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. ع.م.ش التمويل دار
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تٜبّ اٍدخل اٍِرضَٛ اٍِٗضد 
( كٜر ِدىو)2010ِبرس  31ٍهخرث اٍذالذج ؤضٖر اٍِْخٖٜج نٛ 

 
 
   2010  2009 

 ؤٍم درُٕ  أهف درهى  اٜغبش 

    

 51,956  46,326   اٜراداح اٍهٗائد

 (18,207) (16,148)  ِظرٗنبح اٍهٗائد
 ــــــــ ــــــــ  
    

 33,749  30,178  4 ظبفي إيراداح اهفوائد
 ــــــــ ــــــــ  
    

 9,802  6,485   اٜراداح اٍرشُٗ ٗاٍـِٗالح

 (1,388) (1,869)  ِظبرٜم اٍرشُٗ ٗاٍـِٗالح
 ــــــــ ــــــــ  

 8,414  4,616   ظبفي إيراداح اهرشوى واهؼيوالح
 ــــــــ ــــــــ  

 32,848  30,643   اٜراداح اٍـيٗد

 (28,694) (30,716)  خٌبٍٜم اٍـيٗد
 ــــــــ ــــــــ  

 4,154  (73)  اهؼلودرتذ  (خشبرث)ظبفي 
 ــــــــ ــــــــ  
    

 898  5,742   ؤْظتج ؤرتبش

ظبنٛ ؤرتبش ِضييج ِّ تٜؾ اشخذِبراح ِضخهؼ تٖب 
  - 228   ٍلرع اٍِخبسرث  

 5,595  6,557   ظبنٛ ؤرتبش ِضييج ِّ تٜؾ اشخذِبراح ِخبضج ٍَتٜؾ

ظبنٛ خشبئر كٜر ِضييج ِّ اؿبدث خيُٜٜ اشخذِبراح  
 (348)  -  ِضخهؼ تٖب ٍلرع اٍِخبسرث  

 1,457  301   اٍضظج ِّ ؤرتبش ضرٌبح زَِٜج

 241  4,438   اٜراداح خضلَٜٜج ؤخر٘
 ــــــــ ــــــــ  

 54,160  51,987   إخيبهي إيراداح اهؼيويبح
 ــــــــ ــــــــ  
    

 (14,921) (13,705)  اٍرٗاخة ٗاٍِظبرٜم اٍِخـَيج تبٍِٗؼهّٜ

  - 2,556   ِخظط خشبرث اٍـيٗد

 (2,459) (1,556)  اشخٖالً ِِخٌَبح ٗخسٖٜزاح ِٗـداح

 (5,826) (6,176)  ِظبرٜم ادارٜج ٗؿِِٜٗج ؤخر٘

  - (2,066)  ظبنٛ ِخظط اْخهبع اٍيِٜج ٍَيرٗع ٗاٍشَهٜبح
 ــــــــ ــــــــ  
    

 (23,206) (20,947)  إخيبهي يظروفبح اهؼيويبح
 ــــــــ ــــــــ  

ظبفي أرتبد اهفخرث ػبئدث إهي رلوق اهيشبهييً في 
 30,954  31,040   اهضرنج األى  

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

 0,11  0,11  5 (درهى)ػوي اهشهى  واهيخفع اهؼبئد األشبشي
  ========== ========== 
 
 

. سزءًا ال ٜخسزؤ ِّ ٕذٓ اٍتٜبْبح اٍِبٍٜـج اٍِرضَٜج اٍِٗضدث اٍِخخظرث 22-1خضٌل اإلٜغبضبح اٍِرنيج ِّ 



. ع.م.ش التمويل دار
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اٍضبَِج اٍِرضَٛ اٍِٗضد  تٜبّ اٍخشبئر 
( كٜر ِدىو)2010ِبرس  31ٍهخرث اٍذالذج ؤضٖر اٍِْخٖٜج نٛ 

 
  2010 2009 

 ؤٍم درُٕ أهف درهى  

    

 30,954  31,040   ظبفي أرتبد اهفخرث 
 ــــــــ ــــــــ  
    

 (46,429) (29,659)  نٛ اٍيِٜج اٍـبدٍج الشخذِبراح ِخبضج ٍَتٜؾ اٍْيط

 (9,812) (2,166)  ىيج ِّ تٜؾ اشخذِبراح ِخبضج ٍَتٜؾؤرتبش ِص

 18   -  ظبنٛ اٍضرٌج نٛ ترْبِز ضظط ؤشُٖ ٍَِٗؼهّٜ

 (21,296) (9,017)  ِدنٗؿجالؤؿغبء ِسَس اإلدارث ٌِبنإث 
 ــــــــ ــــــــ  

 (77,519) (40,842)  ؤخر٘ ضبَِج ٍَهخرث خشبئر
 ــــــــ ــــــــ  

 (46,565) (9,802)  ضبيوجال اهخشبئر يخيوع
  =========== =========== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. سزءًا ال ٜخسزؤ ِّ ٕذٓ اٍتٜبْبح اٍِبٍٜـج اٍِرضَٜج اٍِٗضدث اٍِخخظرث 22-1خضٌل اإلٜغبضبح اٍِرنيج ِّ 





. ع.م.دار التمويل ش
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تٖبً اهخغٖراح فٕ ضلّق اهيونٖج اهيرضوٕ اهيّضد  
( غٖر يدكق) 2010يبرس  31هفخرث اهذالذج ؤضِر اهيٌخِٖج فٕ 

 

رؤس اهيبل 
 ؤهف درُى

ؤشِى يٌضج 
يلخرضج 

 ؤهف درُى

ترٌبيز ضظط 
هويّؼفًٖ  ؤشِى

 ؤهف درُى

اضخٖبػٕ كبٌٌّٕ 
 ؤهف درُى

 
اضخٖبػٕ اؿبدث 

اهخلٖٖى 
 ؤهف درُى

ؤرتبش يشختلبث 
 ؤهف درُى

ينبفأح ؤؿغبء 
يسوس اإلدارث 

اهيلخرضج 
 ؤهف درُى

ؿبئدث هضلّق 
يونٖج يشبُيٕ 

اهضرنج األى 
 ؤهف درُى

ضلّق األكوٖج 
 ؤهف درُى

اهيسيّؽ 
 ؤهف درُى

           

 639,593   - 639,593  9,017  332,326  (11,512) 91,512  (1,750)  - 220,000   2010ٌٖبٖر  1اهرظٖد نيب فٕ 

 31,040  - 31,040   - 31,040   -  -  -  -  - ظبفٕ رتص اهفخرث

 (40,842)  - (40,842) (9,017)  - (31,825)  -  -  -  - خشبئر ؤخرْ ضبيوج
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

           

 (9,802) - (9,802) (9,017) 31,040  (31,825)  -  -  -  - يسيّؽ اهخشبرث اهضبيوج هوفخرث
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
           

 (110,000)  - (110,000)  - (110,000)  -  -  -  -  - فّؿجؤٌظتج ؤرتبش ٌلدٖج يد

  -  -  -  - (55,000)  -  -  - 55,000   (13اٖغبش )ؤشِى يٌضج يلخرضج 
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

           

 519,791   - 519,791   - 198,366  (43,337) 91,512  (1,750) 55,000  220,000  2010يبرس  31اهرظٖد فٕ 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
           

 794,687  11,330  783,357  21,296  420,975  42,565  80,271  (1,750)  - 220,000   2009ٌٖبٖر  1اهرظٖد نيب فٕ 

 30,954  - 30,954   - 30,954   -  -  -  -  - ظبفٕ رتص اهفخرث

 (77,519)  - (77,519) (21,296)  - (56,241)  - 18   -  - خشبئر ؤخرْ ضبيوج
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

           

 (46,565) - (46,565) (21,296) 30,954  (56,241)  - 18   -  - يسيّؽ اهخشبرث اهضبيوج هوفخرث
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
           

 (200,000)  - (200,000)  - (200,000)  -  -  -  -  - ؤٌظتج ؤرتبش ٌلدٖج يدفّؿج

 (53) (9,913) 9,860   -  - 9,860   -  -  -  - ضراء ضظط اغبفٖج يً ضرنج خبتـج
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

 -  -  -  -   9,860 (200,000) -  (190,140) (9,913) (200,053) 
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

           

 548,069  1,417  546,652   - 251,929  (3,816) 80,271  (1,732)  - 220,000  2009يبرس  31اهرظٖد فٕ 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 

  
 

. اهيخخظرث سزءًا ال ٖخسزؤ يً ُذٍ اهتٖبٌبح اهيبهٖـج اهيرضوٖج اهيّضدث 22-1خضنل اإلٖغبضبح اهيرفلج يً 
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تٖبً اهخدفلبح اهٌلدٖج اهيرضوٖج اهيّضدث 
( غٖر يدكق) 2010يبرس  31هفخرث اهذالذج ؤضِر اهيٌخِٖج فٕ 

 
 
  2010 2009 
 ؤهف درُى أهف درهى اٖغبش 
    

    األٌضطج اهخضغيويج
 30,954  31,040   ظبفٕ رتص اهفخرث

    :خـدٖالح هـ 
 2,459  1,556    احاشخِالم  
 18   -  خّزٖـبح ؤشِى غيً ترٌبيز ضظط ؤشِى هويّؼفًٖ  
 (898) (5,742)  ؤٌظتج ؤرتبش  
ؤرتبش يضللج يً تٖؾ اشخذيبراح يضخفؼ تِب تغرع   
  - (228)  اهيخبسرث  
 (5,595) (6,557)  ؤرتبش يضللج يً تٖؾ اشخذيبراح يخبضج هوتٖؾ  
خفؼ تِب خشبئر غٖر يضللج يً اؿبدث خلٖٖى اشخذيبراح  يص  
 348   -  تغرع اهيخبسرث  
 (1,457) (301)  اهضظج يً ؤرتبش اهضرنبح اهزيٖوج  
  - (2,556)  يخظط خشبرث اهـلّد  
  - 2,066   يخظط اٌخفبع اهلٖيج هولرّع ّاهشوفٖبح  
ظبفٕ اهضرنج فٕ يخظط ينبفأح ٌِبٖج اهخديج   
 294  436   هويّؼفًٖ  

 ـــــــــ ـــــــــ  
    

األرتبح اهخضغيويج كتل اهخغيراح في اهيوجوداح  
 26,123  19,714   واهيطووتبح اهؼبيوج

فٕ ؤرظدث يشخضلج يً اهتٌّم خشخضق تـد ( اهزٖبدث) اهٌلط  
 (120,000) 49,980   ذالذج ؤضِر   
 (218)  -  ضراء اشخذيبراح يضخفؼ تِب تغرع اهيخبسرث  
  - 2,635   ا تغرع اهيخبسرثؿبئداح تٖؾ اشخذيبراح يضخفؼ تَ  
 50,179  34,771   اهٌلط فٕ كرّع ّشوفٖبح اهـيالء  
 (4,425)  -  اهزٖبدث فٕ اهضِرث  
فٕ ؤرظدث يشخضلج اهٓ اهتٌّم خشخضق تـد ( اهٌلط)  اهزٖبدث  
 (125,000) 100,000   ذالذج ؤضِر  
 (5) 49,994   فٕ اهلرّع ألسل (اهٌلط) اهزٖبدث   
دث فٕ فّائد يشخضلج اهلتع ّاهيّسّداح اهزٖب  
 (26,862) (58,577)  األخرْ  
 176,045  (273,338)  اهزٖبدث فٕ ّدائؾ اهـيالء ( اهٌلط)  
 36,698  (48,453)  اهزٖبدث فٕ فّائد يشخضلج اهدفؾ ّاهيػوّتبح األخرْ( اهٌلط)  

 ـــــــــ ـــــــــ  
    

 12,535  (123,274)  ألٌضطج اهخضغيويج يً ا( اهيشخخدى في)ظبفي اهٌلد 
 ـــــــــ ـــــــــ  
    

    األٌضطج االشخثيبريج
 (36,071) (41,632)  ضراء اشخذيبراح يخبضج هوتٖؾ

 53,673  58,804   ؿبئداح تٖؾ اشخذيبراح يخبضج هوتٖؾ
 (3,057) (7,590)  ضراء ييخونبح ّخسِٖزاح ّيـداح

 898  5,742   غجؤٌظتج ؤرتبش ؤشِى يلتّ
 ـــــــــ ـــــــــ  
    

 15,443  15,324   ظبفي اهٌلد يً األٌضطج االشخثيبريج
 ـــــــــ ـــــــــ  
    

    األٌضطج اهخيويويج
 (21,296) (9,017)  ينبفأح يدفّؿج ألؿغبء يسوس اإلدارث

 (200,000) (110,000)  ؤٌظتج ؤرتبش ٌلدٖج يدفّؿج
 (53)   -  هيونٖج اهغٖر يشٖػرثضلّق ا

 ـــــــــ ـــــــــ  
 (221,349) (119,017)  اهيشخخدى فٕ األٌضػج اهخيّٖوٖجظبفٕ اهٌلد 

 ـــــــــ ـــــــــ  
 (193,371) (226,967)  ظبفي اهٌلط في اهٌلد ويرادفبح اهٌلد

    
 535,493  444,678   اهٌلد ّيرادفبح اهٌلد فٕ تداٖج اهفخرث

 ـــــــــ ـــــــــ  
 342,122  217,711  6 اهٌلد ويرادفبح اهٌلد في ٌهبيج اهفخرث

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

 
 
 

. سزءًا ال ٖخسزؤ يً ُذٍ اهتٖبٌبح اهيبهٖـج اهيرضوٖج اهيّضدث اهيخخظرث 22-1خضنل اإلٖغبضبح اهيرفلج يً 



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ٧ -  

   المختصرة الموحدةالمرحلية  يضاحات حول البيانات الماليةإ
  )غير مدققة( ٢٠١٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
  األنشطة  ١
  

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

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

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

إن النشاطات األساسية للشركة . والشارقة دبي، من أبوظبي  في كلٍٍٍِوفروعها خالل مكتبها الرئيسي في أبوظبي 
  .هي اإلستثمارات وتمويل األفراد والشركات والخدمات األخرى

  
  .، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة٧٨٧٨ب .إن عنوان المركز الرئيسي للشركة هو ص  

  
 ٣١للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  المختصرة حدةتم إعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية المو  

  ٢٠١٠إبريل  ٢٠من قبل اإلدارة بتاريخ  ٢٠١٠مارس 
  
  أساس اإلعداد  ٢
  

  بيان اإللتزام  
التقارير ) " ٣٤المعيار المحاسبي الدولي رقم (تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة بناء على   

المصدر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومتوافقة مع متطلبات األنظمة المعمول بها ، " المرحليةالمالية 
  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  إتفاقية المحاسبة  
 كلفة التاريخية باستثناء اإلستثمارات في األوراقتأعدت وفقاً لل المختصرة إن البيانات المالية المرحلية الموحدة  

  .التي تم قياسها وفقاً للقيمة العادلة) إعادة تقييم بعض العقارات واألدوات المالية(المالية 
  

الذي يمثل العملة ) درهم(تم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة   
  .المتداولة والمستخدمة في غالبية أعمال المجموعة

  
  البيانات المالية أساس توحيد  
  ").بالمجموعة"يشار إليها معاً (للشركة وشركاتها التابعة  المختصرة تشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة  
  :ن تفاصيل الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي هو كما يليإ  

  
  األنشطة الرئيسية  نسبة األمالك  بلد التأسيس  إسم الشركة التابعة

        
  تملك وتدير مبنى المكتب الرئيسي  %١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  م.م.لإلستثمار ذثيرد فيجن 

  البناء العقاري  %١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  م.م.شركة بنيان للتشييد ذ
  المقاوالت الكهربائية والميكانيكية  %١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  م.م.اإلمارات الوطنية لإللكتروميكانيكية ذ

  إدارة األصول واإلستثمار  %١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  إف اتش كابيتال المحدودة
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-  ٨ -  

   المختصرة يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدةإ
  )غير مدققة( ٢٠١٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
   السياسات المحاسبية  ٣
  

، إن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة التي قامت بها  المختصرة الموحدة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية  
اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والموارد األساسية لتقدير عدم اليقين هي نفسها التي تطبق على 

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة كما في 
  

مة في تحضير هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة متوافقة مع تلك المستخدمة في إن السياسات المحاسبية المستخد  
فيما عدا تأثير تطبيق المعايير والتفسيرات  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١البيانات المالية المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

  :المبينة أدناه
  

 –إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى  )دلمع(  )١(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -  
  .التعديل على إعفاءات إضافية للتبني ألول مرة

  
التعديل المتعلق  –المدفوعات المبنية على األسهم ) لمعد) (٢(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -  

  .بالمجموعة النقدية للمدفوعات المبنية على األسهم
  

  .اإلصدار التعديالت المتعلقة بحق –العرض : األدوات المالية – )معدل( )٣٢(معيار المحاسبة الدولي رقم  -  
  
  صافي إيرادات الفوائد  ٤
  

  مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

      فوائدإيرادات 
  ١٠,٢٤٦   ٥,٧٠٠   من األرصدة المستحقة من البنوك

  ٤١,٧١٠   ٤٠,٠٧٦   من قروض وسلفيات
        ـــــــ  ـــــــ    -   ٥٥٠   أخرى

   ٥١,٩٥٦   ٤٦,٣٢٦    =========  =========  
      

      مصروفات الفوائد
  )١٦,١٧٨(  )١٤,٠٦٠(  على ودائع للعمالء

        ـــــــ  ـــــــ    )١٨,٢٠٧(  )١٦,١٤٨(    ـــــــ  ـــــــ    )٢,٠٢٩(  )٢,٠٨٨(  األرصدة المستحقة للبنوكعلى 
        =========  =========    ٣٣,٧٤٩   ٣٠,١٧٨   صافي إيرادات الفوائد

  
  العائد والعائد المخفض على السهم  ٥
  

لقد تم احتساب العائد األساسي على السهم وذلك بقسمة صافي أرباح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم   
لقد تم إحتساب العائد المخفض على السهم وذلك بتعديل صافي الربح والمتوسط المرجح لعدد . القائمة خالل الفترة

  .لألسهم العادية اإلنخفاض المحتملاألسهم القائمة خالل الفترة لعكس تأثير 
أو  ، لم تصدر الشركة أي أدوات قد تؤدي إلى تخفيض العائد على السهم إذا تم تحويلها٢٠١٠مارس  ٣١كما في   

  .استعمالها
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-  ٩ -  

   المختصرة يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدةإ
  )غير مدققة( ٢٠١٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
  )تتمة(والعائد المخفض على السهم العائد   ٥
  

  :لقد تم إحتساب العائد األساسي والعائد المخفض على السهم على النحو التالي  
  

  مارس  ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
      

        =========  =========    ٣٠,٩٥٤   ٣١,٠٤٠   )ألف درهم(صافي أرباح الفترة 
لعدد األسهم العادية في اإلصدار خالل المتوسط المرجح 

        =========  =========    ٢٧٥,٠٠٠   ٢٧٥,٠٠٠   )ألف(الفترة 
    =========  =========    ٠,١١   ٠,١١   العائد على السهم

  النقد ومرادفات النقد  ٦
  

مارس   ٣١  
٢٠١٠   

ديسمبر   ٣١
٢٠٠٩  

  )مدققة(  ) مدققة غير(  
  ألف درهم  ألف درهم  

      مطلوبات من البنوك
  ٢٥,٩٣٩   -   حسابات جارية وتحت الطلب

  ٦٦٠,٨٥٥   ٣٧٨,٨٩٣   ودائع ثابتة
 ـــــــ ـــــــ    ١٠,١٣٣   ٣٨,٥٢٢   حسابات تحت الطلب

   ٦٩٦,٩٢٧   ٤١٧,٤١٥  
      
  ٩٦٢   ٢,٩٣٨   رصدة النقديةاأل

  )٢,٣٥٦(  )١,٧٦٧(  )ودائع(تستحق خالل ثالثة أشهر مطلوب إلى البنوك 
        ـــــــ  ـــــــ    )٢٥٠,٨٥٥(  )٢٠٠,٨٧٥(  مطلوب إلى البنوك تستحق بعد ثالثة أشهر

  =========  =========    ٤٤٤,٦٧٨   ٢١٧,٧١١   صافي النقد ومرادفات النقد
  

: ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(درهم  ٢٠٠,٨٧٥,٠٠٠ودائع ثابتة لدى البنوك بملغ يشتمل النقد ومرادفات النقد على   
: ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(درهم  ١٦٥,٠٠٠,٠٠٠، وأرصدة مستحقة للبنوك بمبلغ )درهم ٢٥٠,٨٥٥,٠٠٠
وهذه األرصدة لم يتم إدراجها في النقد . ، تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع)درهم ٦٥,٠٠٠,٠٠٠
  .ومرادفات النقد
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-  ١٠  -  

  المختصرة احات حول البيانات المالية المرحلية الموحدةيضإ
  )غير مدققة( ٢٠١٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
  اإلستثمارات المتاحة للبيع  ٧
  

  : تتضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع  
  

  مارس ٣١  
 ٢٠١٠   

  ديسمبر ٣١
 ٢٠٠٩   

  )مدققة(  ) مدققة غير(  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣٨٤,٥٣٦   ٣٤٢,٠٩٦   استثمارات في أوراق مالية مدرجة
  ٩٦,٣٠٠   ٩٦,٣٠٠   بالقيمة العادلة–استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة 

       ـــــــ ـــــــ    ٧١,٢٨٦   ٧١,٢٨٦   استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة بالتكلفة
   ٥٥٢,١٢٢   ٥٠٩,٦٨٢  

        ـــــــ  ـــــــ    )١٦,٩٠٠(  )١٦,٩٠٠(  مخصص إنخفاض القيمة: ينزل
   ٥٣٥,٢٢٢   ٤٩٢,٧٨٢    =========  =========  

  
  :السنة  هي كما يلي/إن الحركة على اإلستثمارات المتاحة للبيع خالل الفترة  

  
  مارس ٣١  

 ٢٠١٠   
  ديسمبر ٣١

 ٢٠٠٩   
  )مدققة(  ) مدققة غير(  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٣٨,٦٦٧  ٥٣٥,٢٢٢   الرصيد اإلفتتاحي
  ٤١٨,٤٢٧   ٤١,٦٣٢   تكلفة اإلستثمارات المشتراة
  )٢٨٤,٩٣٩(  )٥٢,٢٤٧(  ةدتكلفة اإلستثمارات المستبع

  )٣,٣٦٧(  )٢,١٦٦(  صافي الخسارة على اإلستثمارات المستبعدة
       ـــــــ ـــــــ    )٣٣,٥٦٦(  )٢٩,٦٥٩(  النقص في القيمة العادلةصافي 

   ٥٣٥,٢٢٢   ٤٩٢,٧٨٢    =========  =========  
  

ديسمبر  ٣١(درهم  ٤,٢٨٠,٦٨٠تتضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع إستثمارات بأوراق مالية غير محلية بمبلغ   
  ).درهم ٦,٣٨٤,٥٦٨: ٢٠٠٩

  
  القروض والسلفيات  ٨
  

 ٢٠١٠مارس  ٣١  
  )غير مدققة(

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١
  )مدققة(

  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٩٤٨,٢٩٦  ٩١٨,٧٨٨   قروض تجارية
  ١,٢٩٣,٦٣٢   ١,٢٥٨,٨٦١     ـــــــ  ــــــــ    ٣٤٥,٣٣٦   ٣٤٠,٠٧٣   قروض تمويلية لألفراد

        ـــــــ  ــــــــ    )١٥٠,٣٥٥(  )١٥٢,٤٢١(  مخصص انخفاض القيمة:ينزل
   ١,١٤٣,٢٧٧   ١,١٠٦,٤٤٠    ==========  =========  
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-  ١١  -  

   المختصرة يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدةإ
  )غير مدققة( ٢٠١٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
  )تتمة(القروض والسلفيات   ٨
  

المخصص لقد كانت الحركة على . يتم إدارج القروض والسلفيات بالصافي بعد خصم مخصص إنخفاض القيمة  
  :السنة كما يلي/خالل الفترة

  
 ٢٠١٠مارس  ٣١  

  )غير مدققة(
 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

  )مدققة(
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٤٢,١٩١  ١٥٠,٣٥٥  يناير ١كما في 
٨,٦٢٥   ٢,٣١٦  ل خالل السنةمحم  
        ـــــــ  ـــــــ    )٤٦١(  )٢٥٠(  السنة/الفترةمبالغ تم شطبها خالل : ينزل

  =========  =========    ١٥٠,٣٥٥   ١٥٢,٤٢١  كما في نهاية الفترة 
  
  الشهرة  ٩
  

على % ٥و% ٣٥، قامت الشركة بامتالك حصة إضافية بمبلغ ٢٠٠٩سبتمبر  ٢٨و ٢٠٠٩يناير  ٢٧بتاريخ   
األنشطة الرئيسية للشركة التابعة هي إن ). شركة تابعة. (م.م.التوالي، من ملكية شركة ثيرد فيجين لإلستثمار ذ

  .مبنى المكتب الرئيسي إدارةتملك و
  

  طريقة الدفع  
  ألف درهم  
    

  ٣٣,٠٩٨   شراء من خالل النقد ومرادفات النقد
      ـــــــ    )٢٨,١٢٥(  القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذة

  =========    ٤,٩٧٣   الشهرة المعترف بها
  

  عقاريةإستثمارات   ١٠
  

  مارس ٣١  
٢٠١٠   

  ديسمبر ٣١
٢٠٠٩   

  )مدققة(  )غير مدققة(  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  -   ٤٧,٤٦٤  الرصيد اإلفتتاحي
  -   ٣,٦٣٠  الزيادة خالل الفترة

٤١,٨٦٤   -  ل من ممتلكات وتجهيزات ومعداتالمحو  
        ـــــــ  ـــــــ    ٥,٦٠٠   -  ربح في تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

  =========  =========    ٤٧,٤٦٤   ٥١,٠٩٤  )بالقيمة العادلة(الرصيد الختامي 
  

  .أرض مملوكة ملك حر قطع تشييد المكاتب على إلى األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء تعود  
  

إن . ٢٠٠٩نوفمبر  ٥طريق مقيم عقارات مستقل ليست له صلة بالمجموعة في  عنتم تحديد القيمة العادلة لألرض   
تم إجراء التقييم وفقاً . مماثلة عخبرات حديثة في تقييم العقارات في مواقو مناسبة داتاشهالمقيم المستقل لديه 
  .لطريقة بيع المقارنة

  



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٢  -  

   المختصرة يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدةإ
  )غير مدققة( ٢٠١٠مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

  
  

  فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى  ١١
  

  مارس ٣١  
٢٠١٠   

  ديسمبر ٣١
٢٠٠٩   

  )مدققة(  )غير مدققة(  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٦,٠٣١  ٤٩,٧١٩  فوائد مستحقة القبض
  ١٥,٦٠٧   ١٥,٦٣١  اًمصاريف مدفوعة مقدم

  ٣٤,٩٥١   ٦٣,٤٣٦  ذمم مدينة
  ١,٦٣٨   -  مبالغ مستحقة من عمالء عن عقود مقاوالت قيد اإلنشاء 

        ـــــــ  ـــــــ    ٨,١١٥   ٣٦,١٣٣  موجودات أخرى
  ١٠٦,٣٤٢  ١٦٤,٩١٩    =========  =========        

  
  رأس المال  ١٢
  

  مارس ٣١  
٢٠١٠   

  ديسمبر ٣١
٢٠٠٩   

  )مدققة(  )غير مدققة(  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

      المصرح به الصادر والمدفوع بالكامل
  )مليون سهم ٢٢٠: ٢٠٠٩(مليون سهم  ٢٢٠

درهم  ١: ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(لواحد ا للسهم  درهم ١بقيمة 
  =========  =========    ٢٢٠,٠٠٠   ٢٢٠,٠٠٠  )للواحد

  
  أسهم منحة مقترحة  ١٣
  

على توزيع أسهم منحة بقيمة  ٢٠١٠فبراير  ٢٨المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية في تاريخ  وافق  
  .خاضعة للموافقة الضرورية من الجهات الرسمية المختصة) الشيء: ٢٠٠٨(درهم  ٥٥,٠٠٠,٠٠٠

  
  برنامج حصص أسهم للموظفين  ١٤
  

لمجلس إدارة المجموعة بتحديد أسماء  إن برنامج حصص األسهم للموظفين مدار من قبل وصي ويعطي الحق  
إن قيمة األسهم التي يتم منحها للموظفين يتم تحميلها كمصاريف . الموظفين الذين سيتم منحهم أسهم في المجموعة

  .في الفترة التي تمنح فيها ويتم إدراج األسهم المتبقية ضمن حقوق المساهمين
    
إلى الموظفين وبلغت األسهم ) سهم ١٦,٩٣٤: ٢٠٠٩مارس  ٣١الفترة المنتهية في (خالل الفترة لم يتم منح أسهم   
  ).سهم ١,٦٥٠,٣٥٧: ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١( ٢٠١٠مارس  ٣١سهم كما في  ١,٦٥٠,٣٥٧ير الممنوحة للموظفين غ

  
  إحتياطي إعادة التقييم  ١٥
  

 ٢٠٠٩:٢٣,٨( مليون درهم ٢٣,٨تقييم قطعتي أرض في أبوظبي بمبلغ يمثل إحتياطي إعادة التقييم الذي نشأ عن   
 ٦٧,١بمبلغ  للمجموعةيع وكذلك الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم محفظة اإلستثمارات المتاحة للب )مليون درهم
  ).مليون درهم ٣٥,٣: ٢٠٠٩(مليون درهم 

  



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٣  -  

   المختصرة يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدةإ
  )غير مدققة( ٢٠١٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  ودائع العمالء  ١٦
  

  مارس ٣١  
٢٠١٠   

  ديسمبر ٣١
٢٠٠٩  

  )مدققة(  )غير مدققة(  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

      حسب نوع الحساب
  ٨٣,١١٥  ٧٥,٤٤٥  ودائع عند الطلب

       ـــــــ ـــــــ    ١,٤١٢,٥٢٠  ١,١٤٦,٨٥٢  ودائع ألجل
  ١,٤٩٥,٦٣٥  ١,٢٢٢,٢٩٧    =========  =========    

      حسب القطاع
  ٦٩٥,٢٨٣  ٧١٩,٦٥٩  ودائع شركات
 ـــــــ ـــــــ    ٨٠٠,٣٥٢  ٥٠٢,٦٣٨  ودائع حكومية

      
  ١,٤٩٥,٦٣٥  ١,٢٢٢,٢٩٧    =========  =========  

  
  ومطلوبات أخرىفوائد مستحقة الدفع   ١٧
  

  مارس ٣١  
٢٠١٠  

   ديسمبر ٣١
٢٠٠٩  

  ألف درهم  ألف درهم  
  )مدققة(  )غير مدققة(  
      

  ٣٥,١١٥   ٢١,١٩٨  فوائد مستحقة الدفع
  ٦٧,٣٠٥   ٦١,٦٥٩  مصاريف مستحقة

  ١٤٣,٥٧٦   ١٥٦,٨١٤  حسابات تأمينات ضمان
  ٨,٥٣٠   ٥,٩٧٤  مخصص خسارة عقود

        ـــــــ  ـــــــ    ١١١,٩٧١   ٦٩,٨٤٣  مطلوبات أخرى
  ٣٦٦,٤٩٧   ٣١٥,٤٨٨    =========  =========  

 
 
  إلتزامات ومطلوبات طارئة  ١٨
  

  مارس ٣١  
٢٠١٠  

  ديسمبر ٣١
٢٠٠٩  

  ألف درهم  ألف درهم  
  )مدققة(  )غير مدققة(  
      

  ١١,٨٤١   ٢٤,٨٧٩   إعتمادات مستندية
  ٥٣٥,٢٧٢   ٥٤٦,٣٢١   خطابات ضمان

  ٣٦,٨٩٢   ٣١,٩٥٢   إلتزامات رأسمالية
        ـــــــ  ـــــــ    ١٠١,٢٣٣   ١٣٩,٩٣٠   إلتزامات غير قابلة لإللغاء لتمديد تسهيالت إئتمانية

   ٦٨٥,٢٣٨  ٧٤٣,٠٨٢    =========  =========  
  
  



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٤  -  

   المختصرة الموحدة يضاحات حول البيانات المالية المرحليةإ
  )غير مدققة( ٢٠١٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٩
  

بمعامالت مع كبار المساهمين واألعضاء، وموظفي اإلدارة العليا إن في سياق العمل الطبيعي، تدخل المجموعة   
  .الفوائد للمجموعة و المؤسسات المتعلقة بهم باألسعار التجارية للعموالت و

  
  :السنة متعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن بيان المركز المالي هي كما يلي/إن أرصدة نهاية الفترة  

  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  

  )غير مدققة(
٢٠٠٩  

  )مدققة(
  ألف درهم  ألف درهم  
      

      :قروض وسلفيات للعمالء
        ــــــــ  ــــــــ    ٧٦,٦١٤   ٨٣,٧٣٢   للشركات الزميلة

        ــــــــ  ــــــــ    ٨٤٣   ٦٥٨   الموظفين الرئيسيين
      ودائع العمالء

        ــــــــ  ــــــــ    ٢,٧٤٤   ٢,٥٣٢   من شركات زميلة
        ــــــــ  ــــــــ    ١,٨٧٣   ١٢,٩٢٤   من آخرين

      فوائد مدفوعة ومطلوبات أخرى
  ــــــــ  ــــــــ    ١٥٩,٧٤٧   ١٩٥,٦٤٨   مطلوبات أخرى

  
خطاب ضمان صادر من أحد البنوك بضمان من الشركة ) ١٨إيضاح (تتضمن اإللتزامات والمطلوبات الطارئة   

  ).درهم ٨,٥٠٠,٠٠٠: ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(درهم  ٨,٥٠٠,٠٠٠لصالح شركة زميلة بمبلغ 
  

  :إن أهم التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة هي كما يلي  
  

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٠  

  )غير مدققة(
٢٠٠٩  

  )مدققة(
  ألف درهم  ألف درهم  
      

       إيرادات الفوائد والعموالت
  ــــــــ  ــــــــ    ٢,٧٩٨   ١,٥٣٧   من شركات زميلة

      
  ــــــــ  ــــــــ    ١٢   ١٢   من الموظفين الرئيسيين

      مصروفات الفوائد
  ــــــــ  ــــــــ    ٣٥   ١٩   تم تحميلها لشركات زميلة

      
  ــــــــ  ــــــــ    ١٢٩   ١,٠٩١   تم تحميلها آلخرين

      مكافآت المدراء الرئيسيين
        ــــــــ  ــــــــ    ٣,٧٢٧   ٤,٠٠٤   )رواتب وإمتيازات ومكافآت(منافع ذات إستحقاق قصير األجل 

  



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٥  -  

  المختصرة  يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدةإ
  )غير مدققة( ٢٠١٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  النتائج الموسمية  ٢٠
  

هية تالموحد لفترة الثالثة أشهر المن المختصر لم يتم تسجيل أية إيرادات ذات طبيعة موسمية في بيان الدخل المرحلي  
  .٢٠٠٩مارس  ٣١و  ٢٠١٠مارس  ٣١في 

  
  التحليل القطاعي   ٢١
  

المعيار . ٢٠٠٩يناير  ١إعتباراً من  قطاعات األعمال ٨إعتمدت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   
صاح عن المعلومات فيتطلب من المجموعة تغييراً في العرض واإل قطاعات األعمال ٨الدولي للتقارير المالية رقم 

منتظم من قبل  والتي يتم مراجعتها بشكٍلالداخلية حول العناصر األساسية للمجموعة القطاعية بناءاً على التقارير 
وتوزيع الموارد عليها، والمجموعة حالياً تحدد األثر  اتقطاعالاألول من أجل تقييم أداء  يةقرارات التشغيلالمتخذ 

المحاسبي الدولي  المعيار(السابق  ارالمعي فإنفي المقابل، و.المحتمل لهذا المعيار على التقرير القطاعي للمجموعة
وذلك  ،)والجغرافية األعمال(ن قطاعي يتطلب من المنشأة بشكل رئيسي تحديدوالذي ) التقرير القطاعي: ١٤

مع أخذ نظام التقارير المالية الداخلية بعين االعتبار من قبل المدراء الرئيسين  باستخدام منهج المخاطر والمكافآت
وفقاً لمتطليات المعيار مسبقاً تم تقديم قطاعات األعمال فقد ذلك،  لرغم منهذه القطاعات بايد لتحد كنقطة ابتداء 

أيضاً من قبل المدير العام لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم  هماستخدكما و يتم ا التقرير القطاعي ١٤الدولي 
  .أدائها

  
  :رئيسية وهي ألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة المجموعة إلى ثالث قطاعات  

  
رئيسي تقديم القروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى  األنشطة التجارية وتمويل األفراد والتي تمثل بشكٍل) أ(  

  للمؤسسات واألفراد،
  

  رئيسي إدارة المحفظة اإلستثمارية للمجموعة وعمليات الخزينة، األنشطة اإلستثمارية والتي تمثل بشكٍل) ب(  
  

  .ي يتضمن نشاط الشركات التابعة العاملة في قطاع اإلنشاءات العقارية واألنشطة المتعلقة بهااإلنشاءات والذ) ج(  
  

يتم تنفيذ المعامالت . تمثل هذه القطاعات األساس الذي تبني عليه المجموعة تقاريرها عن التحليل القطاعي الرئيسي  
  .ار تكلفة األموالبين القطاعات وفقاً ألسعار تحددها اإلدارة مع األخذ بعين اإلعتب

  
  



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٦  -  

  المختصرة يضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدةإ
  )غير مدققة( ٢٠١٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  )تتمة(التحليل القطاعي    ٢١
  

  :إن المعلومات المتعلقة بهذه القطاعات مدرجة أدناه  
  

      )غير مدققة( ٢٠١٠مارس  ٣١            

  
أنشطة تجارية 
  وتمويل أفراد

األنشطة 
  المجموعة  غير موزعة  اإلنشاءات  اإلستثمارية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  
            

              =========  =========  =========  =========  =========    ٥١,٩٨٧   -   )٦٣(  ٥,١٧٣   ٤٦,٨٧٧   إيرادات العمليات
              =========  =========  =========  =========  =========    -   -   -   )١٠,١٣٨( ١٠,١٣٨   إيرادات القطاع المشتركة

              =========  =========  =========  =========  =========    ٣١,٠٤٠   )٧٢٧(  )١,٩٦١(  ٤,٦٤٨   ٢٩,٠٨٠   نتائج وأرباح القطاع من العمليات
              =========  =========  =========  =========  =========    ٢,٤٢٥,٦٥٧   -   ٧٠,٤٢٧   ٧٦٥,١٢٠   ١,٥٩٠,١١٠   موجودات القطاع

  =========  =========  =========  =========  =========    ٧٤٣,٠٨٢   -   ٨٦,٨٤٤   ٣١,٩٥٢   ٦٢٤,٢٨٦   إلتزامات ومطلوبات طارئة
  

      )غير مدققة( ٢٠٠٩مارس  ٣١            

  
أنشطة تجارية 
  وتمويل أفراد

األنشطة 
  المجموعة  غير موزعة  اإلنشاءات  اإلستثمارية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  
            
            

          =========  =========  =========  =========  =========    ٥٤,١٦٠  -  ٤,١٥٤   ٣٨٧  ٤٩,٦١٩   إيرادات العمليات
            =========  =========  =========  =========  =========    -  -   -   )٧,٢١٥( ٧,٢١٥   إيرادات القطاع المشتركة

            =========  =========  =========  =========  =========   ٣٠,٩٥٤  )١,٤٤٠( )٢,٨٧٧(  ٢٣٨  ٣٥,٠٣٣   نتائج وأرباح القطاع من العمليات
              =========  =========  =========  =========  =========   ٢,٢٦٤,٦٣٤  -  ٧٤,٩٠١   ٤٣٦,٢٢٨  ١,٧٥٣,٥٠٥   موجودات القطاع

  =========  =========  =========  =========  =========   ٨١٤,٦١٦  -  ٢١,٣٩٥   ١١٨,١٠٢  ٦٧٥,١١٩   إلتزامات ومطلوبات طارئة
  

  أرقام المقارنة  ٢٢
  

إن . للفترة الحالية المختصرةلقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية الموحدة   
  .المساهمين السابقة للمجموعة وحقوقإعادة التصنيف ال تؤثر على الدخل 




