض والسلفيات المنخفضة في القيمة فوائدال يتم إدراج   

  
    



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٤١ -  

  
  

  صافي إيرادات الرسوم والعموالت  ٢٥
  

 
 ٢٠١٢ 

  معاد إدراجه 
٢٠١١ 

 ألف درهم ألف درهم 
   

   إيرادات الرسوم والعموالت
 ١٥,٣٦٨  ١٢,٧٠٥  األنشطة التمويلية المتعلقة بالشركات واألنشطة التجارية

    ــــــــ ــــــــ  ٢١,٠٤٩  ٢٦,٢٩٩  األنشطة التمويلية لألفراد
 ــــــــ ــــــــ  ٣٦,٤١٧  ٣٩,٠٠٤  
   

    ــــــــ ــــــــ  )١٢,٥٦٧( )١٠,٠٧٩( مصاريف الرسوم والعموالت
 ٢٣,٨٥٠  ٢٨,٩٢٥  صافي اإليرادات من الرسوم والعموالت

 ========== ========= 
  
  

  صافي إيرادات التأمين  ٢٦
  

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   مكتسبةال التأمين صافي إيرادات
 ١٢,٨٢٦  ٥٥,١٧٣  المكتتبةإجمالي أقساط التمويل 

    ـــــــ ـــــــ  )٥,٩٥٧( )١٩,٨٦٩( التغيير في مخصص األقساط الغير مكتسبة
 ـــــــ ـــــــ  ٦,٨٦٩  ٣٥,٣٠٤  إيرادات األقساط المكتسبة

 )٢,٤٣٦( )١٣,٤٥٦( أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها
     من تأمين الإعادة  مخصص جزء التغيير في

 ـــــــ ـــــــ   ٩٣٦  ٥,٣٣٥  األقساط الغير مكتسبة
 ـــــــ ـــــــ  )١,٥٠٠( )٨,١٢١( أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها

 ـــــــ ـــــــ  ٥,٣٦٩  ٢٧,١٨٣  
   إعادة التأمين المتكبدة صافي مطالبات

 )٧٤٧( )٢١,٨١٧( المطالبات المدفوعة
 )١,٧١٠( )٩,٢٦٦( مصاريف المطالبات القائمة

 )٢,٢٠٢( )١,٩٩٨( الحركة في االحتياطيات
 ـــــــ ـــــــ  -  ١٣,٣٦٤  المطالبات المستردة من معيدى التأمين

 ـــــــ ـــــــ  )٤,٦٥٩( )١٩,٧١٧( 
   عمولة التأمين نفقات صافي

 ١١٢  ١,٠٣٧  إيرادات عمولة التأمين
 ـــــــ ـــــــ  )١,٨٢١( )٨,٢١٩( عمولة التأميننفقات 

 ـــــــ ـــــــ  )١,٧٠٩( )٧,١٨٢( 
 )٩٩٩( ٢٨٤  التأمين) خسارة(صافي إيرادات 

 ========= ========= 
   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٤٢ -  

  
  

  من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر) الخسارة(صافي الربح   ٢٧
  

  ٢٠١٢ 
  إدراجهمعاد  

٢٠١١ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

  المحقق من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة) الخسارة(الربح 
 )٣,٨٦٤( ١١,٤٤١  العادلة من خالل األرباح والخسائر  

  استثمارات مدرجة بالقيمة غير المحقق من) الخسارة( الربح
 )٣,٣٠٢( ١٢,٧٥٩  العادلة من خالل األرباح والخسائر  

  توزيعات أرباح مستلمة على استثمارات مدرجة بالقيمة
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلةمن  )الخسارة( صافي الدخل    ــــــــ ــــــــ  ٦٠٢  ٧٩٢  العادلة من خالل األرباح والخسائر   
 )٦,٥٦٤( ٢٤,٩٩٢   من خالل األرباح والخسائر  
 ========== ========= 

  
  

  األساسي والمخفض للسهمالربح   ٢٨
  

تم احتساب الربح األساسي للسهم العادي عن طريق تقسيم صافي أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم   
إحتساب العائد المخفض للسهم بتعديل صافي الربح والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  يتم .القائمة خالل السنة

، لم تصدر الشركة أية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في . المحتمل لألسهم العادية اإلنخفاضخالل السنة لعكس تأثير 
  . أدوات لها تأثير مخفض على عائدات السهم العادي عند تحويلها أو استعمالها

  
 :تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم على النحو التالي  

  
 

 ٢٠١٢ 
  معاد إدراجه 

٢٠١١ 
   

  العائد لمساهميصافي الربح للسنة 
 ٦٢,٢٢٩  ٦٧,٦٦٧  )ألف درهم(الشركة األم   
 ========== ========== 
   

 ٣٠٢,٥٠٠  ٣٠٢,٥٠٠  ) ألف درهم(عدد األسهم العادية المصدرة 
 )١,٠٦١( )١,٢١٩( )ألف درهم(أسهم الخزينة : ناقصاً
 )١,٧٥٠( )١,٧٥٠( )ألف درهم(خطة حصص أسهم الموظفين : ناقصاً

 ــــــــ ــــــــ 
  ٢٩٩,٦٨٩  ٢٩٩,٥٣١ 
 ========== ========== 
   

 ٠,٢١  ٠,٢٣  ) درهم(الربح للسهم 
 ========== ========== 

  
  
  

   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٤٣ -  

  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢٩
  

المساهمين والمديرين،  ،كبار شركات زميلة في سياق األعمال االعتيادية، تدخل المجموعة في معامالت مع  
  .المؤسسات التابعة لهم باألسعار التجارية للعموالت و الفوائدموظفي اإلدارة العليا للمجموعة وو

  
  :بلغت أرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن بيان المركز المالي ما يلي  

  
 معاد إدراجه  
  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   :قروض وسلفيات للعمالء
 ========== ==========  ١٩٧  ١٦٦  لموظفي اإلدارة الرئيسيين  
   

   ودائع العمالء
 ========== ==========  -  ٢٦١  من شركات زميلة  
   
 ========== ==========  ٧٦٨  ٩٢٦  من آخرين  

  
  :العالقة خالل السنة كما يليكانت المعامالت الهامة مع األطراف ذات   

  
 معاد إدراجه  
  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   إيرادات العقود
    ========== ==========  ٦٥,٨١٧  ٧٩,١٥٩  لجهات أخرى  

   إيرادات الفوائد والعموالت
 ========== ==========  -  ١  من شركات زميلة  
   
 ========== ==========  ١٢  ٥  من موظفي اإلدارة الرئيسيين  

   مصاريف الفوائد
 ========== ==========  ٣٥  ٥  لشركات زميلة  
   
 ========== ==========  ٦  -  لجهات أخرى  

   مكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين
 ========== ==========  ١٦,٨٩٢  ١٧,٩٥٦  )رواتب وامتيازات ومكافآت(مكافآت قصيرة األجل   

  
  
  

   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٤٤ -  

  
  

  عقود اإلنشاءات  ٣٠
  

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

  تكاليف اإلنشاءات المتكبدة مضافاً إليها األرباح المحققة
 ٥١٩,٢٠٤  ٦٦٨,٢٧٠  ناقصاً الخسائر المحققة لتاريخه  

 ٤٧١,١٢٤  ٦٤٢,٢٧٩  فواتير مرحلية لتاريخه: ناقصاً
    ـــــــ ـــــــ 
  ٤٨,٠٨٠  ٢٥,٩٩١ 
 ========= ========= 
   

  معترف بها ومدرجة في البيانات المالية الموحدة كمبالغ
 ٤٨,٠٨٠  ٢٥,٩٩١  ) ١٣إيضاح (مستحقة من عمالء بموجب عقود إنشاءات   
 ========= ========= 

  
ألف  ١٥,٤٦٥، بلغت األرصدة المحتجزة من قبل العمالء عن عقود المقاوالت مبلغ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في   

األرصدة المستلمة مقدماً من العمالء عن عقود المقاوالت مبلغ بلغت ). ألف درهم ١٨,٢٨٥: ٢٠١١(درهم 
  ).ألف درهم ٢٣,٨٦٩: ٢٠١١(ألف درهم  ١١,٨٨٨

  
  

  معلومات القطاعات  ٣١
  

  :، يتم تقسيم المجموعة إلى ست قطاعات أعمال رئيسيةألغراض إدارية  
  

األنشطة التجارية وتمويل األفراد والتي تمثل بشكل رئيسي تقديم القروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى   )١(
 .للمؤسسات واألفراد

 . ارية للمجموعة وعمليات الخزينةبشكل رئيسي إدارة المحفظة االستثم طة االستثمارية والتي تشملاألنش )٢(
تمثل بشكل رئيسي التي  تتضمن نشاط إحدى الشركات التابعة للمجموعة التمويل واالستثمار االسالمي والتي )٣(

 .مبادئ الشريعة اإلسالميةوتمويل األفراد والتمويل التجاري والخدمات األخرى ذات الصلة وفقاً ل االستثمار
خدمات تأمين على غير  إحدى الشركات التابعة للمجموعة التي تقدمنشاط  ي يمثل بشكل رئيس ذيالتأمين وال )٤(

 .الحياة
اإلنشاءات والتي تتضمن نشاط الشركات التابعة العاملة في قطاع اإلنشاءات في العقارات واألنشطة المتعلقة   )٥(

 .بها
 .اطة الماليةخدمات الوس التي تقدمالتابعة للمجموعة  اتالشرك إحدى الوساطة والتي تتضمن نشاط )٦(

 
ويتم إجراء . تعد هذه القطاعات األساس الذي تم بناء عليه إعداد معلومات القطاعات األساسية للمجموعة  

  .المعامالت بين القطاعات بأسعار تحددها اإلدارة مع األخذ بعين اإلعتبار تكلفة التمويل
  
  



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٤٥ -  

  
  )تتمة(معلومات القطاعات   ٣١
  

  المنتجات والخدمات المولّدة إليرادات القطاعات   ٣١,١
  

  :إن المعلومات المتعلقة بقطاعات المجموعة هي كما يلي  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في  

 
  أنشطة تجارية 
 االستثمارات وتمويل أفراد

  موجودات تمويلية
 اإلجمالي أخرى التأمين الوساطة إنشاءات واستثمارية إسالمية

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

 ١٨٥,٥٧٦  -   ٦,٥٣٤  -   -   ٦١٥  ١٩,٠٤٣  ١٥٩,٣٨٤  إيرادات الفوائد
 )٦٣,٣٣١( -   -   -   -   -   )١٠,٦٦٧( )٥٢,٦٦٤( مصاريف الفوائد

  ١١٢,٠٢٨   -    -    -    ١١٢,٠٢٨   -    -    -    إيرادات العقد
  )١٠٩,٢٩٣(  -    -    -    )١٠٩,٢٩٣(  -    -    -    العقدتكاليف 

 )٨,٠٨٥( -   -   -   -   -   )٨,٠٨٥( -   الحصة من خسائر شركات زميلة
 ٢٧,١٨٣  -   ٢٧,١٨٣  -   -   -   -   -   صافي األقساط المكتسبة
 )١٩,٧١٧( -   )١٩,٧١٧( -   -   -   -   -   صافي المطالبات المتكبدة

 )٧,١٨٢( -   )٧,١٨٢( -   -   -   -   -   صافي نفقات عموالت التأمين
  ٨,٢٦٠  -   -   -   -   ٨,٢٦٠  -   -   إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية اسالمية

  )١,٨٢٨(  -    -    -    -    )١,٨٢٨(  -    -    لموردينة للتوزيع على اقابلأرباح 
  )٤,١٣٠(  -    -    -    -    )٤,١٣٠(  -    -    على حاملي الصكوك يعأرباح قابلة للتوز

 ١٢٣,٩٥٣  -   ١٢,٥٩٧  ٢,٥٠٠  ٨١٥  ٦,٨١٣  ١٠٠,٠٧٦  ١,١٥٢  تشغليلة أخرى إيرادات
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 

 ٢٤٣,٤٣٤  -   ١٩,٤١٥  ٢,٥٠٠  ٣,٥٥٠  ٩,٧٣٠  ١٠٠,٣٦٧  ١٠٧,٨٧٢  إجمالي اإليرادات التشغيلية
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 
         

 )٧,١٠٩( )٢,٧٥٦( )٥٩٨( )٣١٣( )٢,٥٧٠( )٨٧٢( -   -   مصاريف االستهالك واإلطفاء
 )١٢٧,٧٣٢( )٥٢,٢٥٥( )١٨,٨٧٢( )٥,٨٧٣( )١٣,٩٧٢( )١٤,٢٥٨( )٦,٢٩٠( )١٦,٢١٢( مصاريف ورسوم أخرى

 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 
 )١٣٤,٨٤١( )٥٥,٠١١( )١٩,٤٧٠( )٦,١٨٦( )١٦,٥٤٢( )١٥,١٣٠( )٦,٢٩٠( )١٦,٢١٢( إجمالي المصاريف والنفقات اآلخرى

 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 
         

 ١٠٨,٥٩٣  )٥٥,٠١١( )٥٥( )٣,٦٨٦( )١٢,٩٩٢( )٥,٤٠٠( ٩٤,٠٧٧  ٩١,٦٦٠  السنة قبل انخفاض القيمة) خسارة(ربح 
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 

 )٣٥,١٥٣( -   -   -   -   -   -   )٣٥,١٥٣( مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلفيات، صافي
 )١,٢١٠( -   -   -   -   )١,٢١٠( -   -   لمودعين وحاملي الصكوكة للتوزيع على اقابلأرباح 

 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 
         

 ٧٢,٢٣٠  )٥٥,٠١١( )٥٥( )٣,٦٨٦( )١٢,٩٩٢( )٦,٦١٠( ٩٤,٠٧٧  ٥٦,٥٠٧  السنة بعد مخصص انخفاض القيمة) خسارة(ربح 
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

 ٣,٧٢٢,٠٦٥  -   ١٩٩,٨٩٥  ٧٠,٧٩٤  ١٠٦,٠٩٨  ٢٩,٤٤٩  ١,٧٧٥,١٠٤  ١,٥٤٠,٧٢٥  موجودات القطاع
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

 ٣,٠٧١,٠٠٧  -   ١٧٥,٨٨٢  ٤٢,٠٧٩  ١٨٣,٢٥٧  ١٦٢,٩٢٨  ١,٢٤٥,٧٣٢  ١,٢٦١,١٢٩  مطلوبات القطاع
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

 ٦٩,٠٧١  ٦١,٦٤١  ٨٨٥  ٥٨  ٦٩  ١,٤٤٦  ٤,٩٧٢  -   إضافات إلى موجودات غير متداولة خالل السنة
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========    
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٤٦ -  

  
  )تتمة(معلومات القطاعات   ٣١
  

  )تتمة(المنتجات والخدمات المولّدة إليرادات القطاعات    ٣١,١
  

  :المجموعة هي كما يليإن المعلومات المتعلقة بقطاعات   
 معاد إدراجه - ٢٠١١ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في   

 

  أنشطة تجارية 
  وتمويل أفراد
 معاد إدراجه

   االستثمارات
 معاد إدراجه

  موجودات تمويلية
   واستثمارية إسالمية

  الوساطة  إنشاءات معاد إدراجه
   التأمين

 معاد إدراجه
   أخرى

 معاد إدراجه
   اإلجمالي

 إدراجهمعاد 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         

 ١٨١,٧٥٢  -  ٢,١٢٩  -  -  ٣,٣٦٨  ١٤,٥٠٥  ١٦١,٧٥٠  إيرادات الفوائد
 )٦١,٤٠٢( -   -  -  -  )٧,١١٤( )٥٤,٢٨٨( مصاريف الفوائد

  ١٤١,٤٠٦   -  -   -   ١٤١,٤٠٦   -   -   -   إيرادات العقد
  )١٢٧,٢٨٣(  -  -   -   )١٢٧,٢٨٣(  -   -   -   تكاليف العقد

 )٧٨٨( -  -  -  -  -  )٧٨٨( -  الحصة من خسائر شركات زميلة
 ٥,٣٦٩  -  ٥,٣٦٩  -  -  -  -  -  صافي األقساط المكتسبة
 )٤,٦٥٩( -  )٤,٦٥٩( -  -  -  -  -  صافي المطالبات المتكبدة

 )١,٧٠٩( -  )١,٧٠٩( -  -  -  -  -  التأمينصافي نفقات عموالت 
 ١,٦٥٨  -  -  -  -  ١,٦٥٨  -  -  إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية اسالمية

  )١,٢٣٣(  -   -   -   -   )١,٢٣٣(  -   -   لمورديناة للتوزيع على قابلأرباح 
 ٣٦,٥٤٤  -  ١,٢٩٧  ٩٢٢  ٣٨٩  ١,٧٤٩  ٣٠,٩٣٢  ١,٢٥٥  إيرادات تشغليلة أخرى

 ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 
 ١٦٩,٦٥٥  -  ٢,٤٢٧  ٩٢٢  ١٤,٥١٢  ٥,٥٤٢  ٣٧,٥٣٥  ١٠٨,٧١٧  إجمالي اإليرادات التشغيلية

 ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 
         

 )٧,٢١٨( )٣,٠٠٦( )٢٣٤( )١٤٦( )٣,٣٢٠( )٥١٢( -  -  مصاريف االستهالك واإلطفاء
 )٩٤,٣٨٣( )٤٧,٨٢١( )٧,٠٨٨( )٢,٥٧١( )٨,٢٣١( )٦,٣٠١( )١,٣٦٨( )٢١,٠٠٣( مصاريف ورسوم أخرى

 ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 
 )١٠١,٦٠١( )٥٠,٨٢٧( )٧,٣٢٢( )٢,٧١٧( )١١,٥٥١( )٦,٨١٣( )١,٣٦٨( )٢١,٠٠٣( المصاريف والنفقات اآلخرىإجمالي 

 ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 
 ٦٨,٠٥٤  )٥٠,٨٢٧( )٤,٨٩٥( )١,٧٩٥( ٢,٩٦١  )١,٢٧١( ٣٦,١٦٧  ٨٧,٧١٤  السنة قبل انخفاض القيمة) خسارة(ربح 

 ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 
         

 )٧,٣٦٩( -  -  -  -  -  -  )٧,٣٦٩( مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلفيات، صافي
 )٦٧٧( -  -  -  -  )٦٧٧( -  -  لمودعين وحاملي الصكوكة للتوزيع على اقابلأرباح 

 ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 
 ٦٠,٠٠٨  )٥٠,٨٢٧( )٤,٨٩٥( )١,٧٩٥( ٢,٩٦١  )١,٩٤٨( ٣٦,١٦٧  ٨٠,٣٤٥  السنة بعد مخصص انخفاض القيمة) خسارة(ربح 

 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
 ٣,٥٠٦,٩٦٣  -  ٢١٩,٥٦٤  ٤٦,٤٧٧  ١٠٥,٦٤٤  ٨٠,٣٩٨  ١,٨٠٤,٢٤٣  ١,٢٥٠,٦٣٧  موجودات القطاع

 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
 ٢,٨٧٢,١١٠  -  ١٤٧,٣٦٥  ١٤,٠٧٥  ١٦٩,٨١٠  ٤٢,٣١٠  ١,٣٧٧,٧٦٨  ١,١٢٠,٧٨٢  مطلوبات القطاع

 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
 ٥٨,٧٧١  ٣٧,٩٤٧  ١,٨٠٩  ١,٤٢٨  ١,٣٢٧  ٢٦  ١٦,٢٣٤  -  إضافات إلى موجودات غير متداولة خالل السنة

 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

- ٤٧ -  

  
  

  )تتمة(معلومات القطاعات   ٣١
  

  )تتمة(المنتجات والخدمات المولّدة إليرادات القطاعات   ٣١,١
  

بين  مصاريفاليرادات واإل تم استبعاد .من العمالء الخارجيين المولدةتمثل اإليرادات الواردة أعاله اإليرادات   
  .القطاعات بالكامل

  
  :القطاعات وتخصيص الموارد بين القطاعاتألغراض مراقبة أداء   

  
تم توزيع الموجودات التي تستخدم بشكٍل مشترك من  .تم توزيع كافة الموجودات للقطاعات المتضمنة في التقارير •

  على أساس اإليرادات المحققة لكل قطاع بشكل فردي؛ و قبل القطاعات
 

تم توزيع المطلوبات التي تشترك فيها القطاعات . تم توزيع كافة المطلوبات للقطاعات المتضمنة في التقارير •
 .بطريقة نسبية لموجودات كل قطاع

  
  المعلومات الجغرافية  ٣١,٢

  
  ).المقر األم(تمارس المجموعة نشاطاتها بشكل رئيسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة   

  
  معلومات عن العمالء الرئيسيين  ٣١,٣

  
  .من إيرادات المجموعة من العمالء الخارجيين% ١٠يمثل أكثر من  عميلال يوجد أي   

  
  

  إدارة المخاطر  ٣٢
  

  مقدمة  ٣٢,١
  

إن المخاطر كامنة في أنشطة المجموعة ويتم إدارتها من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة، وتخضع   
المستمرة للمجموعة ويعد كل فرد في إن عملية إدارة المخاطر هامة للربحية . لحدود المخاطر ومراقبة أخرى

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان . المجموعة مسؤول عن تعرض المجموعة للمخاطر المتعلقة بمسؤولياته
تم تقسيم مخاطر السوق إلى مخاطر تجارية وغير . ومخاطر السيولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية

  .تجارية
  

  هيكل إدارة المخاطر  
الممارسات المتبعة في المؤسسات المالية على مستوى عالمي، يتحمل مجلس اإلدارة إجمالي أفضل  تماشياً مع  

مسؤولية إدارة مخاطر المجموعة والذي ينبثق عنه مجلس لجنة االستثمار واالئتمان والذي يضم ستة أعضاء من 
  .قبة المخاطرمجلس اإلدارة والمسؤول الرئيسي عن المخاطر وهم الجهة المسؤولة لتحديد ومرا
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

- ٤٨ -  

  
  

  )تتمة(إدارة المخاطر   ٣٢
  

  )تتمة(مقدمة   ٣٢,١
  

  مجلس اإلدارة  
يقوم مجلس اإلدارة بتقديم التوجيهات، االستراتيجية . اإلدارة المسؤول عن إدارة مخاطر المجموعة مجلسيعتبر   

  .واإلشراف على جميع النشاطات من خالل لجان مختلفة
  

  لجنة التدقيق 
إن لجنة التدقيق مسؤولة عن . التدقيق من ثالثة أعضاء مستقلين يمثلون مجلس إدارة المجموعةتتكون لجنة   

فحص نتائج التدقيق الداخلي وتوجيه تنفيذ التوصيات واإلشراف على أنشطة التدقيق الداخلي التي يتم تنفيذها في 
إن مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق محددة  .إطار بيئة الرقابة الداخلية واالمتثال للمتطلبات التشريعية للمجموعة

  .بميثاق رسمي موافق عليه من لجنة التدقيق ليتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية
  

  لجنة الموجودات والمطلوبات
. إن عملية إدارة الموجودات والمطلوبات هي عملية تخطيط وشراء وتوجيه لعملية التدفقات النقدية في المجموعة  

ي من هذه العملية هو إنتاج إيرادات كافية ومستقرة لتنمية حقوق مساهمي المجموعة، واتخاذ إن الهدف األساس
إن لدى المجموعة سياسة محددة جداً إلدارة الموجودات والمطلوبات، ومن واجبها تحديد . مخاطر أعمال مدروسة

حمل مسؤولية اتخاذ إن لجنة الموجودات والمطلوبات ت. هدف وعمل ووظيفة لجنة الموجودات والمطلوبات
تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات التي . القرارات االستراتيجية إلدارة المخاطر المتعلقة ببيان المركز المالي

  .تتكون من اإلدارة العليا للمجموعة بما فيها مدير اإلدارة باالجتماع مرة في الشهر على األقل
  

  مجلس االستثمار واإلئتمان
إن المجلس . يع المقترحات التجارية الكبرى من العمالء من خالل مجلس اإلستثمار واإلئتمانيتم الموافقة على جم  

إن عملية الموافقة والسلطات المخولة لمجلس اإلستثمار واالئتمان موثقة في دليل . هو لجنة فرعية لمجلس اإلدارة
قبل مدراء العالقات بطلب العمل  يعدد دليل سياسة االئتمان اإلجراءات الواجب اتباعها من. سياسة االئتمان

وقد تم تحديد جوانب مختلفة من عملية الموافقة على عالقة االئتمان والذي يمكّن الموافقة على . للمجموعة
  .العروض بشكل فعال

  
  وحدة إدارة المخاطر

وحدة إدارة المخاطر إن . إن وحدة إدارة المخاطر تعتبر وحدة مستقلة يتم من خاللها رفع التقارير إلى المدير العام  
مسؤولة عن تحديد وقياس ومراقبة المخاطر الناجمة عن مختلف األنشطة في المجموعة من وحدات األعمال 

تتم هذه العملية من خالل الشراكة مع الوحدات في تحديد ومعالجة المخاطر عن طريق وضع حدود لها . المختلفة
  .ورفع التقارير من أجل االستفادة منها

 
إدارة المخاطر معايير االمتثال باإلجراءات التشريعية وإجراءات المجموعة المتعلقة بمراقبة  وحدةقب كما ترا  

  .مكافحة غسيل األموال
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  )تتمة(إدارة المخاطر   ٣٢
  

  )تتمة(مقدمة   ٣٢,١
  

  الخزينة 
. عن إدارة الموجودات والمطلوبات والهيكل المالي للمجموعة بشكل عام مسؤولةإن دائرة خزينة في المجموعة   

  .وهي مسؤولة أيضاً بصورة رئيسية عن إدارة مخاطر التمويل والسيولة للمجموعة
  

  التدقيق الداخلي
يتم تدقيق عمليات إدارة مخاطر المجموعة بشكل سنوي من قبل إدارة التدقيق الداخلي والتي تشمل فحص كفاية   

تناقش إدارة التدقيق الداخلي نتائج . جراءات المتبعة من قبل المجموعة ومدى امتثالها بهذه اإلجراءاتاإل
لضمان . فحوصاتها مع اإلدارة وتقوم بتقديم تقرير إلى لجنة التدقيق بنتائج فحوصاتها والتوصيات المترتب عليها

  .لتدقيق الداخلي بالتقرير المباشر للجنة التدقيقاستقاللية وموضوعية جميع عمليات تدقيق المجموعة، يقوم رئيس ا
  

  قياس المخاطر وأنظمة إصدار التقارير  
تعكس هذه الحدود . يتم القيام برصد المخاطر والسيطرة عليها على أساس الحدود التي وضعتها المجموعة  

ها المجموعة، مع استراتيجية العمل وبيئة سوق للمجموعة فضالً عن مستوى المخاطر التي يمكن أن تقبل ب
وباإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة وقياس القدرة الكلية على تحمل . التركيز على صناعات محددة

  .المخاطر فيما يتعلق بإجمالي التعرض للمخاطر في جميع أنواع المخاطر واألنشطة
  

مراقبة وتحديد المخاطر في وقت يتم دراسة ومعالجة المعلومات التي تجمع من جميع األعمال من أجل تحليل و  
يتضمن التقرير إجمالي . يتم شرح هذه المعلومات وتقديمها إلى وحدة إدارة المخاطر ورئيس كل قسم. مبكر

يتم إجراء تقارير مفصلة حول . تخطي الحدود اإلئتمانية وتغييرات في ملف المخاطر واستثناءاتمخاطر االئتمان 
تقوم اإلدارة العليا بتقييم مدى مالءمة مخصص . .رافية على أساس شهريالصناعات والعمالء والمخاطر الجغ

ربع سنوي وقد بشكل تتلقى وحدة إدارة المخاطر تقرير شامل للمخاطر . خسائر االئتمان على أساس ربع سنوي
ة تم تخصيص هذا التقرير لتوفير جميع المعلومات الالزمة لتقييم مخاطر المجموعة واتخاذ القرارات الالزم

  . بشأنها
  

يتم إعداد تقارير المخاطر على جميع المستويات في المجموعة، والتي يتم تصميمها خصيصاً وتوزيعها من أجل   
  .الشاملة والحديثة إلى جميع أقسام العمل الضروريةضمان وصول المعلومات 

  
  المخاطر تخفيض  
العامة، تستخدم المجموعة أدوات معينة إلدارة التعرضات الناتجة عن تغيرات  المخاطركونها جزء من إدارة   

  .أسعار الفائدة والعمالت األجنبية
  

  .بصورة نشطة لتخفيض مخاطرها االئتمانية الضماناتتستخدم المجموعة   
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  )تتمة(إدارة المخاطر   ٣٢
  

  )تتمة(مقدمة   ٣٢,١
  

  تركـز المخاطـر  
تنشأ تركزات المخاطر االئتمانية عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهه أو في أنشطة في   

لها سمات اقتصادية مماثلة والتي تجعل قابليتها لمواجهة االلتزامات  يكوننفس المنطقة الجغرافية، أو عندما 
تشير التركزات في مخاطر . ة أو السياسية أو غيرهاالتعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادي

االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة فيما يختص بالتطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على 
  .منطقة جغرافية معينة

  
ركزات المخاطر تسعى المجموعة إلى إدارة تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل توزيع أنشطة االقراض لتفادي ت  

  .غير المناسبة عند أفراد أو مجموعات من العمالء في صناعة أو قطاع أعمال معينين
  

مبينة ضمن والموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية إن تفاصيل محتـويات محفظة القروض والسلفيات   
  .٣٢,٣مبينة في إيضاح  تباالستثماراكما أن المعلومات حول مخاطر االئتمان المتعلقة . ٧و ٦إيضاح 

  
  

  مخاطر السوق  ٣٢,٢
  
إن مخاطر السوق هي مخاطر تغيرات القيمة العادلة والتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب تقلبات في   

  .العمالت األجنبية وأسعار األسهم وإيرادات األسهم الثابتة مثل أسعار الفائدة وأسعار السوقمتغيرات 
  

  أسعار الفائدةمخاطر   
الفائدة من امكانية تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم  أسعارتنشأ مخاطر   

  . العادلة لألدوات المالية
  

  .تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة، على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل فوائد  
  

ية بيان الدخل للتغيرات الممكنة على أسعار الفائدة، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى يوضح الجدول التالي حساس  
  .ثابتة لنتائج المجموعة لهذا العام

  
تنتج حساسية بيان الدخل عن تأثير التغير في معدالت الفائدة على أرباح المجموعة لسنة واحدة بناءاً على معدالت   

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١بة المحتفظ بها في الموجودات والمطلوبات المالية المتقل
  

 التأثير على الربح 
 ألف درهم 
  

٢٠١٢  
 ٤,٧٦٨  نقطة أساس زيادة ١٠٠+
 )٤,٧٦٨( نقطة أساس انخفاض ١٠٠-
  

  )معاد إدراجه( ٢٠١١
 )٦,٤٥٦( نقطة أساس زيادة ١٠٠+
 ٦,٤٥٦  نقطة أساس انخفاض ١٠٠-
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  )تتمة(إدارة المخاطر   ٣٢
  

  )تتمة(مخاطر السوق   ٣٢,٢
  

  مخاطر العمالت  
إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلبات قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت   

يتم مراقبة عمليات العمالت األجنبية بشكل . قام مجلس اإلدارة بوضع حدود لمعامالت بالعمالت األجنبية. األجنبية
  .ليات ضمن الحدود المسموحةيومي لضمان إبقاء هذه العم

  
لمخاطر العمالت محدود حيث أن معظم معامالتها وموجوداتها ومطلوباتها المالية بالدرهم  المجموعةإن تعرض   

أو بالدوالر األمريكي وبما أن الدرهم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمريكي، ال تشكل األرصدة بالدوالر األمريكي 
  . مخاطر هامة للعمالت

  
  مخاطر أسعار األسهم

نتيجة التغييرات في  وإيرادات األسهم الثابتة إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم  
تنشأ التعرضات لمخاطر أسعار . الفردية األدواتوقيمة  وإيرادات األسهم الثابتة مستويات مؤشرات األسهم

  .األسهم من محفظة استثمارات المجموعة
  

إن حساسية بيان الدخل هي . حساسية التغييرات في أسواق األسهم على بيان الدخل للمجموعة التالييمثل الجدول   
على القيمة العادلة لالستثمارات  وإيرادات األسهم الثابتةالمفترض لمؤشرات األسهم الهامة  اتتأثير التغيير

  .المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
  

 

مستوى التغيير 
  المفترض

% 

التأثير على صافي 
  الدخل
٢٠١٢ 

التأثير على صافي 
  الدخل

  معاد إدراجه
٢٠١١ 

 ألف درهم ألف درهم  
    االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

    
 ٥٤٤  ٦٤٤  %٢ مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية  
 ٢٣٥  ٣٥٧  %٢ مؤشر سوق دبي المالي  
 -  ٥,١٠٦  %٢  ثابتة ال األسهمإيرادات   

  
نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل (إن التأثير على حقوق المساهمين   

نتيجة لتغير محتمل معقول في مؤشرات األسهم مع بقاء كل ) ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الدخل الشامل اآلخر في 
 :المتغيرات األخرى ثابتة، هو كما يلي

 

مستوى التغيير 
  المفترض

% 

التأثير على حقوق 
  الملكية
٢٠١٢ 

التأثير على حقوق 
   الملكية

  معاد إدراجه
٢٠١١ 

 ألف درهم ألف درهم  
    االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

    
 ١,٢٦٨  ٩٠٢  %٢ مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية  
 ٩٤٥  ٦٣٣  %٢ مؤشر سوق دبي المالي  
 ٥٤  ٣٦  %٢ بورصة عمان  

  
من المتوقع أن يكون معاكساً لتأثير الزيادات  وإيرادات األسهم الثابتة إن تأثير النقص في أسعار حقوق المساهمين  

   .الموضحة أعاله
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  )تتمة(إدارة المخاطر   ٣٢
  

  مخاطر االئتمان  ٣٢,٣
تكمن مخاطـر االئتمـان في عدم التزام أحد أطـراف عقـود االدوات المالية بالوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى   

تحـاول المجموعة الحد من مخاطر االئتمان من خالل متابعة التعرضات . لخسائر مالية اآلخرتكبد الطرف 
التعامل مع أطراف محـددة، واالستمـرار في تقييم القدرة االئتمانية االئتمانية والحد من التركيز على 

باإلضافة إلى متابعة حدود االئتمان، تقوم المجموعة كذلك بإدارة المخاطـر المتعلقة بأنشطة . لألطـراف األخرى
عرض المتـاجرة عن طريق ترتيبات الضمان مع األطراف األخـرى حسب ما تقتضيه الحالة للحد من فترة الت

وقد تقوم المجموعة في بعض الحاالت بإلغاء معامالت أو توزيعها على أطراف أخرى لتخفيض . للمخاطر
  .مخاطر االئتمان

  
قامت المجموعة بتأسيس عملية مراجعة لنوعية االئتمان لتقديم تعريف مبكر عن التغيرات الممكنة في الكفاءة   

إن عملية مراجعة نوعية االئتمان تسمح . مانات بشكل دوريالمقابلة وتشمل مراجعات الض لألطرافاالئتمانية 
  .للمجموعة بإجراء تقييم للخسارة المحتملة كنتيجة للمخاطر التي يتعرض لها والقيام بإجراء تصحيحي

  
  مخاطر االلتزامات المتعلقة باالئتمان  
. سداد المدفوعات بالنيابة عنهمضمان لعمالئها والتي قد تتطلب قيام المجموعة ب خطاباتتقوم المجموعة بتوفير   

تعرض هذه المدفوعات المجموعة . يتم تحصيل هذه المدفوعات من العمالء بناء على شروط خطابات الضمان
  .لمخاطر مماثلة لمخاطر القروض ويتم الحد منها بنفس العمليات والسياسات الرقابية

  
  ر أية ضمانات وتعزيزات ائتمانيةالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بدون األخذ باالعتبا  
للتعرض  األقصىإن الحد . األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي الحديظهر الجدول التالي   

  .موضح بإجمالي المبلغ، قبل تأثير الحد من خالل استخدام اتفاقيات الضمان
  

 

إجمالي التعرض 
  األقصى

 ٢٠١٢ 

إجمالي التعرض 
  األقصى

  معاد إدراجه
 ٢٠١١ 

 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٣,٣١٧  ٤,٣٦٩  العربية المتحدة    اإلمارات أرصدة لدى المصرف المركزي لدولة
 ٨٢٠,٣٥٦  ١,٠٤٩,٢٦٦  أرصدة مستحقة من البنوك والمؤسسات المالية

 ١,٢٠٨,٨٥٧  ١,٣٧٨,٧٨٥  قروض وسلفيات
 ٦٨,٨٣٤  ٧٨,٢٩٥  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 ٥٥٦,١٨٠  -  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
        استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

  -  ٢٥٥,٢٨٧  )دوات الدينأ(والخسائر
 ١٧٧,٨١١  ١٩٦,٢٣٣  موجودات أخرى

 ٨٥٩,٥٩٨  ٩٢٠,٧٨٨  المطلوبات الطارئة
 ٨٣,٦٨٠  ٨٨,٧٨٩  االلتزامات

 ٣,٧٧٨,٦٣٣  ٣,٩٧١,٨١٢  اإلجمالي    ـــــــــ ـــــــــ 
 =========== =========== 

  
  تركز مخاطر االئتمان  
بلغ . الطرف المقابل حسب المنطقة الجغرافية وقطاع الصناعات/ يتم إدارة تركز مخاطر االئتمان من قبل العميل   

مبلغ  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١التعرض لمخاطر االئتمان الممول وغير الممول من اكبر خمس مقترضين كما في 
أي تعزيزات ائتمانية أخرى، قبل احتساب الضمانات أو ) ألف درهم ٣٨٩,٦٦٣: ٢٠١١(ألف درهم  ٤٢١,٧٥٠

  .صافي تلك الحماية على التوالي) ألف درهم ٢٦,٧٥٧: ٢٠١١(ألف درهم  ٥١,٤٠٩ومبلغ 
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  )تتمة(إدارة المخاطر   ٣٢
  

  )تتمة(مخاطر االئتمان   ٣٢,٣
  

  :إن توزيع الموجودات المالية للمجموعة حسب المنطقة الجغرافية وقطاع الصناعات هو كاآلتي  
  

   دراجهمعاد إ ٢٠١٢ 
٢٠١١ 

 ألف درهم ألف درهم 
   

   المنطقة الجغرافية
 ٢,٦٢٥,٦١٧  ٢,٨٣٣,٩٦٥  اإلمارات العربية المتحدة

 ٥١٩  ١,٠١٨  دول عربية أخرى
 ٣,٢٦٩  ٣,٥٩١  أوروبا

 ٣٤٦  ٢,٠٥٦  الواليات المتحدة األمريكية
 ٢١٢,٨٧٧  ١٣٠,٠٠٠  باقي العالم

 ـــــــــ ـــــــــ 
 ٢,٨٤٢,٦٢٨  ٢,٩٧٠,٦٣٠  مالية معرضة لمخاطر االئتمان موجودات

 ٦٦٤,٣٣٥  ٧٥١,٤٣٥  موجودات أخرى
 ـــــــــ ـــــــــ 

 ٣,٥٠٦,٩٦٣  ٣,٧٢٢,٠٦٥  إجمالي الموجودات
 =========== =========== 
   

   قطاع الصناعات
 ١,١٣٠,٥٤٠  ١,٣٠٠,٥٨٥  تجاري وأعمال

 ٢١٧,٥٠٩  ٢٣٧,٤٧٩  أفراد
 ١,٢٣٩,٢٢٣  ١,٠٥٣,٦٣٤  بنوك ومؤسسات مالية

 ٢٥٥,٣٥٦  ٣٧٨,٩٣٢  أخرى
 ـــــــــ ـــــــــ 

 ٢,٨٤٢,٦٢٨  ٢,٩٧٠,٦٣٠  موجودات مالية معرضة لمخاطر االئتمان
 ٦٦٤,٣٣٥  ٧٥١,٤٣٥  موجودات أخرى

 ـــــــــ ـــــــــ 
 ٣,٥٠٦,٩٦٣  ٣,٧٢٢,٠٦٥  إجمالي الموجودات

 =========== ========== 
  

  الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى  
يتم تطبيق اإلرشادات المتعلقة . يعتمد حجم ونوع الضمان المطلوب على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل  

  .بإجراءات قبول أنواع الضمانات ومؤشرات التقييم
  

  :لتاليإن األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها هي كا  
  

  .لمعامالت إعادة الشراء وإعادة الشراء المعكوسة، النقد أو األوراق المالية •
لالقراض التجاري، الرسوم على الممتلكات في العقارات والمخزون والمدينون التجاريون واألوراق  •

 .المالية
 .شيكات أمان آجلة ولإلقراض الشخصي، شيكات  •

   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

- ٥٤ -  

 
  

  )تتمة(إدارة المخاطر   ٣٢
  

  )تتمة(مخاطر االئتمان   ٣٢,٣
  

  )تتمة(الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى   
  .تحصل المجموعة أيضاً على ضمانات من الشركات األم من أجل منح القروض للشركات التابعة لهم  

  
ك بتقييم تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات وبطلب ضمانات إضافية وفقاً لالتفاقية المبرمة وتقوم كذل  

تقوم اإلدارة . القيمة السوقية للضمانات المتحصل عليها خالل مراجعة اإلدارة لكفاية مخصص خسائر االنخفاض
كذلك بتقييم القيمة العادلة للضمانات والتسهيالت االئتمانية األخرى المتحفظ بها مقابل الموجودات المالية 

ألف  ٦٦,٣١٠:  ٢٠١١( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في ألف درهم  ٦٦,٢١٣المنخفضة بشكل فردي والتي تعادل 
  ).درهم

  
. إن من سياسة المجموعة استبعاد األصول التي أعيد امتالكها، فيما عدا االستثمار في الممتلكات، بطريقة منظمة  

تي وبصفة عامة فإن المجموعة ال تشغل العقارات ال. يتم استخدام العوائد لتخفيض أو إعادة سداد المطالبات القائمة
  .أعيد امتالكها الستخدامها الخاص

  
  نوعية االئتمان لكل صنف من الموجودات المالية  
يظهر . يتم إدارة نوعية االئتمان للموجودات المالية من قبل المجموعة باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية  

ام التصنيف االئتماني لدى الجدول التالي نوعية االئتمان حسب صنف الموجودات المالية استناداً إلى نظ
  .تظهر المبالغ الموضحة صافي مخصص في اإلنخفاض في القيمة. المجموعة

  
   غير متأخرة السداد وال منخفضة القيمة 

 دون المستوى تحت المراقبة جيدة 
متأخرة السداد أو 

 المجموع منخفضة القيمة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

٢٠١٢      
  النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

 ١٢,٧٦٤  -   -   -   ١٢,٧٦٤  لدولة اإلمارات العربية المتحدة  
  أرصدة مستحقة من البنوك

 ١,٠٤٩,٢٦٦  -   -   -   ١,٠٤٩,٢٦٦  والمؤسسات المالية  
 ١,٣٧٨,٧٨٥  ١٤٩,٢٥٥  ٧٣,١٩٨  ٨٧,١٣٧  ١,٠٦٩,١٩٥  قروض وسلفيات

 ٧٨,٢٩٥  -   ٢,٧٣٠  -   ٧٥,٥٦٥  واستثمارية إسالميةموجودات تمويلية 
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من

 ٢٥٥,٢٨٧  -   -   -   ٢٥٥,٢٨٧  )أدوات الدين(خالل األرباح أو الخسائر   
 ١٩٦,٢٣٣  -   -   -   ١٩٦,٢٣٣  موجودات أخرى

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 
 ٢,٩٧٠,٦٣٠  ١٤٩,٢٥٥  ٧٥,٩٢٨  ٨٧,١٣٧  ٢,٦٥٨,٣١٠  اإلجمالي

 =========== =========== =========== =========== =========== 
      

      )معاد إدراجه( ٢٠١١
  النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

 ١٠,٥٩٠  -  -  -  ١٠,٥٩٠  لدولة اإلمارات العربية المتحدة  
  أرصدة مستحقة من البنوك

 ٨٢٠,٣٥٦  -  -  -  ٨٢٠,٣٥٦  والمؤسسات المالية  
 ١,٢٠٨,٨٥٧  ١٥٧,٥٠٠  ١٠١,٠١٦  ٢٦,٢١٤  ٩٢٤,١٢٧  قروض وسلفيات

 ٦٨,٨٣٤  ٧٩  ٧٢١  -  ٦٨,٠٣٤  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
 ٥٥٦,١٨٠  -  -  -  ٥٥٦,١٨٠  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 ١٧٧,٨١١  -  -  -  ١٧٧,٨١١  موجودات أخرى
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 

 ٢,٨٤٢,٦٢٨  ١٥٧,٥٧٩  ١٠١,٧٣٧  ٢٦,٢١٤  ٢,٥٥٧,٠٩٨  معاد إدراجه -اإلجمالي 
 =========== =========== =========== =========== =========== 

   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

- ٥٥ -  

 
  

  )تتمة(إدارة المخاطر   ٣٢
  

  )تتمة(مخاطر االئتمان   ٣٢,٣
  

  :مدرج أدناه تحليل زمني للقروض المتأخرة  
  

  التحليل الزمني للقروض المتأخرة أو المنخفضة  
  

 اإلجمالي يوماً ٩١أكثر من  يوماً ٩٠ -٦١ يوماً ٦٠-٣١ يوماً ٣٠أقل من  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

٢٠١٢      
  لكنالقروض والسلفيات المتأخرة 

 ٨٦,١٩٨  ٤٣,٨٤٠  ١٢,٦٨٥  ١٠,٨٠٢  ١٨,٨٧١  غير منخفضة  
 ٦٣,٠٥٧  ٦٣,٠٥٧  -  -  -  القروض المنخفضة

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 
  أو إجمالي القروض المتأخرة

 ١٤٩,٢٥٥  ١٠٦,٨٩٧  ١٢,٦٨٥  ١٠,٨٠٢  ١٨,٨٧١  المنخفضة  
 ========= ========= ========= ========= ========== 
      

      )معاد إدراجه( ٢٠١١
  القروض والسلفيات المتأخرة لكن

 ٧٤,٥٤٩  ٣٦,٨١٢  ٦,٤٣٩  ٧,٩٧٩  ٢٣,٣١٩  غير منخفضة
 ٨٣,٠٣٠  ٨٣,٠٣٠  -  -  -  القروض المنخفضة

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 
  أو إجمالي القروض المتأخرة

 ١٥٧,٥٧٩  ١١٩,٨٤٢  ٦,٤٣٩  ٧,٩٧٩  ٢٣,٣١٩  معاد إدراجه - المنخفضة  
 ========= ========= ========= ========= ========== 

  
  

  مخاطر السـيولة وإدارة التمويل  ٣٢,٤
  

تنتج . إن مخاطر السـيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها التمويلية  
مخاطر السيولة من تدني درجة التصنيف االئتماني او حدوث اضطرابات في األسواق المالية مما قد يتسبب في 

امت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وللوقاية من هذه المخاطر، ق. نضوب بعض مصادر التمويل بشكل فوري
وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، واالحتفاظ  برصيد جيد للنقد وما يعادله واألوراق المالية القابلة 

  . للتداول
  

   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

- ٥٦ -  

 
  

  )تتمة(إدارة المخاطر   ٣٢
  

  )تتمة(مخاطر السـيولة وإدارة التمويل   ٣٢,٤
  

  المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقيةتحليل الموجودات والمطلوبات   
لغاية  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١يلخص الجدول المبين أدناه قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة كما في   

  .تاريخ االستحقاق التعاقدي
  

 

 أشهر ٣اقل من  

  أشهر  ٣من  
 إلى سنة 

   ٥من سنة إلى  
 سنوات 

   ٥أكثر من  
 اإلجمالي  سنوات 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      الموجودات

  نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة
 ١٢,٧٦٤  -  -  -  ١٢,٧٦٤  اإلمارات العربية المتحدة  

  رصدة مستحقة من المصارف والمؤسساتأ
 ١,٠٤٩,٢٦٦  -  ١٣,٤٩٧  ٢٢٦,١٢٥  ٨٠٩,٦٤٤  المالية  

 ١,٣٧٨,٧٨٥  ٧٠,٦٠٢  ٤٨٦,٧٩٣  ٥١٠,٥٨٩  ٣١٠,٨٠١  قروض وسلفيات ، صافي 

 ٧٨,٢٩٥  ٥,٣٥٢  ٣٢,٠٢٢  ٢١,٤٨٧  ١٩,٤٣٤  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 ٥٩٠,٨٥٧  ٢٢,٦٩٣  ٣١٧,٧٣٩  ١٢١,٨١٠  ١٢٨,٦١٥  استثمارات متضمنة االستثمارات في شركات زميلة

 ١٩٦,٢٣٣  -  ١٨,١٧٦  ٣٩,٠٦٩  ١٣٨,٩٨٨  موجودات أخرى
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 

 ٣,٣٠٦,٢٠٠  ٩٨,٦٤٧  ٨٦٨,٢٢٧  ٩١٩,٠٨٠  ١,٤٢٠,٢٤٦  موجودات مالية

 ٤١٥,٨٦٥  ٤٠٣,٣٠٠  ١٢,٥٦٥  -  -  موجودات غير مالية
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 

 ٣,٧٢٢,٠٦٥  ٥٠١,٩٤٧  ٨٨٠,٧٩٢  ٩١٩,٠٨٠  ١,٤٢٠,٢٤٦  إجمالي الموجودات 
 =========== =========== =========== =========== =========== 

      المطلوبات

 ٢٨٩,٩٨٥  -  -  ١٠٦,٢٩٥  ١٨٣,٦٩٠  أرصدة مستحقة للمصارف

 ١,٨٠٣,٦٧١  -  ٣٢,٢٠٠  ٦١٧,٨٧١  ١,١٥٣,٦٠٠  ودائع العمالء

 ٢٢٨,٨٣١  -  -  -  ٢٢٨,٨٣١  قروض ألجل

 ٦٤٣,١٧٣  ٧,٥٦١  ٣٨١,١٤٤  ٥٦,٦٦٨  ١٩٧,٨٠٠  مطلوبات أخرى
 ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 

 ٢,٩٦٥,٦٦٠   ٧,٥٦١  ٤١٣,٣٤٤  ٧٨٠,٨٣٤ ١,٧٦٣,٩٢١   مطلوبات مالية

  ١٠٥,٣٤٧   -  -  - ١٠٥,٣٤٧   مطلوبات غير مالية
 ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 
 ٣,٠٧١,٠٠٧  ٧,٥٦١  ٤١٣,٣٤٤  ٧٨٠,٨٣٤  ١,٨٦٩,٢٦٨  جمالي المطلوباتإ

 ========== ========= ========= ========== =========== 
  
  

   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

- ٥٧ -  

 
  

  )تتمة(إدارة المخاطر   ٣٢
  

  )تتمة(مخاطر السـيولة وإدارة التمويل   ٣٢,٤
  

  )تتمة(والمطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية تحليل الموجودات   
  

  :٢٠١١ديسمبر  ٣١فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في   
  

  أشهر ٣اقل من   
 معاد إدراجه

   أشهر  إلى سنة ٣من  
 معاد إدراجه

  سنوات ٥من سنة إلى  
 معاد إدراجه

  سنوات ٥أكثر من  
 معاد إدراجه

  اإلجمالي 
 معاد إدراجه

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      الموجودات

  نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة
 ١٠,٥٩٠  -  -  -  ١٠,٥٩٠  اإلمارات العربية المتحدة  

  أرصدة مستحقة من المصارف والمؤسسات
 ٨٢٠,٣٥٦  -  ٢٠٠,٥٣٦  ٢٣٩,٢٠٢  ٣٨٠,٦١٨  المالية  

 ١,٢٠٨,٨٥٧  ٨٢,٢٨٢  ٤٩٠,٠٣٤  ٣١٥,٣٩٣  ٣٢١,١٤٨  قروض وسلفيات ، صافي 

 ٦٨,٨٣٤  ٦,٠١٤  ٣٢,٨٥٥  ١٧,٥٨٤  ١٢,٣٨١  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 ٩٢١,٥٦١  ٥٣,٠٦٠  ٢٤٠,١٣١  ٢٧,٠٠٠  ٦٠١,٣٧٠  استثمارات متضمنة االستثمارات في شركات زميلة

 ١٧٧,٨١١  -  ٢٦,٤١٥  ٥٩,٠٨٢  ٩٢,٣١٤  موجودات أخرى
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 

 ٣,٢٠٨,٠٠٩  ١٤١,٣٥٦  ٩٨٩,٩٧١  ٦٥٨,٢٦١  ١,٤١٨,٤٢١  موجودات مالية

 ٢٩٨,٩٥٤  ٢٤٩,٨٩٣  ٣٧,٠٣٣  ٢٥٨ ١١,٧٧٠  موجودات غير مالية
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 

 ٣,٥٠٦,٩٦٣  ٣٩١,٢٤٩  ١,٠٢٧,٠٠٤  ٦٥٨,٥١٩  ١,٤٣٠,١٩١  إجمالي الموجودات 
 =========== =========== =========== =========== =========== 

      المطلوبات

 ٤٢٢,٩٥٠  -  ٢٨,١٢٦  ٢٠٨,٣٨٦  ١٨٦,٤٣٨  أرصدة مستحقة للمصارف

 ١,٥٤٨,٤٣٠  -  ٢٢,٠٠٠  ٥٣٢,٥٦٥  ٩٩٣,٨٦٥  ودائع العمالء

 ٤٠٨,٢٠٠  -  ٢٩١,١١٤  ٩٩,٠٩٣  ١٧,٩٩٣  قروض ألجل

 ٤٢٣,٥١١  ٦,٦٧٨  ١٣,٩١٧  ١١,٢٩٥  ٣٩١,٦٢١  مطلوبات أخرى
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 

 ٢,٨٠٣,٠٩١   ٦,٦٧٨   ٣٥٥,١٥٧   ٨٥١,٣٣٩  ١,٥٨٩,٩١٧   مطلوبات مالية

  ٦٩,٠١٩   -   -   -  ٦٩,٠١٩   مطلوبات غير مالية
 ٢,٨٧٢,١١٠  ٦,٦٧٨  ٣٥٥,١٥٧  ٥٨١,٣٣٩ ١,٦٥٨,٩٣٦  إجمالي المطلوبات ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 
 ========== ========= ========= ========== =========== 
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  )تتمة(إدارة المخاطر   ٣٢
  

  )تتمة(مخاطر السـيولة وإدارة التمويل   ٣٢,٤
  

  )تتمة(تحليل الموجودات والمطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية   
  

  :يعرض الجدول التالي مدة انتهاء االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات والمطلوبات الطارئة للمجموعة  
  

 
 أشهر ٣أقل من 

أشهر إلى  ٣من 
  شهراً ١٢

 ٥من سنة إلى 
  سنوات

 ٥أكثر من 
  اإلجمالي  سنوات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
٢٠١٢      

 ٩٢٠,٧٨٨  -  ٣٣,٤٢٤  ٣٢٤,٧٧١  ٥٦٢,٥٩٣  المطلوبات الطارئة
 ١٥٩,٦٢٦  -  -  -  ١٥٩,٦٢٦  االلتزامات

 ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ 
 ١,٠٨٠,٤١٤  -  ٣٣,٤٢٤  ٣٢٤,٧٧١  ٧٢٢,٢١٩  اإلجمالي

 =========== ========== ========== ========= ========== 
      

      )معاد إدراجه( ٢٠١١
 ٨٥٩,٥٩٨  -  ٧٩,١٨٦  ٢٨٢,٩٢١  ٤٩٧,٤٩١  المطلوبات الطارئة

 ١٨٦,٣٨٥  -  -  -  ١٨٦,٣٨٥  االلتزامات
 ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ 

 ١,٠٤٥,٩٨٣  -  ٧٩,١٨٦  ٢٨٢,٩٢١  ٦٨٣,٨٧٦  معاد إدراجه - اإلجمالي
 =========== ========== ========== ========= ========== 

  
ال تتوقع المجموعة أن يتم سحب جميع المطلوبات الطارئة أو االلتزامات قبل انتهاء مدة هذه االلتزامات   

  .والمطلوبات الطارئة
  
  

  المخاطر التشغيلية  ٣٢,٥
  

إن المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن عدم كفاية العمليات الداخلية أو   
عندما يفشل نظام الرقابة المطلوب، قد تتسبب . فشلها أو الخطأ البشري أو االحتيال أو األحداث الخارجية
وعلى . نونية أو تنظيمية، أو تؤدي إلى خسارة ماليةالمخاطر التشغيلية بأضرار للسمعة أو تترتب عليها آثار قا

الرغم من أن المجموعة ال يمكن أن تتوقع إزالة جميع المخاطر التشغيلية إال أنها تستطيع إدارة هذه المخاطر من 
يشمل نظام الرقابة الفصل الفعال للمهام . خالل إطار الرقابة والمتابعة المستمرة والتصدي للمخاطر المحتملة

. سماح بالوصول للمعلومات كل حسب وظيفته وعمليات التسوية وتدريب الموظفين وعمليات التقييم المالئمةوال
  .تتم مراجعة العمليات من قبل إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي بشكل مستمر
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  )تتمة(إدارة المخاطر   ٣٢
  

  مخاطر التأمين  ٣٢,٦
  

فيما يتعلق بعقود التأمين، هي مخاطر إختالف مدفوعات المطالبات  مجموعةإن المخاطر الرئيسية التي تواجه ال  
قد يتأثر ذلك بتكرار المطالبات، حجم المطالبات، الفوائد الفعلية . والفوائد الفعلية أو توقيت توقع المدفوعات

احتياطيات هو ضمان توفر  مجموعةوبالتالي، فإن هدف ال. المدفوعة وتطوير المطالبات على المدى البعيد الحقاً
  .كافية لتغطية هذه المطالبات

  
كما يتم تحسين تفاوت . من خالل تنويع محفظة عقود التأمين والمناطق الجغرافية مخفف إن التعرض للمخاطر  

  .واستخدام ترتيبات إعادة التأمين وتطبيق مبادي إستراتيجيات اإلكتتابالمخاطر كذلك من خالل اإلختيار الدقيق 
  

شركات التأمين األخرى، ولغرض تخفيض التعرض إلى خسائر مالية قد تنتج عن مطالبات  كما هو الحال مع  
تأمين جوهرية، تقوم المجموعة ضمن نطاق أعمالها االعتيادية بالدخول في اتفاقيات مع أطراف أخرى ألهداف 

إلدارة رقابة على إمكانية إعادة التأمين، تقدم اتفاقيات إعادة التأمين هذه تنوعاً أكبر في مجال األعمال وتؤمن ل
إن جزءاً مهماً من إعادة . التعرض للخسائر الناتجة من المخاطر الجوهرية، كما تقدم إمكانيات إضافية للنمو

  .التأمين يتأثر باالتفاقيات والعقود االختيارية وفائض الخسائر المتعلقة بعقود إعادة التأمين
  

الناتجة عن إفالس معيدي التأمين، تقوم المجموعة بتقييم الظروف  وبهدف التقليل من تعرضها للمخاطر الجوهرية  
المالية لمعيدي التأمين ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافية مماثلة، أو األنشطة أو 

  .الخصائص االقتصادية لمعيدي التأمين
  
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ٣٣
  

بإعداد البيانات المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية والمعدل إلعادة تقييم االستثمارات بينما تقوم المجموعة   
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واألرباح والخسائر ولالستثمار في الممتلكات، فإنه باعتقاد 

المالية التي لم يتم إدراجها بالقيمة العادلة في البيانات اإلدارة، القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات 
المالية التختلف بشكل جوهري، حيث أن الموجودات والمطلوبات المصنفة إما قصيرة األجل أو في حالة الودائع 

أما بالنسبة للقروض والسلفيات المنخفضة فإن . وقروض وسلفيات فعالة يتم إعادة تسعيرها بصورة منتظمة
ت النقدية المتوقعة منها والمبالغ المحتمل تحصيلها من تسييل قيمة الضمان يتم خصمها باستعمال أسعار التحصيال

  .الفائدة األصلية ويؤخذ في االعتبار توقيت التحصيل المتوقع ومخصص مقابل التحصيالت النقدية غير المؤكدة
  

  :ة العادلة لألدوات المالية، حسب طريقة التقييمتستخدم المجموعة التراتبية التالية للتحديد واإلفصاح عن القيم  
  

  .في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة) غير المعدلة(األسعار، المدرجة : المستوى األول  
  

طرق تقييم أخرى مبنية على أسس معلنة في أسواق التداول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر : المستوى الثاني  
  .القيم العادلة المسجلةولها تاثير جوهري على 
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  )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية  ٣٣
  

طرق تقييم غير مبنية على أسس معلنة في أسواق التداول ولها تاثير جوهري على القيم العادلة : المستوى الثالث  
  .المسجلة

  
 ٣١تراتيبية القيمة العادلة كما في ويبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بحسب   

  :٢٠١٢ديسمبر 
  

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     الموجودات المالية
     

     استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 ٥٠,٠٥٣  -  -  ٥٠,٠٥٣  أسهم متداولة

 ٢٥٥,٢٨٧  -  -  ٢٥٥,٢٨٧  سندات
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
  ٣٠٥,٣٤٠  -  -  ٣٠٥,٣٤٠ 
 ========= ========= ========= ========= 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
     اآلخر

 ٧٨,٥٦٢  -  -  ٧٨,٥٦٢  أسهم متداولة
 ١٦٣,٨٠٠  ٩٦,٤٧٠  ٦٧,٣٣٠  -  متداولةأسهم غير 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
  ٢٤٢,٣٦٢  ٩٦,٤٧٠  ٦٧,٣٣٠  ٧٨,٥٦٢ 
 ========= ========= ========= ========= 

  
 ٣١ويبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بحسب تراتيبية القيمة العادلة كما في   

  :٢٠١١ديسمبر 
  

  المستوى األول 
 معاد إدراجه

   المستوى الثاني
 معاد إدراجه

   المستوى الثالث
 معاد إدراجه

   المجموع
 معاد إدراجه

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     الموجودات المالية

     
     استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 ٣٨,٩٧٧  -  -  ٣٨,٩٧٧  متداولةأسهم 
 ========= ========= ========= ========= 
     

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
     اآلخر

 ١١٣,٣٨٨  -  -  ١١٣,٣٨٨  أسهم متداولة
 ١٦١,٧٧٦  ٩٩,٢٩١  ٦٢,٤٨٥  -  أسهم غير متداولة

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
  ٢٧٥,١٦٤  ٩٩,٢٩١  ٦٢,٤٨٥  ١١٣,٣٨٨ 
 ========= ========= ========= ========= 

  
يشمل هذا . فيما يلي وصف لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بإستخدام طرق التقييم 

أساسية في السوق عند تقييم هذه األدوات  الوصف تقدير افتراضات المجموعة التي يتم استخدامها من قبل أطراف
    .المالية
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  )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية   ٣٣
  

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  
إن . تتداول االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في أسواق األسهم المحلية والعالمية  

  .تقييم األسهم مبني على أساس أسعار السوق المتداولة
  

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
تشكل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم إدراج األرباح والخسائر من   

راتيجية طويلة األجل في شركات مدرجة وصناديق األسهم إعادة تقييمها في حقوق المساهمين، استثمارات است
يعتمد تقييم األسهم المدرجة على أسعار السوق كاألسعار المتداولة، بينما يتم تقييم الصناديق على أساس . الخاصة

قيمة  وبالنسبة للشركات، توفر البيانات المالية. صافي قيمة الموجودات وفقاً للبيانات الواردة من مدراء الصناديق
  .هذه االستثمارات وذلك عن طريق تحليل التدفقات النقدية المخصومة

  
  التحويالت بين فئات اإلستثمار  
خالل السنة، لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والثاني لقياس القيم العادلة، كما لم يكن هناك   

  .)ال شيء: ٢٠١١( تحويالت من وإلى المستوى الثالث لقياس القيم العادلة
  

درهم  ٢٧٦,٧٠٠وعلى الرغم من ذلك، قامت المجموعة خالل السنة بتحويل استثمار مدرج بالتكلفة المطفأة بقيمة   
إلى االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر المدرجة ضمن المستوى األول لقياس القيمة 

  .العادلة
  
  

  كفاية رأس المال  ٣٤
  

  المال إدارة رأس  
إن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظها بنسب رأسمالية صحية بهدف دعم   

  .أعمالها وزيادة قيمة حقوق المساهمين والتأكد من التزام المجموعة بمتطلبات رأس المال الخارجية المفروضة
  

عليه في ظل تغييرات الظروف االقتصادية وطبيعة تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت   
قد تقوم المجموعة بهدف الحفاظ على أو تعديل الهيكل الرأسمالي بتعديل مبلغ توزيعات األرباح . مخاطر أنشطتها

لم يتم إجراء أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو العمليات المعتمدة من . للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة
  .السابقة السنوات

  
   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

- ٦٢ -  

  
  

  )تتمة( كفاية رأس المال  ٣٤
  

المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة كما  إلرشاداتلقد تم احتسـاب معدل كفاية رأس المال وفقاً   
  :يلي

  
  معاد إدراجه   
  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٦٤٦,٥١٩  ٧٨٣,٦٢٣  إجمالي قاعدة رأس المال
 ـــــــــ ـــــــــ 

   :الموجودات المرجحة بالمخاطر
 ٢,٢٠٨,٦٢١  ٢,٦٣٣,١٥٦  بنود بيان المركز المالي  
 ٢٧٣,٤٦٥  ٣١٠,٧٠٧  بنود خارج بيان المركز المالي  
 ـــــــــ ـــــــــ 

 ٢,٤٨٢,٠٨٦  ٢,٩٤٣,٨٦٣  إجمالي الموجودات المرجحة باألخطار
 ـــــــــ ـــــــــ 

 %٢٦,٠  %٢٦,٦  (%)إجمالي الموجودات  نسبة
 =========== =========== 
  


