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�ملحـتـويــات

EMPEROR ANGEL FISH عـنـفــوز



بيان املركز املايل املوحد

بيان الدخل املوحد

بيـان الدخل ال�سامل املوحد

ات يف حقوق امل�ساهمني املوحد بيان التغيرّ

بيان التدفقات النقدية املوحد

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

هـدفـنـــا

تـقـريـر رئـي�س جمل�س الإدارة

اأع�ساء مـجـل�س الإدارة 
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التقارير والبيانات املالية

نتقدم بالشكر للقائمني على هيئة البيئة - أبوظبي لتزويدنا بالصور املستخدمة في التقرير السنوي لعام ٢٫١٣.
جميع حقوق النشر لصور احلياة البحرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة محفوظة لصالح هيئة البيئة - أبوظبي.



هـــدفـــنـــــــا



�أن نحقق تطلعات جميع �رشكاوؤنا عرب تقدمي خرب�ت ومنتجات مالّية ممّيزة،

     من خالل فريق عمل متمرّ�س ذي خربة و��شعة.



بالنيابة عن جمل�س الإدارة، وبكل فخر واعتزاز، 

ي�رسين اأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي الثامن لدار 

التمويل للعام ٢٠١٢.

ال�سيـد / مـحـمـد عـبــد الـلـه القـبـي�ســي

رئــي�س مـجـل�س الإدارة
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تقـرير رئي�س جمل�س �لإد�رة
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بالنيابة عن جمل�س الإدارة، ي�رسين اأن اأقدم لكم التقرير املايل ال�سنوي الثامن لدار التمويل �س.م.ع للعام ٢٠١٢.

اإىل حت�سن لأو�ساع  اأدى  التعاون اخلليجي مما  الن�ساط القت�سادي يف دول جمل�س  انتعا�سًا على م�ستويات  �سهد عــام ٢٠١٢ 

ال�سوق، على الرغم اأنها كانت اأبطاأ مما توقعنا. وعلى خلفية التح�سن البطيء ولكن الثابت لظروف ال�سوق فقد �ساعدت �سيا�سة 

النمو احلذر التي نتبعها واملنهج املتحفظ لإدارة ال�سيولة يف احلفاظ على منو الأعمال الأ�سا�سية لل�رسكة يف جميع القطاعات 

ف�ساًل عن تعزيز موقعنا املايل ونحن فخورون باحلفاظ على �سجلنا الناجح لل�سنة الثامنة على التوايل منذ ن�ساأة ال�رسكة.

�لبيئة �لقت�شادية �لعاملية

�سم عام ٢٠١٢ بنمو �سعيف ملعظم الدول املتقدمة وبنمو اقت�سادي بطيء للدول النامية. حيث اأن اأزمة الديون ال�سيادية يف   اترّ

اأوروبا وال�سكوك ال�سيا�سية يف الوليات املتحدة قيدت حركة ال�ستثمار والتوظيف يف تلك املناطق مما ت�سبب لحقا يف انخفا�س 

الطلب على ال�سلع امل�سنعة من الدول النامية، وخا�سة ال�سني. 

�لبيئة �لقت�شادية يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي

خالل عام ٢٠١٢، �سجل الناجت الإجمايل املحلي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي رقمًا قيا�سيًا جديداً وقدره ١.٥6 تريليون 

اأ�سعار النفط والرتفاع القيا�سي مل�ستوى �سادرات الهايدرو كاربون. وبناء على ذلك، وا�سلت  دولر وذلك على خلفية ارتفاع 

دول جمل�س التعاون اخلليجي منوها امل�سطرد لتحتل املرتبة الثانية ع�رس �سمن ت�سنيف اأكرب اقت�ساديات العامل، بعد كندا والتي 

احتلت املرتبة احلادية ع�رس.

اأكرث من ٢٣٪ من  ليمثل  دولر  مليار  اإىل ٣6٨  عام ٢٠١٢  املتحدة يف  العربية  الإمارات  لدولة  املحلي  الإجمايل  ارتفع  وقد 

القتـ�ساد اخلليجــي �رسيـع النمو. كما قد �سجل القت�ساد الإماراتي فائ�س مايل يعادل ٧.٨٪ من الناجت الإجمايل املحلي، ويعد 

هذا اأف�سل اأداء منذ عام ٢٠٠٨. و�ساهم الإنفاق احلكومي وحت�سن ال�سيولة يف القطاع امل�رسيف يف جميع اأنحاء الإمارات العربية 

ن اإقبال امل�ستثمرين، خا�سة يف الن�سف الثاين من عام ٢٠١٢.
رّ
املتحدة بزيادة الأعمال وحت�س

يتمثل التحدي املقبل يف احلفاظ على هذا النمو القت�سادي من خالل ا�ستمرار التنورّع يف القطاعات غي النفطية، بالإ�سافة اإىل 

هيكلة الربامج التعليمية لتزويد القوى العاملة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي باملهارات التقنية املطلوبة، وخلق بيئة عمل 

موؤاتية لتنمية القطاع اخلا�س.

موؤ�رش�ت �لأد�ء للمجموعة لعام 2012

فيما يلي ملخ�س للنتائج املالية الرئي�سية لأعمالنا لل�سنة: 

• اأرباح �سافية مبقدار ٧٢.٢ مليون درهم بزيادة وقدرها ٢٠.٤٪  مقارنة مع 6٠ مليون درهم كانت قد �سجلت 	

خالل عام ٢٠١١.

• اإجمايل الأ�سول ٣.٧٢ مليار درهم بزيادة وقدرها 6٪ باملقارنة مع ٣.٥١ مليار درهم كانت قد �سجلت 	 بلغت 

العام املا�سي.

• نقدية 	 اأربــاح  توزيع  بعد  وذلك  درهم،  مليون   6٥١ مبلغ   ٢٠١٢ عام  نهاية  يف  امل�ساهمني  حقوق  قيمة  بلغت 

للم�ساهمني بلغت 6٠.٥ مليون درهم اأي ما يعادل ٢٠٪ من راأ�س مال ال�رسكة يف ٢٠١٢ اأو ٢٠ فل�سًا لل�سهم.

• ارتفعت اأر�سدة ودائع العمالء بن�سبة ١6.٥٪  لت�سل اإىل ١.٨٠ مليار درهم يف ٢٠١٢  باملقارنة مع ١.٥٥ مليار 	

درهم يف نف�س الفرتة من نهاية عام ٢٠١١ ويعترب هذا النمو يف ودائع العمالء �سهادة نعتز بها وتعك�س ثقة ال�سوق 

بدار التمويل.

• لتبلغ ١.٣٨ مليار درهم باملقارنة مع 	 بن�سبة ١٤٪  وال�سلفيات خالل عام ٢٠١٢  القرو�س  اإجمايل  زادت قيمة 

١.٢١ مليار درهم يف نهاية عام ٢٠١١.

• ارتفعت ن�سبة كفاية راأ�س املال املعدلة اإىل ٢6.6٪ باملقارنة مع الن�سبة املطلوبة من قبل ال�سلطات األ وهي ١٥٪.	
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 �أهم �لإجناز�ت يف عام 2012

فيما يلي بع�س من �لإجناز�ت �لرئي�شية و�لتطور�ت �لتي حققتها د�ر �لتمويل خالل عام 2012: 

• التقدرّم امل�ستمر للعالمة التجارية لدار التمويل كموؤ�س�سة مرموقة تقدم خدمات مالية مميزة ورائدة �سمن القطاع املايل 	

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

• ال�رسيعة 	 مع  متوافقة  �سكوك  اإ�سدارنا  خالل  من  وذلك  درهم  مليون   ١٥٠ بقيمة  املال  راأ�س  من  الثاين  ال�سق  زيادة 

الإ�سالمية ت�ستحق يف يونيو ٢٠١٧.  

• مت منحنا جائزة اأف�سل �رسكة متويل لالأعمال يف ال�رسق الأو�سط من قبل بانكر مديل اإي�ست ٢٠١٢.	

• مت منحنا جائزة اأف�سل �رسكة متويل لالأفراد يف ال�رسق الأو�سط من قبل بانكر مديل اإي�ست لل�سنة الثانية على التوايل 	

.٢٠١١-٢٠١٢

• اعتمادنا قاعدة بيانات موحدة للعمالء لت�سهيل الت�سغيل املنهجي والت�سويق املنظم لتقدمي جمموعة وا�سعة من اخلدمات 	

املالية لعمالئنا مبا يف ذلك التاأمني، واإدارة الأ�سول، وخدمات ا�ست�سارية للمحافظ ال�ستثمارية بالإ�سافة اإىل خدمات 

و�ساطة الأوراق املالية التي تقدمها دار التمويل وجمموعة �رسكاتها.

• مت الدمج املحا�سبي مع دار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ ودار التاأمني �س.م.ع وفقا ملعايي التقارير املالية الدولية ١٠، 	

وذلك لعك�س مزيد من ال�سفافية والدقة يف النتائج املالية املوحدة ملجموعة �رسكات دار التمويل.

• ا�ستحوذنا على �رسكة ا�ستثمارات حملية مرخ�سة من قبل م�رسف الإمارات العربية املتحدة املركزي، لزيادة جمموعة 	

املنتجات واخلدمات املالية املقدمة لعمالئنا الكرام. 

• العربية املتحدة 	 الإمارات  )ICCS( املقدم من قبل م�رسف  ال�سورة  ال�سيكات بال�ستناد على  التحاقنا بنظام مقا�سة 

البنوك  مع  امل�ساواة  قدم  على  ال�سيكات،  مقا�سة  نظام  يف  املبا�رسة  امل�ساركة  من  التمويل  دار  مكن  والذي  املركزي 

التجارية.

• وال�سرتداد يف متويل 	 التح�سيل  لعمليات  الة  فعرّ نتائج  لتحقيق  بالكامل  اآيل  وا�سرتداد  نظام حت�سيل  بنجاح   اأدخلنا 

الأفراد بالإ�سافة اإىل حت�سني معايي التقارير. 

• اأدخلنا نظام فريد من نوعه لإدارة املوارد الب�رسية والرواتب وذلك لإدارة عمليات املوارد الب�رسية على م�ستوى املجموعة 	

ب�سورة اآلية.

• ا�ستثمارات ذات عوائد ثابتة واأ�سهم حملية وذلك ل�سمان حتقيق 	 مت اخلروج ب�سورة مربحة وجيدة التخطيط من عدة 

اأرباح عالية خالل هذا العام.

• تر�سيد 	 معايي  اتباع  نتيجة  املا�سي،  العام  مع  باملقارنة   ٪٤.٥ بن�سبة  الدخل  اإىل  التكلفة  ن�سبة  العام  هذا  حت�سنت 

التكاليف واعتماد معايي اقت�سادية اأف�سل.

• مكافاأة امل�ساهمني املخل�سني بتوزيع اأرباح نقدية �سخية بن�سبة ٢٠٪ يف �سهر اأبريل من عام ٢٠١٢.	

منظومة خدمات متكاملة

تغطي خدمات دار التمويل الأ�سا�سية ثالثة قطاعات رئي�سية وهي: التمويل التجاري وال�رسكات ومتويل الأفراد بالإ�سافة اإىل 

البع�س،  اأدوارها ب�سكل متكامل ومتناغم ومن�سجم مع بع�سها  اأعمال اخلزينة وال�ستثمارات. وتقوم تلك القطاعات بتاأدية 

لت�سكل حمفظة ن�ساطات واأعمال متكاملة.

اأما قطاع متويل  القطاعات.  اإيجابًا على بقية  الدولة وهو ما ينعك�س  داخل  التجاري لدينا منواً كبياً  التمويل  ي�سهد قطاع 

الأفراد، فهو يوؤمن امتداداً قويًا ومكماًل لعمليات التمويل التجاري مبا يحتويه من خماطر وعوائد متنوعة، فيما تتوىل اخلزينة 

يف  املخاطر  لإدارة  م�سافة  قيمة  ذات  خدمة  وتقدمي  التمويلية  القاعدة  لدعم  فر�س  اإيجاد  مع  ومتعن  بحذر  ال�سيولة  اإدارة 

القطاعات الأخرى.

لقد ا�ستطعنا كمجموعة متكاملة تقدمي جمموعة وا�سعة من اخلدمات املالية لعمالئنا املميزين لت�سمل حلول التمويل التقليدية 

وحلول التمويل املتوافقة مع اأحكام ال�رسيعة الإ�سالمية، بالإ�سافة اإىل باقة من حلول التاأمني با�ستثناء التاأمني على احلياة، 

اأبوظبي لالأوراق  الو�ساطة املالية يف كلرّ من �سوق  اإدارة الأ�سول ف�ساًل عن خدمات  وا�ست�سارات حمافظ ال�ستثمار وحلول 

املالية و�سوق دبي املايل.
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�إد�رة �ملخاطر

والر�سد  والقيا�س  التحديد  اأننا من خالل عملية م�ستمرة من  اإل  لأعمالنا،  العنا�رس املالزمة  اأحد  املخاطرة هو  اإن عن�رس 

التي ترتبط بقيود و�سوابط خمتلفة، ننجح دائمًا يف التعامل مع هذه املخاطر وبف�سل القدرة التحليلية والدرا�سة ال�ساملة 

للمخاطر اإ�سافة اإىل املراجعة امل�ستمرة جلودة واآلية التحكم باملخاطر، جنحنا يف اإدارة هذه املخاطر يف ظل بيئة اقت�سادية 

بعني  الأخذ  مع  لتفاديها  املحتملة  املخاطر  وا�ستعرا�س  مبراجعة  م�ستمر  ب�سكل  نقوم  حيث  وم�سطربة،  متغية  وتنظيمية 

العتبار الظروف القت�سادية املحلية والإقليمية والعاملية.

ويبقى اأن نقول، اإن ما نتمتع به من اأنظمة �سارمة للتدقيق واملطابقة يجعلنا دائمًا على ثقة بقدرتنا على  اإدارة املخاطر.

تركيزنا على �لعميل

اأ�سا�سية وهي الروؤية الوا�سحة، العمل الدوؤوب وتقدمي خدمات قيرّمة لعمالئنا  اأعمالنا على ثالث مبادئ  تعتمد ا�سرتاتيجية 

حيث ميتلك موظفونا كل ما يلزم لتطوير وتقدمي حلول متويلية مبتكرة لعمالئنا.

تعتمد ثقافتنا املوؤ�س�ساتية على تعزيز الروح اجلماعية والبتعاد عن الفردية يف العمل، مما يعزز مفهوم “ال�رسكة الواحدة” 

يف املجموعة. وما كانت دار التمويل لتحتل هذه املكانة لول جهود فريق العمل والتزامهم الثابت وت�سميمهم على حتقيق 

الإجنازات، فهم ي�سكلون م�سدر فخر واعتزاز لل�رسكة. 

ن�شاطات �مل�شوؤولية �لجتماعية يف 2012

�سعينا يف دار التمويل منذ ن�ساأتها اإىل خلق تاأثي اإيجابي �سمن جمتمعنا الذي نعمل فيه، وخالل عام ٢٠١٢ �ساركنا يف 

والأن�سطة  املحلية  احلرفية  واملنتجات  للتوحد  الإمارات  مركز  كدعم  الجتماعية  امل�سوؤولية  ن�ساطات  من  وا�سعة  جمموعة 

الريا�سية والثقافية والفنية بالإ�سافة اإىل دعم برامج التوطني.

�لتطلع نحو �مل�شتقبل

وها نحن ندخل يف عام ٢٠١٣ مت�سلحني براأ�س مال قوي، وا�سرتاتيجية تطبيق وا�سحة حمفظة ا�ستثمارات متنوعة وخطط 

م�ستمرة لتطوير اأعمالنا يف �سوق �رسيع التطور مع ال�ستمرارية يف تركيزنا على التمويل التجاري وال�رسكات ومتويل الأفراد 

بالإ�سافة اإىل اأعمال اخلزينة وال�ستثمارات. من خالل جمموعة �رسكاتنا، منتلك الآن القدرة على تقدمي جمموعة متكاملة من 

املنتجات واخلدمات املالية، بدءاً من حلول التاأمني اإىل خدمات الو�ساطة املالية واإدارة الأ�سول واخلدمات ال�ست�سارية يف 

اإدارة املحافظ بالإ�سافة اإىل حلول التمويل املتوافقة مع ال�رسيعة الإ�سالمية. 

وبف�سل ما حققناه من جناحات خالل ال�سنوات ال�سابقة، نحن ن�ستند على اأ�سا�سات ثابتة ونتطلع لكت�ساف املزيد من الفر�س 

ال�ستثمارية املجدية يف امل�ستقبل ونبقى حري�سني يف طريقة اختيار هذه الفر�س انطالقًا من قناعتنا ب�رسورة خلق التوازن 

بني الأرباح املتوقعة من هذه الفر�س واخلطورة التي من املمكن اأن تنطوي عليها.

وما زلنا متفائلني كما يف الأعوام ال�سابقة بقدرتنا على حتقيق نتائج مر�سية جلميع م�ساهمينا، ففي النهاية، هدفنا الرئي�سي 

يتمحور حول تعزيز قوة جمموعة دار التمويل وخلق عوائد م�ستدامة على املدى البعيد جلميع م�ساهمينا.



بالنيابة عن مجلس اإلدارة،

�لقبي�شي  حممد عبد�للـه 

رئي�س جمل�س الإدارة

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

١٤

كلمة �شكر

اأود اأن اأنتهز الفر�سة لأعرب عن �سكري اجلزيل لكل من �ساهم يف �سنع النجاح خالل الأعوام الثمانية املا�سية واأخ�س بالذكر:

• الوقت املنا�سب خالل دورات 	 الإدارة وذلك على حدة ب�سيتهم ودعمهم وتوجيههم يف  اأع�ساء جمل�س  جميع زمالئي 

اقت�سادية متعددة �سهدناها خالل تاريخنا الق�سي.

• لالأوراق 	 اأبوظبي  و�سوق  وال�سلع  املالية  الأوراق  وهيئة  القت�ساد  ووزارة  املركزي  املتحدة  العربية  الإمارات  م�رسف 

املالية على دعمهم الدائم.

• م�ساهمينا الكرام ملنحنا ثقتهم الكاملة واإخال�سهم امل�ستمر.	

• فريق الإدارة وفريق العمل بال�رسكة، ملا اأبدوه من تعاون جدير بالثناء، وموقفهم الإيجابي وتفانيهم يف العمل يف �سبيل 	

م�سلحة دار التمويل.

• عمالئنا املخل�سني على دعمهم وثقتهم امل�ستمرة بعملنا.	

ويف اخلتام، نود اأن نعرب عن امتناننا العميق حلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة بظل القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة وحاكم اأبوظبي، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، و�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وكذلك اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات و اأع�ساء املجل�س الأعلى لدعمهم القيادي املتوا�سل، 

وحكمتهم اجلماعية وتوجيهاتهم العملية التي ت�سهم جميعها يف بناء م�ستقبل اقت�سادي م�رسق يدعمه ا�ستقرار �سيا�سي من 

�ساأنه خلق العديد من الفر�س للمواطنني وال�رسكات يف دولة الإمارات العربية املتحدة.



بالنيابة عن مجلس اإلدارة،

�لقبي�شي  حممد عبد�للـه 

رئي�س جمل�س الإدارة

GOLDEN TREVALLY زريــــدي



الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

١6

�أع�شاء جمل�س �لإد�رة



الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

١٧

�ل�شيد / حممد عبد�للـه �لقبي�شي

رئي�س جمل�س الإدارة

�ل�شيد / �أحمد عبيد حميد �ملزروعي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�ل�شيد / عي�شى �شيف ر��شد �لقبي�شي

ع�سو

�ل�شيد / حمد عبد�للـه ر��شد �ل�شام�شي

ع�سو

�ل�شيد / �شلطان هالل بن دري �لقبي�شي

ع�سو

�ل�شيد / عبد�لـله علي �بر�هيم �ل�شعدي

ع�سو

�ل�شيد / خالد عبد�للـه �لقبي�شي

ع�سو



الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

١٨

2012مــوؤ�شــر�ت �لأد�ء �ملـــايل 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005*

�لدخل

١٢٢.٢٤٥ ١٢٠.٣٥٠ ١١٧.٥٢١ ١٢٥.١٣٠ ٩٠.6١٧ ٣٩.٢١6 ٣٣.٨٠6 ٣6.٤٧6 اإيرادات الفوائد

١٢١.١٨٩ ٤٩.٣٠٥ ٩٠.٥٧١ ٨٠.٢١٩ ٤٠١.٩٥6 ٢٥٥.٥٩٨ ١٨١.٩٨٢ ٢٣٧.٨٠٤ الدخل الت�سغيلي بدون اإيرادات الفوائد

٢٤٣.٤٣٤ ١6٩.6٥٥ ٢٠٨.٠٩٢ ٢٠٥.٣٤٩ ٤٩٢.٥٧٣ ٢٩٤.٨١٤ ٢١٥.٧٨٨ ٢٧٤.٢٨٠ اإجمايل الدخل الت�سغيلي

٧٢.٢٣٠ 6٠.٠٠٨ ١١٥.٠٨٨ ١١٢.٤٠٩ ٢٤٨.٨٤٩ ٢٠٢.٨٠٩ ١6٠.6٠٤ ١٩٠.٤٥٤ �سايف الأرباح

6٠.٥٠٠ 6٠.٥٠٠ ٤١.٢٥٠ ١١٠.٠٠٠ ٢٠٠.٠٠٠ ١٥٠.٠٠٠ ١٠٠.٠٠٠  - اأن�سبة اأرباح نقدية مدفوعة

�ملركز �ملايل

٣.٧٢٢.٠6٥ ٣.٥٠6.٩6٣ ٣.١٢٤.١٥٧ ٢.٧١٩.٩6٥ ٢.٤٢٣.٧٢٥ ٢.١٥٩.66٠ ١.٣١٣.6١٥ ١.٠٥٨.٧٨6 اإجمايل الأ�سول

١.٠٥٣.6٣٥ ٨٢٣.6٧٣ ٩٥٠.٢٤٣ 6٩6.٩٢٧ ٥٣٥.٧٤٢ 6٢٩.٠٩٨ ٣٧٢.٨٠٠ ٢٣٠.٣٨٠ اأر�سدة م�ستحقة من البنوك

6٩٢.٤٢٠ ١.٠٠٩.١6٠ 6٧٤.٣٤٨ 6٤٩.٩٥٥ ٤٩٤.٩٧٣ ٧٥٥.٣٤٩ ٥٤٣.٧٨٧ 6١٩.٣٧6 ال�ستثمارات

١.٣٧٨.٧٨٥ ١.٢٠٨.٨٥٧ ١.١١٧.٥٤٠ ١.١٤٣.٢٧٧ ١.١٥٣.٣٧٨ ٧٠٨.١٥٩ ٣٤٨.٢٢6 ١6٥.٧٨٢ القرو�س و�سلفيات )�سايف(

١.٨٠٣.6٧١ ١.٥٤٨.٤٣٠ ١.٥6٩.٥٠٣ ١.٤٩٥.6٣٥ ١.٠٥٩.٠6٥ ٧٠٧.٤٢٢ ٤٠٤.٥٣٥ ١٢6.٤٩٢ ودائع العمالء

٢٨٩.٩٨٥ ٤٢٢.٩٥٠ ٢٠٧.٤٢٨ 6٧.٣٥6 ٢٧٢.٢6٧ ٣٢١.٧٢٥ ١٥٠.٠٠٠ ٧٧.١٢٢ اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

6٥١.٠٥٨ 6٣٤.٨٥٣ ٥٥6.٤٩٤ 6٣٩.٥٩٣ ٧٩٤.6٨٧ ٩٤٩.٤6٧ ٧٢٤.٣٣٨ ٨٠٨.٢٢٢ حقوق امل�ساهمني

�ملوؤ�رش�ت �ملالية

الدخل

١١.١ ٩.٥ ٢٠.٧ ١٧.6 ٣١.٣ ٢١.٤ ٢٢.٢ ٢٣.6 العائد على حقوق امل�ساهمني )٪(

٢.٠ ١.٨ ٣.٩ ٤.٤ ١٠.٩ ١١.٧ ١٣.٥ ١٨.٠ العائد على املتو�سط اإجمايل الأ�سول )٪(

٠.٢٣ ٠.٢١ ٠.٣٨ ٠.٤١ ١.١٤ ١.٠١ ٠.٨٠ ٠.٩٥ العائد الأ�سا�سي على ال�سهم )درهم(

التكلفة

٥٥.٤ ٥٩.٩ ٤٢.6 ٤١.٣ ٢٢.١ ٢٢.٧ ٢٠.٠ ٢٧.٧ امل�رسوفات/ اإجمايل الدخل الت�سغيلي )٪(

راأ�س املال

٠.٢٠ ٠.١6 ٠.١٩ ٠.٠٨ ٠.٣٨ ٠.١٠ - - الدين/ حقوق امل�ساهمني )مرة(

٤.٧٢ ٤.٥٢ ٤.6١ ٣.٢٥ ٢.٠٥ ١.٢٧ ٠.٨١ ٠.٣١ اإجمايل املطلوبات/ حقوق امل�ساهمني )مرة(

٢6.6 ٢6.٠ ١٨.٠ ٢٣.٤ ٣٧.٠ ٤٣.٠ 6٧.٠ ٧٢.٠ ن�سبة راأ�س املال )٪(

WHALE SHARK نــوام



 )اآلف الدراهــم(

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

١٩

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005*

�لدخل

١٢٢.٢٤٥ ١٢٠.٣٥٠ ١١٧.٥٢١ ١٢٥.١٣٠ ٩٠.6١٧ ٣٩.٢١6 ٣٣.٨٠6 ٣6.٤٧6 اإيرادات الفوائد

١٢١.١٨٩ ٤٩.٣٠٥ ٩٠.٥٧١ ٨٠.٢١٩ ٤٠١.٩٥6 ٢٥٥.٥٩٨ ١٨١.٩٨٢ ٢٣٧.٨٠٤ الدخل الت�سغيلي بدون اإيرادات الفوائد

٢٤٣.٤٣٤ ١6٩.6٥٥ ٢٠٨.٠٩٢ ٢٠٥.٣٤٩ ٤٩٢.٥٧٣ ٢٩٤.٨١٤ ٢١٥.٧٨٨ ٢٧٤.٢٨٠ اإجمايل الدخل الت�سغيلي

٧٢.٢٣٠ 6٠.٠٠٨ ١١٥.٠٨٨ ١١٢.٤٠٩ ٢٤٨.٨٤٩ ٢٠٢.٨٠٩ ١6٠.6٠٤ ١٩٠.٤٥٤ �سايف الأرباح

6٠.٥٠٠ 6٠.٥٠٠ ٤١.٢٥٠ ١١٠.٠٠٠ ٢٠٠.٠٠٠ ١٥٠.٠٠٠ ١٠٠.٠٠٠  - اأن�سبة اأرباح نقدية مدفوعة

�ملركز �ملايل

٣.٧٢٢.٠6٥ ٣.٥٠6.٩6٣ ٣.١٢٤.١٥٧ ٢.٧١٩.٩6٥ ٢.٤٢٣.٧٢٥ ٢.١٥٩.66٠ ١.٣١٣.6١٥ ١.٠٥٨.٧٨6 اإجمايل الأ�سول

١.٠٥٣.6٣٥ ٨٢٣.6٧٣ ٩٥٠.٢٤٣ 6٩6.٩٢٧ ٥٣٥.٧٤٢ 6٢٩.٠٩٨ ٣٧٢.٨٠٠ ٢٣٠.٣٨٠ اأر�سدة م�ستحقة من البنوك

6٩٢.٤٢٠ ١.٠٠٩.١6٠ 6٧٤.٣٤٨ 6٤٩.٩٥٥ ٤٩٤.٩٧٣ ٧٥٥.٣٤٩ ٥٤٣.٧٨٧ 6١٩.٣٧6 ال�ستثمارات

١.٣٧٨.٧٨٥ ١.٢٠٨.٨٥٧ ١.١١٧.٥٤٠ ١.١٤٣.٢٧٧ ١.١٥٣.٣٧٨ ٧٠٨.١٥٩ ٣٤٨.٢٢6 ١6٥.٧٨٢ القرو�س و�سلفيات )�سايف(

١.٨٠٣.6٧١ ١.٥٤٨.٤٣٠ ١.٥6٩.٥٠٣ ١.٤٩٥.6٣٥ ١.٠٥٩.٠6٥ ٧٠٧.٤٢٢ ٤٠٤.٥٣٥ ١٢6.٤٩٢ ودائع العمالء

٢٨٩.٩٨٥ ٤٢٢.٩٥٠ ٢٠٧.٤٢٨ 6٧.٣٥6 ٢٧٢.٢6٧ ٣٢١.٧٢٥ ١٥٠.٠٠٠ ٧٧.١٢٢ اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

6٥١.٠٥٨ 6٣٤.٨٥٣ ٥٥6.٤٩٤ 6٣٩.٥٩٣ ٧٩٤.6٨٧ ٩٤٩.٤6٧ ٧٢٤.٣٣٨ ٨٠٨.٢٢٢ حقوق امل�ساهمني

�ملوؤ�رش�ت �ملالية

الدخل

١١.١ ٩.٥ ٢٠.٧ ١٧.6 ٣١.٣ ٢١.٤ ٢٢.٢ ٢٣.6 العائد على حقوق امل�ساهمني )٪(

٢.٠ ١.٨ ٣.٩ ٤.٤ ١٠.٩ ١١.٧ ١٣.٥ ١٨.٠ العائد على املتو�سط اإجمايل الأ�سول )٪(

٠.٢٣ ٠.٢١ ٠.٣٨ ٠.٤١ ١.١٤ ١.٠١ ٠.٨٠ ٠.٩٥ العائد الأ�سا�سي على ال�سهم )درهم(

التكلفة

٥٥.٤ ٥٩.٩ ٤٢.6 ٤١.٣ ٢٢.١ ٢٢.٧ ٢٠.٠ ٢٧.٧ امل�رسوفات/ اإجمايل الدخل الت�سغيلي )٪(

راأ�س املال

٠.٢٠ ٠.١6 ٠.١٩ ٠.٠٨ ٠.٣٨ ٠.١٠ - - الدين/ حقوق امل�ساهمني )مرة(

٤.٧٢ ٤.٥٢ ٤.6١ ٣.٢٥ ٢.٠٥ ١.٢٧ ٠.٨١ ٠.٣١ اإجمايل املطلوبات/ حقوق امل�ساهمني )مرة(

٢6.6 ٢6.٠ ١٨.٠ ٢٣.٤ ٣٧.٠ ٤٣.٠ 6٧.٠ ٧٢.٠ ن�سبة راأ�س املال )٪(

تغطي فرتة ١٧ �سهراً )منذ بدء التاأ�سي�س وحتى ٣١ دي�سمرب ٢٠٠٥(
*



الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٢٠

بـيــان �لأعمــــال

ARABIAN GROUPER هـــامور



ملحة عن �ل�شوق و�لقت�شاد

تاأكدت التوقعات، وكان عام ٢٠١٢ حموريًا مليئًا بقرارات ونقاط ارتكاز من �ساأنها اإر�ساء اجتاهات جديدة للعامل 

خالل ال�سنوات القليلة القادمة. فاإعادة انتخاب الرئي�س الأميكي باراك اأوباما ي�سي اإىل اإمكانية ا�ستمرار �سيا�سات 

خف�س النفقات على الرغم من معار�سة اجلمهوريني. كما جنحت ال�سني يف اإنتاج جيل جديد من ال�سيا�سيني الذين 

�سيحددون مالمح هذه القوة القت�سادية العظمى املتنامية خالل العقد القادم.

ويف اأوروبا وعلى الرغم من التقلبات التي �سهدتها ، فلقد كان حلاجز الثنان تريليون يورو الأثر العظيم يف جتنب 

كارثة اقت�سادية كبية. هذا يف حني اأ�سحت دول جمل�س التعاون اخلليجي الواحة الآمنة لال�ستقرار على امل�ستويني 

والقت�سادي.   ال�سيا�سي 

الأ�سواق املحلية والعاملية فلقد  ت بها 
رّ
التي مر ال�سعبة  التحدي  الرغم من ظروف  التمويل، وعلى  لدار  اأما بالن�سبة 

من  كل  على  احلفاظ  يف  ال�سيولة  اإدارة  يف  املتحفظ  النهج  اإىل  بالإ�سافة  نتبعها  التي  احلذر  النمو  �سيا�سة  اأ�سهمت 

ربحيتنا لل�سنة الثامنة على التوايل منذ تاريخ التاأ�سي�س ف�ساًل عن تعزيز موقع ال�رسكة املايل.

�لتمويل �لتجاري ومتويل �ل�رشكات

من  اجلودة  عالية  �رسكات  على  تعتمد  قوية  حمفظة  ببناء  نقوم  اأن  هي  الأعمال  من  القطاع  هذا  يف  ا�سرتاجتيتنا 

خالل متويل هذه ال�رسكات ذات الأ�سا�سات الرا�سخة �سمن جمتمع الأعمال يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومن 

خالل تقدمي حلول مالية م�سممة خ�سي�سًا لتلبية متطلباتهم التمويلية وغي التمويلية. كما وا�سلنا تدريجيًا تنفيذ 

مرتكزين على  ن�سبيًا،  ال�سغية  امل�ساريع  اأكرب من  عدد  با�ستقطاب  املحفظة  اإعادة هيكلة  ا�سرتاتيجيتنا بخ�سو�س 

اإ�سافية  وخدمات  منتجات  توزيع  �سبيل  يف  طاقاتنا  كثفنا  وقد  املخاطر.  وتقليل  لتنويع  منا  كمحاولة  املبداأ  هذا 

لعمالئنا احلاليني، بالإ�سافة اإىل نخبة من العمالء اجلدد الذين يتميزون بحيازة تدفقات نقدية جيدة. كما اأننا مل 

الودائع  كخدمة  متعددة  خدمات  لت�سمل  نطاقها  تو�سيع  على  عملنا  بل  التمويل،  جمال  يف  عملياتنا  بح�رس  نكتف 

والتمويل التجاري وال�سمانات وحلول الدفع للعمال بالإ�سافة اإىل خدمات اأخرى. وبف�سل ا�سرتاتيجيتنا املوجهة، 

امل�ستوى،  عالية  اخلدمة  اإىل  بالإ�سافة  العمالء  من  معينة  �رسائح  لتخدم  خ�سي�سًا  امل�سممة  واحللول  واخلدمات 

فلقد مت منحنا جائزة اأف�سل �رسكة متويل لالأعمال يف ال�رسق الأو�سط من قبل بانكر ميدل اإي�ست يف يونيو من عام 

.٢٠١٢

 متويل �لأفر�د

العمالء  من  خم�س�سة  �رسائح  تخدم  قوية  منتجات  وتقدمي  تطوير  حول  الأفراد  متويل  قطاع  يف  هدفنا  يتمحور 

ما  وبف�سل  اجلودة.  عالية  عمالء  خدمة  تدعمها  قيرّمة  وخدمات  منتجات  ت�سميم  على  تركيزنا  وين�سب  الأفراد. 

حققناه على م�ستوى منتجاتنا املبتكرة واملقرتحات القيرّمة وخدمة العمالء العالية اجلودة، مت منحنا جائزة اأف�سل 

التوايل ٢٠١١- الثانية على  لل�سنة  اإي�ست  الأو�سط من قبل بانكر مديل  ال�رسق  �رسكة خدمات م�رسفية لالأفراد يف 

  .٢٠١٢

ارتكز على الدقة يف اختيار  وخالل العام، حققت كل من حمفظة البطاقات الئتمانية وحمفظة متويل الأفراد منواً 

جهودنا  بتعزيز  العام  خالل  وقمنا  واملرتفعة.  املتو�سطة  الرواتب  لأ�سحاب  ال�سخ�سي  التمويل  خدمة  يف  العمالء 

ة واإىل ت�سويات ُمر�سية مع عدد من العمالء الذين تعرثوا  اخلا�سة بالتح�سيل ومتكنرّا من التو�سل اإىل اتفاقات وديرّ

يف �سداد املبالغ امل�ستحقة عليهم.

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢
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 �ل�شتثمار�ت

نابعة  وهي  القت�سادية.  والقطاعات  الأ�سول  خمتلف  بني  ا�ستثماراتها  يف  بالتنوع  ال�ستثمارية  حمفظتنا  تتميز 

ا�ستثمار مدرو�سة. وخالل عام ٢٠١٢، حققنا  اأ�سا�س �سيا�سة  ال�ستثماري املنظم داخليًا والقائم على  من ن�ساطنا 

اأرباح جمدية من العديد من ال�ستثمارات يف خمتلف الأ�سول والقطاعات القت�سادية من �سمنها العوائد الثابتة 

املحلية. والأ�سهم 

الن�ساط ال�ستثماري لل�رسكة يف ٢٠١٢ كانت متميزة باملقارنة مع ٢٠١١  الناجمة عن  ب�سكل عام، فاإن الأرباح 

ال�سندات  وارتفاع  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  املحلية يف  الأ�سهم  اإىل حت�سن ظروف  رئي�سي  ب�سكل  ويعود هذا 

الإقليمية  ذات العوائد الثابتة.

 �خلزينــة

لتبلغ  املت�ساعد  بالنمو  احلكومية  والهيئات  واملوؤ�س�سات  ال�رسكات  من  العمالء  ودائع  ا�ستمرت  العام،  هذا  وخالل 

قمنا  دي�سمرب٢٠١٢. كما   ٣١ مليار درهم كما يف   ١.٨٠ اإىل  ال�رسكة حيث و�سلت  تاأ�سي�س  منذ  لها  م�ستوى  اأعلى 

متوافقة  اإ�سدار �سكوك  درهم من خالل  مليون   ١٥٠ بقيمة  املال  راأ�س  من  الثاين  ال�سق  بزيادة   ٢٠١٢ يونيو  يف 

م�سدراً  وكنا  ال�سيولة،  يف  م�سكلة  من  نعاين  مل  لذلك،  ونتيجة   .٢٠١٧ يونيو  يف  وت�ستحق  الإ�سالمية  ال�رسيعة  مع 

لالإقرا�س لعدد من البنوك يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ويف نف�س الوقت، ا�ستمرت جهودنا مع البنوك لتاأمني 

اأ�سولنا  لزيادة  الثقة  البنوك  مع  امللتزم  النهج  هذا  منحنا  لقد  الأجل.  وطويلة  واملتو�سطة  الق�سية،  التمويالت 

متا�سيًا مع اأهدافنا يف زيادة النمو بالأعمال.  

    �لعمليـات

العمل لدينا بنظام ت�سغيل عمليات حمكم ومف�سل يغطي جميع منتجاتنا وخدماتنا وهو ما ينتج عنه  يتميز �سي 

الئتمان  واإدارة  التجاري  بالتمويل  املرتبطة  عملياتنا  بتطوير  قمنا  لقد  العمالء.  وخدمة  العمل  �سي  يف  ال�رسعة 

والتح�سيل والرقابة على املعلومات. ومازالت م�سائل مكافحة غ�سيل الأموال واإدارة حوكمة ال�رسكات حتظى باأكرب 

قدر من الهتمام لدينا.

ي�ستخدم  والذي  الدولة،  يف  املركزي  امل�رسف  لدى  الأموال  لتحويل  الإلكرتوين  النظام  يف  كع�سو  مدرجون  نحن 

اآمن وموثوق  اإلكرتوين  “�سويفت” لتحويل  اإننا ن�ستخدم ع�سويتنا يف  الداخلية بني امل�سارف. كما  يف التحويالت 

لالأموال اإىل كافة اأرجاء العامل.

وا�ستكماًل ملا �سبق، فاإن ال�رسكة تعتمد على نظام تدقيق داخلي حمكم والذي ت�رسف عليه مبا�رسة جلنة التدقيق 

واملطابقة يف جمل�س الإدارة.

�إد�رة �ملخاطر

تقوم اإدارة املخاطر لدينا على اأ�سا�س ي�سمن اأن يكون م�ستوى التعر�س للمخاطر يف كل جمال من جمالت العمل �سمن 

الهام�س املقبول للمخاطرة، واأن يكون العائد موازيًا اأو زائدا عن املخاطرة املحتملة، ويتم ترجمة الهام�س املقبول 

للمخاطرة اإىل ن�سب �سوابط املخاطرة وذلك لأغرا�س عملية. ويتم اإدارة م�ستوى الإقبال على املخاطرة يف ال�رسكة عن 

طريق اللتزام ب�سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر. كما يتم مراجعة ومتابعة حدود املخاطرة ب�سكل دوري للتاأكد من 

اأنها �سمن امل�ستوى املقبول.

اإن العنا�رس الرئي�سية لإدارة املخاطر لدينا هي:

حتقيق ال�ستقرار يف الإيرادات عن طريق فر�س �سوابط �سارمة على الن�ساط الئتماين واأعمال ال�سوق. 	•

احلفاظ على كفاية راأ�س املال مبا يفوق املتطلبات التنظيمية التي تن�س على ن�سبة ١٥٪.  	•

الإدارة ال�سليمة ملخاطر ال�سيولة وخماطر اأ�سعار الفائدة. 	•

التنظيمية. باملتطلبات  اللتزام  	•

بالدولر  فهو  تبقى  وما  الإماراتي،  بالدرهم  تتم  تعامالتنا  معظم  كون  العمالت  اأ�سعار  بتقلب  ال�رسكة  تتاأثر  مل 

الأمريكي اأو عمالت مرتبطة بالدولر الأمريكي.
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حوكمة �ل�رشكات

جمل�س �لإد�رة 

العربية املتحدة ذوي خربة وكفاءة  الإمارات  الإدارة هم مدراء غي تنفيذيني من مواطني دولة  اأع�ساء جمل�س  جميع 

عالية ومتنوعة. ولقد كان جمل�س الإدارة فاعاًل يف بناء حوكمة قوية لل�رسكة تلعب دوراً هامًا يف حتديد و تنفيذ معايي 

امل�سوؤولية، التي متكن الإدارة من اإدارة ال�رسكة ب�سورة ت�سهم يف خدمة م�سالح امل�ساهمني اإىل اأق�سى حد ممكن. يخ�سع 

املجل�س جلدول مهام ر�سمية خا�سة به ويعقد اجتماعات دورية متكررة، فهو م�سوؤول عن ال�سرتاتيجيات الكاملة لل�رسكة، 

وعن �سيا�سات ال�رسكة يف ال�ستحواذ والبيع، وعن املوافقة على مقرتحات الإنفاقات الراأ�سمالية، والبت ب�سوؤون التمويل 

الهامة. كما يراقب املخاطر التي تتعر�س لها ال�رسكة ويقوم مبراجعة ميزانيتها ال�سنوية ويراقب تقدم ال�رسكة يف حتقيق 

تلك امليزانيات. وينظر املجل�س اأي�سًا يف ق�سايا بيئة العمل واملوظفني وتعيني املنا�سب املهمة.

اإن كافة اأع�ساء جمل�س الإدارة مطالبني برت�سيح اأنف�سهم لإعادة انتخابهم مرة واحدة كل ثالث �سنوات على الأقل.

�للجان �لتابعة ملجل�س �لإد�رة

تقوم جلنتا جمل�س الإدارة وهي جلنة ال�ستثمار والئتمان وجلنة التدقيق ومطابقة النظم بتغطية كافة جوانب عمل 

ال�رسكة. تقوم جلنة ال�ستثمار والئتمان با�ستعرا�س ومراجعة طلبات الئتمان، وتو�سيات ال�ستثمار اإ�سافة اإىل اأمور 

تتعلق ب�سيا�سة الئتمان وال�ستثمار.

اأما جلنة التدقيق ومطابقة النظم فتعقد اجتماعات دورية ملراجعة تقارير وتو�سيات املدققني الداخليني امل�ستقلني 

واملدققني اخلارجيني كذلك، اإ�سافة اإىل عملها يف الإ�رساف على التقيرّد والن�سباط مبتطلبات القوانني والنظم.

�ملو�رد �لب�رشية

نحن نعتقد باأن اإدارة دار التمويل قد جنحت يف حتقيق التكامل بني مواردها الب�رسية وعملياتها التجارية لتتما�سى 

املبا�رسة  الإيجابية  النتائج  ومن  املو�سوعة.  لالأهداف  النجاح  اإىل حتقيق  الهادفة  الإدارة  ا�سرتاتيجية جمل�س  مع 

املتدنية  الن�سبة  من  مثبت  هو  كما  وذلك  لديها  املوظفني  ولء  تعزيز  ال�رسكة  ا�ستطاعت  هذه،  التكامل  ل�سيا�سة 

للموظفني الذين تركوا العمل يف ال�رسكة خالل العامني املن�رسمني.

�سممنا بدقة نظامًا للموظفني ي�سمل على مكافاآت وحوافز ت�سجيعية بهدف جلب وحتفيز الكفاءات واحلفاظ عليها 

للمحافظة على املركز القيادي لل�رسكة ومكافاأة العاملني على جهودهم مما ي�سهم يف حتقيق اأهداف العمل وزيادة 

القيمة مل�ساهمينا كما اأبقينا يف �سلم اأولوياتنا هدفنا يف تطوير وتدريب واملحافظة على املوارد الب�رسية من اأبناء 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
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�لبـيــان �ملالـــي

COMMON SEA HORSE بــو زيــزي



ا�ستمرت دار التمويل باحلفاظ على منو ومتانة ميزانيتها للعام الثامن على التوايل كما متكنت خالل عام ٢٠١٢ من زيادة 

حقوق م�ساهميها بالإ�سافة اإىل زيادة الدخل من الأعمال الرئي�سية وزيادة النمو يف ودائع العمالء وزيادة القـرو�س وال�سلفيـات 

ـة ا�سرتاتيجيتها املعتمـدة واملتمثلة بتطويـر وتو�سيـع الأعمال.  لديـها، موؤكـدة بـذلك قـوة و�سحرّ

 امليزانية العمومية

�إجمايل �لأ�شول

بلغت قيمة اإجمايل الأ�سول كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢ مبلغ ٣.٧٢ مليار درهم حمققة بذلك زيادة بواقع 6٪ حيث 

كانت قيمتها ٣.٥١ مليار درهم يف نهاية عام ٢٠١١.

و�ل�شلفيات  �لقرو�س 

درهم  مليار   ١.٣٨ يعادل  ما  حمققة   ٪١٤ بن�سبة   ٢٠١٢ عام  خالل  وال�سلفيات  القرو�س  اإجمايل  قيمة  زادت 

باملقارنة مع ١.٢١ مليار درهم يف نهاية عام ٢٠١١. و�سكلت ن�سبة القرو�س التجارية ٨١٪ من اإجمايل حمفظة 

القرو�س لدينا، بينما ا�ستاأثرت قرو�س الأفراد على الن�سبة املتبقية وتتمتع هاتان الفئتان بت�سنيف ائتماين عايل 

ال�رسكة  اأن  اإل  املتعرثة،  القرو�س  معدلت  انخفا�س  من  وبالرغم  املتعرثة.  القرو�س  معدلت  تدين  يوؤكده  اجلودة 

�سيا�سة متحفظة  اتباع  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  ب�سورة عامة،  ال�سوق  الئتمان يف  اأو�ساع  تردي  اأخذت يف ح�سبانها 

 ٣٥.٢ قـدره  مبا  العـام  خـالل  املعدومـة  الديـون  خم�س�سات  ازدادت  لقد  املعدومة.  الديون  ملخ�س�سات  بالن�سبة 

مليـون درهـم )٧.٤ مليون درهم يف عام ٢٠١١( حيث بلغ اإجمايل املخ�س�سات ١٨6.٥ مليون عند نهاية ٢٠١٢. 

اإىل ٧٨.٣  بن�سبة ١٣.٧٪ خالل عام ٢٠١٢ لت�سل  الأ�سول منواً مطرداً  الإ�سالمية وا�ستثمارات  التمويالت  و�سجلت 

لت خ�سائر النخفا�س يف التمويل الإ�سالمي وا�ستثمارات الأ�سول  مليون درهم كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢. كما �سجرّ

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢ مبلغ ١.٩ مليون درهم. 

 �ل�شتثمار�ت 

انخف�س حجم ا�ستثماراتنا يف عام ٢٠١٢ اإىل 6٩٢ مليون درهم مقارنة مع مليار درهم كانت قد �سجلت يف العام 

املدرجة.  والأ�سهم  املالية  ال�سندات  بع�س  من  باأرباح  املدرو�س  اخلروج  نتيجة  النخفا�س  هذا  وياأتي  املا�سي. 

واأ�سهم ملكية خا�سة و�سندات مالية  اأ�سهم مدرجة  التي حتتوي على  ال�ستثمارية  �ساهم تنوع حمفظتنا  ب�سكل عام 

وا�ستثمارات يف املمتلكات مبنافع كثية وعوائد جمدية على �سايف اإيرادات جمموعة دار التمويل يف عام ٢٠١٢.

�لود�ئع

ارتفعت ودائع العمالء بن�سبة ١6.٥٪ لت�سل اإىل ١.٨٠ مليار درهم كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢  باملقارنة مع ١.٥٥ 

مليار درهم يف نف�س الفرتة من عام ٢٠١١. هذا، وقد �سكلت ودائع �رسكات القطاع اخلا�س مبلغ ١.١٣ مليار درهم 

بلغت  والتي  املبلغ  بقية  العام  القطاع  وموؤ�س�سات  ودائع من �رسكات  �سكلت  بينما  لدينا،  الودائع  قيمة  اإجمايل  من 

قيمتها ٠.6٥ مليار درهم. ويعترب هذا النمو يف ودائع العمالء اإجنازاً كبياً و�سهادة تعتز بها دار التمويل على ثقة 

ال�سوق امل�ستمرة يف ال�رسكة.

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢
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مكامن قوة ر�أ�س �ملال  

نقدية  اأرباح  بتوزيع  قمنا  اأن  بعد  وذلك  درهم.  مليون   6٥١ مبلغ   ٢٠١٢ عام  نهاية  يف  امل�ساهمني  حقوق  قيمة  بلغت 

للم�ساهمني بلغت 6٠.٥ مليون درهم اأي ما يعادل ٢٠٪ من راأ�س مال ال�رسكة يف �سهر اأبريل ٢٠١٢. كما قمنا بزيادة ال�سق 

الثاين من راأ�س املال بقيمة ١٥٠ مليون درهم وذلك من خالل اإ�سدارنا �سكوك متوافقة مع ال�رسيعة الإ�سالمية وت�ستحق 

يف يونيو ٢٠١٧.  

كفاية ر�أ�س �ملال

الإمارات  لدولة  املركزي  للبنك  التوجيهية  للمبادئ  وفقًا  واملح�سوبة  للمخاطر  املعدلة  املال  راأ�س  كفاية  ن�سبة  ارتفعت 

العربية املتحدة اإىل ٢6.6٪ مقارنة مع املتطلبات التنظيمية البالغة ١٥٪.  

�ل�شيولــة

ت�ستمر جمموعة دار التمويل يف اإدارة ال�سيولة بطريقة حذرة، حيث كنا ومنذ بداية الأزمة املالية يف اأكتوبر ٢٠٠٨ م�سدراً 

لالإقرا�س بالن�سبة للبنوك يف دولة الإمارات العربية املتحدة وا�ستمرينا باحلفاظ على هذا املوقع. وبلغ النقد وما يعادله 

كما يف ٣١ دي�سمرب٢٠١٢ مبلغ ٥٩٩ مليون درهم باملقارنة مع ٥٢6 مليون درهم يف نف�س الفرتة من عام ٢٠١١ مما 

ميثل منواً باإجمايل الأ�سول ن�سبته ١6٪. 

بيان �لدخل 

ارتفاعًا  م�سجاًل  درهم  مليون   ٢٤٣.٤ مبلغ   ٢٠١٢ دي�سمرب   ٣١ يف  املنتهية  لل�سنة  الت�سغيلي  الدخل  �سايف  اإجمايل  بلغ 

بن�سبة ٤٣.٥٪ وبلغت الأرباح ال�سافية لعام ٢٠١٢ مبلغ ٧٢.٢ مليون درهم بارتفاع قدره ٢٠.٤٪ اأي بعائد وقدره ٢٣ 

فل�س لل�سهم الواحد )قيمة ال�سهم املدفوعة: ١ درهم اإماراتي(.

الفرتة من  نف�س  لعام ٢٠١٢ مبلغ ١٢٢.٢ مليون درهم مقارنًة مع ١٢٠.٣ مليون درهم يف  الفوائد  اإيرادات  بلغ �سايف 

الفوائد  اإيرادات  �سايف  ارتفاع  اأتى  العام،  هذا  خالل  الإقرا�س  حمفظة  يف  رد  املطرّ النمو  من  الرغم  وعلى  ال�سابق.  العام 

الدرهم  الفائدة على  ن�سبة  بقيت  وقد  البنوك، هذا  التعامالت بني  الفوائد يف  النخفا�س يف معدلت  ب�سبب  وذلك  هام�سيًا 

اأعمال  من  والعمولت  الر�سوم  �سايف  و�سجلت   .٢٠١١ مع  باملقارنة   ٢٠١٢ عام  ملعظم  حالها  على  م�ستقرة  الإماراتي 

داً بن�سبة ٢١٪ لتبلغ ٢٨.٩ مليون درهم يف ٢٠١٢ مقارنًة مع ٢٣.٨ مليون درهم يف ٢٠١١. ال�رسكة الأ�سا�سية منواً جيرّ

جدد  موظفني  ا�ستخدام  ب�سبب  وذلك   ،٢٠١١ عام  مع  باملقارنة   ٢٠١٢ لعام  الت�سغيلية  العمليات  اإجمايل  كلفة  وارتفعت 

والرتفاع يف تكاليف املن�ساأة متا�سيًا مع الزيادة يف حجم الأعمال على خمتلف املجالت.

 ٢٠١٢ عام  ٤.٥٪ يف  بن�سبة  قد حت�سنت  الدخل  اإىل  التكلفة  ن�سبة  اأن  اإل  الت�سغيلية  العمليات  كلفة  زيادة  الرغم من  وعلى 

باملقارنة مع ٢٠١١ وذلك نتيجة اتباع معايي تر�سيد التكاليف وامل�ساريف واعتماد نظم اقت�سادية اأف�سل. 
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*يتمثل مبلغ ٢٧٤ مليون درهم يف قيمة اإجمايل الدخل الت�سغيلي خالل مدة ١٧ �سهراَ.
ولغر�س املقارنة ال�سنوية، مت احت�ساب اإجمايل اإيرادات العمليات لعام ٢٠٠٥ بقيمة ١٩٤ مليون درهم.

*يتمثل مبلغ ١٩٠ مليون درهم يف �سايف اأرباح فرتة ١٧ �سهراَ. 
ولغر�س املقارنة ال�سنوية، مت احت�ساب �سايف اأرباح لعام ٢٠٠٥ بقيمة ١٣٤ مليون درهم.
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حقـوق �مل�شاهميـن )مليـون درهم(

2005

2005*

2005*

2006

2006

2006

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2012

2012

2012

808
1
9
٤

1
3
٤

72٤6٤0

651

2٤3

72

60

115

112

2٤9

203

161

190

170

208

205

٤93

295

216

27٤

556

635

9٤9

795

�إجمايل �لدخل �لت�شغيلي )مليون درهم(

�شايف �لأرباح )مليون درهم(
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�لإير�د�ت من غري �لفو�ئد / �إجمايل �لدخل �لت�شغيلي)٪(

2005

2005

2005

2006

2006

2006

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2012

2012

2012

�لقرو�س و�ل�شلفيات )مليون درهم(

ود�ئع �لعمالء )مليون درهم(

٤9.8

1.379

1.80٤

1.5٤8

1.570

1.٤96

1.059

707

٤05

126

1.209

1.118

1.1٤3
1.153

708

3٤8

166

29.1

٤3.5

39.1

81.6

86.7

8٤.3

86.7
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تقرير مدققي �حل�شابات �مل�شتقلني

�إىل �ل�شادة م�شاهمي

د�ر �لتمويل �س.م.ع.

�أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

تقرير حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

والتي  لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لدار التمويل �س.م. ع. “ال�رسكة” وال�رسكات التابعة لها )“املجموعة”( 

 تت�سمن بيان املركز املايل املوحد كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢ وبيان الدخل املوحد وبيان الدخل ال�سامل املوحد و بيان

 التغيات يف حقوق امل�ساهمني املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�س ال�سيا�سات

املحا�سبية الهامة والإي�ساحات الأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

املالية للتقارير  الدولية  للمعايي  وفقًا  املوحدة  املالية  البيانات  لهذه  العادل  والعر�س  الإعداد  عن  م�سوؤولة  الإدارة   اإن 

 والن�سو�س املطبقة من النظام الأ�سا�سي لل�رسكة وقانون ال�رسكات التجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة ل�سنة ١٩٨٤

من خالية  موحدة  مالية  بيانات  اإعداد  من  للتمكن  �رسوري  اأنه  الإدارة  ترى  الذي  الداخلية  الرقابة  ونظام   )وتعديالته( 

الأخطاء املادية �سواء كان ذلك نتيجة لإحتيال اأو خطاأ.

م�سوؤولية مدققي احل�سابات

 اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه البيانات املالية املوحدة ا�ستناداً اإىل اأعمال تدقيقنا. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايي

تاأكيدات على  للح�سول  التدقيق  اأعمال  وتنفيذ  وتخطيط  املهنة  اآداب  اللتزام مبتطلبات  منا  تتطلب  التي  الدولية   التدقيق 

معقولة باأن البيانات املالية املوحدة خالية من اأية اأخطاء مادية.

املالية البيانات  يف  الواردة  والإف�ساحات  املبالغ  حول  التدقيق  اأدلة  على  للح�سول  بالإجراءات  القيام  التدقيق   يت�سمن 

البيانات اإن الإجراءات املختارة تعتمد على تقدير مدققي احل�سابات وت�سمل تقييم خماطر الأخطاء املادية يف   املوحدة. 

 املالية املوحدة �سواء نتيجة لحتيال اأو خلطاأ. وعند تقييم هذه املخاطر، ياأخذ املدقق بعني العتبار نظام الرقابة الداخلية

اإجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف، البيانات املالية املوحدة ب�سورة عادلة لكي يتم ت�سميم   املعني باإعداد وعر�س 

 ولي�س لغر�س اإبداء راأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية لل�رسكة. ويت�سمن التدقيق اأي�سًا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات

 املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي اأجرتها الإدارة وكذلك تقييم العر�س العام للبيانات املالية

املوحدة.

وباعتقادنا ان اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر لنا اأ�سا�سًا لإبداء راأينا.
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الـراأي

 يف راأينا، اأن البيانات املالية املوحدة تعرب ب�سورة عادلة، من كافة النواحي املادية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف ٣١

دي�سمرب ٢٠١٢ وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايي الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى

ال�رسكات قانون  متطلبات  املادية،  النواحي  جميع  من  تت�سمن،  املوحدة  املالية  البيانات  اأن  راأينا،  يف  باأنه  نوؤكد   كذلك 

 التجارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ل�سنة ١٩٨٤ )وتعديالته( والنظام الأ�سا�سي لل�رسكة وحتتفظ ال�رسكة ب�سجالت

مع تتفق  املوحدة  املالية  بالبيانات  يتعلق  فيما  الإدارة  جمل�س  رئي�س  تقرير  يف  الواردة  البيانات  واإن  منتظمة   حما�سبية 

 ال�سجالت املحا�سبية. لقد ح�سلنا على جميع املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها �رسورية لأغرا�س تدقيقنا. وح�سب علمنا

 واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة اأية خمالفات لأحكام قانون ال�رسكات التجارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ل�سنة ١٩٨٤

)وتعديالته( اأو النظام الأ�سا�سي لل�رسكة على وجه قد يكون له تاأثي جوهري على ن�ساط املجموعة اأو مركزها املايل.

بتوقيع:

ريت�سارد ميت�سيل

�رسيك

اإرن�ست ويونغ

رقم القيد ٤٤6

١١ يناير ٢٠١٣

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
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بيــان �ملركــز

�ملـالـي �لــموحـّـد

31 ديــ�شمـبـر 312012 ديــ�شمـبـر 2012

CORAL CRAB قـبـقــوب
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اإي�ساحات
2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

�ملوجود�ت

 ٧.٢٧٣ 48.395اأر�سدة نقدية

 ٨٢٣.6٧٣ 41.053.635اأر�سدة م�ستحقة من البنوك

 ٢٧٥.١6٤ 52٤2.362ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

 ٣٨.٩٧٧ 5305.3٤0ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

 ٥٥6.١٨٠-5ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة املطفاأة

 ١.٢٠٨.٨٥٧ 61.378.785قرو�س و�سلفيات، �سايف

 6٨.٨٣٤ 778.295 موجودات متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية

 ٥١.٢٤٠ 8٤3.155ا�ستثمار يف �رسكات زميلة

 ١١.6٧٨ 911.678ال�سهرة

 6.000 106.000وديعة نظامية

 ١٧٣.٥٢٩ 11235.٤91ممتلكات وجتهيزات ومعدات

 ٨٧.٥٩٩ 12101.563ا�ستثمارات يف املمتلكات

١٩٧.٩٥٩   257.366   13فوائد م�ستحقة القب�س وموجودات اأخرى

 ٣.٥٠6.٩6٣ 3.722.065�إجمايل �ملوجود�ت

�ملطلوبات

 ١.٥٤٨.٤٣٠ 1٤1.803.671ودائع العمالء

 ٤٢٢.٩٥٠ 289.985اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

 ٤٠٨.٢٠٠ 15228.831قرو�س لأجل

 ٤٨٥.٨٥٢ 16612.359فوائد م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

 6.6٧٨ 7.561خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

-              128.600   17�سكوك غي قابلة للتحويل

 2.872.110 3.071.007�إجمايل �ملطلوبات

حقوق �مل�شاهمني

 18302.500٣٠٢.٥٠٠راأ�س املال

)٤.182()٤.689(22اأ�سهم خزينة

)١.٧٥٠()1.750(19خطة ح�س�س اأ�سهم املوظفني 

 109.3٤5 20116.112احتياطي قانوين

18.962١٨.٩6٢احتياطي اإعادة تقييم

التغيات املرتاكمة يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املدرجة بالقيمة

)136.200()66.788(  العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

 ٢١٣.٠6٤ 1٤9.355اأرباح غي موزعة

٤.179       ٤.578       مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة املقرتحة

518.280 505.918 

128.935    132.778   حقوق غي م�سيطرة

63٤.853    651.058   �إجمايل حقوق �مل�شاهمني

3.722.065٣.٥٠6.٩6٣�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مل�شاهمني

 ١.٠٤٥.٩٨٤ 23١.٠٨٠.٤١٤التزامات ومطلوبات طارئة

�ل�شيد / حممد �لقبي�شي

رئي�س جمل�س الإدارة

�ل�شيد / حميد تايلور

مدير عام

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل ٣٤ جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة.

معاد اإدراجه



الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٣٤

بـيـــان �لدخـــل

�لــموحـّـد

�ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

CUTTLE FISH نـغــر



الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٣٥

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل ٣٤ جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة.

اإي�ساحات
2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

 181.752 185.576اإيرادات الفوائد

)6١.٤٠٢(    )63.331(   م�ساريف الفوائد

120.350    122.2٤5   ٢٤�شايف �إير�د�ت �لفو�ئد

 36.٤17 39.00٤اإيرادات الر�سوم والعمولت

)12.567(     )10.079(   م�ساريف الر�سوم والعمولت

23.850     28.925     ٢٥�شايف �إير�د�ت �لر�شوم و�لعمولت

 ١٤١.٤٠6 112.028اإيرادات العقود

 )١٢٧.٢٨٣()109.293(  م�ساريف العقود

 1٤.123      2.735      �شايف �إير�د�ت �لعقود

 ٥.٣6٩ 27.183�سايف اق�ساط التاأمني املكت�سبة

)٤.6٥٩()19.717(�سايف مطالبات التاأمني املتكبدة

)١.٧٠٩(     )7.182(     �سايف م�ساريف عمولت التاأمني

)999(          28٤         26�شايف �إير�د�ت )خ�شائر( �لتاأمني

 ١.6٥٨ 8.260اإيرادات من املوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية

)١.٢٣٣()1.828(اأرباح موزعة على املودعني

-)٤.130(اأرباح موزعة على حاملي ال�سكوك

اإيرادات توزيعات الأرباح من ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة

10.578٨.٠٥٩ من خالل الدخل ال�سامل الآخر

�سايف الإيرادات )اخل�سائر( من ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة

)6.٥6٤(٢٧2٤.992من خالل الأرباح واخل�سائر

7.5706.٩6٧�سايف الإيرادات من ا�ستثمارات يف املمتلكات

-٤1.093اأرباح من ا�ستبعاد ا�ستثمارات مدرج بالتكلفة املطفاأة

-١٢9.000ربح من التقييم العادل لال�ستثمارات يف املمتلكات

)٧٨٨()8.085(٨احل�سة من خ�سائر �رسكات زميلة

٤.٢٣٢          1.795       اإيرادات ت�سغيلية اأخرى، �سايف

١6٩.6٥٥     2٤3.٤3٤    �إجمايل �لإير�د�ت �لت�شغيلية

)6٣.٥٠٢()86.050(الرواتب وامل�ساريف املتعلقة باملوظفني

٣.٢٢٥-عك�س خم�س�س خ�سائر العقود

)٧.٢١٨()7.109(١١ا�ستهالك ممتلكات وجتهيزات ومعدات

)٣٤.١٠6()٤1.682(م�ساريف اإدارية وعمومية اأخرى

خم�س�س انخفا�س يف قيمة املوجودات التمويلية

)6٧٧()1.210(٧وال�ستثمارية الإ�سالمية

    )٧.٣6٩(                )35.153(6خم�س�س انخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلفيات، �سايف

)١٠٩.6٤٧(  )171.20٤( �إجمايل �مل�شاريف �لت�شغيلية و�ملخ�ش�شات

6٠.٠٠٨        72.230      �شايف �أرباح �ل�شنة

املتعلق بــ :

67.6676٢.٢٢٩م�ساهمي ال�رسكة الأم

  )٢.٢٢١(٤.563        حقوق غي م�سيطرة

      72.230        6٠.٠٠٨

�لعائد �لأ�شا�شي و�ملخف�س لل�شهم �ملتعلق

0.21          0.23         28بالأ�شهم �لعادية )درهم(

معاد اإدراجه
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٣6

بيـــان �لدخل

�ل�شـامــل �لــموحـّـد

�ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

GREEN SEA TURTLE حـمـســة
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٣٧

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل ٣٤ جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة.

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

6٠.٠٠٨    72.230  �أرباح �ل�شنة

�لدخل �ل�شامل �لآخر

�سايف الربح )اخل�سارة( من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

)٥٨.6٣١(      9.161من خالل الدخل ال�سامل الآخر

)٨.٩٨٣(    )٤.179(  مكافاأت اأع�ساء جمل�س الإدارة املدفوعة

)67.61٤( ٤.982    الربح )اخل�سارة( ال�ساملة الأخرى لل�سنة

)7.606(   77.212  �إجمايل �لربح )�خل�شارة( �ل�شامل لل�شنة

املتعلق بـ:

)٥.١٤٤(      73.369م�ساهمي ال�رسكة الأم

)٢.٤6٢(     3.8٤3     حقوق غي م�سيطرة

 77.212   )7.606(

معاد اإدراجه
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٣٨

بيــان �لتغيــر�ت فـي حقــوق

�مل�شـــاهمــني �لــموحـّـد 

�ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

HONEY COMB MORAY خلـمــة
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الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٤٠

بـيــــان �لتدفـقــــات

�لنقــديـة �ملــوحـّـــد

�ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

SARDINES عـومــة



2012اإي�ساحات

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

�لأن�شطة �لت�شغيلية

 6٠.٠٠٨ 72.230ربح ال�سنة

تعديالت للبنود التالية:

 ٧.٢١٨ 7.109ال�ستهالك

-)٩.٠٠٠(  ربح من التقييم العادل لال�ستثمار يف املمتلكات

-)٤١.٠٩٣(  ربح من بيع ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

 788 8.085  احل�سة من خ�سائر ال�رسكات الزميلة

)3.225(-  عك�س خم�س�سات خ�سائر العقود

 7.369 35.153  خم�س�س انخفا�س قيمة القرو�س وال�سلفيات

 677 1.210  خم�س�س انخفا�س قيمة املوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية

)2.608(-  الربح من �رساء �رسكة تابعة

 380 ٨٨٣  �سايف احلركة يف خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

التغييات يف راأ�س املال العامل:

 ٢٨٧.6٢٢)25.202(   )الزيادة( النق�س يف الأر�سدة امل�ستحقة من البنوك ت�ستحق بعد ثالثة اأ�سهر

)23.5٤2()10.671(  الزيادة يف املوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإٌ�سالمية

)٩٨.6٨6()205.081(  الزيادة يف القرو�س وال�سلفيات

 83.586)59.٤07(  )الزيادة( النق�س يف الفوائد امل�ستحقة القب�س واملوجودات الأخرى

 235.039)179.369(  )النق�س( الزيادة يف القرو�س لأجل

 31.936)265.866(   )النق�س( الزيادة يف الأر�سدة امل�ستحقة اإىل البنوك ت�ستحق بعد ثالثة اأ�سهر

)1٤6.830( 255.2٤1   الزيادة )النق�س( يف ودائع العمالء

)3٤.398( 126.507  الزيادة )النق�س( يف الفوائد امل�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

اإيرادات توزيعات من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل

)٨.١٨٨()10.578(    ال�سامل الآخر

اإيرادات توزيعات من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   

)6١٤()792(الأرباح واخل�سائر

  )الربح( اخل�سائر من ا�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 ٣.٨٩٢)11.٤٤1(الأرباح واخل�سائر

  )ربح( خ�سارة غي حمققة من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 ٣.٢٣٣        )12.759(    الأرباح واخل�سائر

 ٤٠٣.6٥٧   )32٤.8٤1(     �شايف �لنقد من )�مل�شتخدم يف( �لأن�شطة �لت�شغيلية

�لأن�شطة �ل�شتثمارية

)73.390()9.80٤(�رساء ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

 97.795 51.767متح�سالت من بيع ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

)29.732()16.690(�رساء ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

 2٤.٤12 29.81٤متح�سالت من بيع ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

)٤٨٣.٢٥٠()726.259(�رساء ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

- 1.068.2٤5متح�سالت من بيع ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

)١6.٢٣٤()٤.96٤(اإ�سافات اإىل ا�ستثمارات يف املمتلكات

)58.771()69.071(�رساء ممتلكات وجتهيزات ومعدات

 158.087-�رساء �رسكات تابعة، �سايف النقد املكت�سب

66.٧٥٠-الزيادة يف احلقوق الغي م�سيطرة

)7.515(-�رساء ا�ستثمارات يف �رسكات زميلة

 30.696-ا�ستبعاد ا�ستثمارات يف �رسكات زميلة

)6.000(-الزيادة يف الوديعة النظامية

 8.802        11.370      اإيرادات توزيعات اأرباح مقبو�سة

)288.350(  33٤.٤08    �شايف �لنقد من )�مل�شتخدم يف( �لأن�شطة �ل�شتثمارية

�لأن�شطة �لتمويلية

)8.983()٤.179(مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة املدفوعة

- 128.600اإ�سدار �سكوك غي قابلة للتحويل

-)507(�رساء ا�سهم خزينة

 )٤1.250( )60.500(    توزيعات اأرباح مدفوعة

 )50.233(  63.٤1٤     �شايف �لنقد من )�مل�شتخدم يف( �لأن�شطة �لتمويلية

 65.07٤ 72.981�شايف �لزيادة يف �لنقد وما يعادله

 ٤6١.٠١٩  526.093    ٤�لنقد وما يعادله يف 1 يناير

 526.093    599.07٤    ٤�لنقد وما يعادله يف 31 دي�شمرب

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٤١

معاد اإدراجه

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل ٣٤ جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة.



1.   �لأن�شطة

 اإن دار التمويل �س.م.ع. “ال�رسكة” هي �رسكة م�ساهمة عامة م�سجلة يف اإمارة اأبوظبي، دولة الإمارات العربية

١٩٨٤ ل�سنة   )٨( رقم  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  التجارية  ال�رسكات  قانون  لأحكام  طبقًا   املتحدة 

 )وتعديالته(، والبنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة والنظام املايل ولوائح قانون البنوك رقم )١٠(

العربية املتحدة املتعلقة الإمارات  للبنك املركزي لدولة  الإدارة   ل�سنة ١٩٨٠ ومبوجب �سلطة قرارات جمل�س 

ب�رسكات التمويل.

 تاأ�س�ست ال�رسكة بتاريخ ١٣ مار�س ٢٠٠٤ وبداأت عملياتها يف ١٨ يوليو ٢٠٠٤. متار�س ال�رسكة ن�ساطاتها من

 خالل مكتبها الرئي�سي يف اأبوظبي وفروعها يف كٍلٍٍِ من اأبوظبي ودبي وال�سارقة. اإن الأن�سطة الأ�سا�سية لل�رسكة

هي ال�ستثمارات ومتويل الأفراد وال�رسكات واخلدمات الأخرى ذات ال�سلة.

اإن عنوان املكتب الرئي�سي لل�رسكة هو �س.ب ٧٨٧٨، اأبوظبي، دولة الإمارات العربية املتحدة.

مت اعتماد اإ�سدار البيانات املالية املوحدة للمجموعة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ ١١ فرباير ٢٠١٣ .

2.   �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة

٢.١ اأ�سا�س الإعداد

 مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايي الدولية لإعداد التقارير املالية ومتطلبات القوانني ال�سائدة

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

 لقد مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، فيما عدا بع�س الأدوات املالية واملمتلكات

املدرجة بالقيمة العادلة واأر�س مت اإدراجها بقيمة معاد تقييمها.

املتداولة العملة  ميثل  الذي  )درهم(  الإماراتي  بالدرهم  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  عر�س  مت    

للمجموعة. مت تقريب جميع القيم اإىل اأقرب األف )األف درهم( با�ستثناء ما يرد خالف ذلك.

�إي�شاحات حول �لبيانات

�ملالية �ملوّحدة

 لل�شنة �ملنتهية

يف 31 دي�شمرب 2012

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٤٢



�لأن�شطة �لرئي�شيةن�شبة �لإمتالكبلد �لتاأ�شي�س��شم �ل�رشكة �لتابعة

لك واإدارة مبانى املكتب الرئي�سي١٠٠٪الإمارات العربية املتحدةثيد فيجن انف�ستمنت ذ.م.م. مترّ

الإن�ساءات١٠٠٪الإمارات العربية املتحدة�رسكة بنيان للت�سييد ذ.م.م.

املقاولت الإلكرتوميكانيكية١٠٠٪الإمارات العربية املتحدةالإمارات الوطنية الإلكرتوميكانيكية ذ.م.م.

ال�ستثمارات واإدارة الأ�سول ١٠٠٪الإمارات العربية املتحدةاإف ات�س كابيتال املحدودة )دي.اآي.اف.�سي.(

اإ�سدار ال�سكوك١٠٠٪جزر الكيمان�رسكة �سكوك دار التمويل ١

خدمات التمويل الإ�سالمي٤٧.٨٣٪الإمارات العربية املتحدةدار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ

التاأمني٤٤.٣٨٪الإمارات العربية املتحدةدار التاأمني �س.م.ع

اإدارة ال�ستثمارات١٠٠٪الإمارات العربية املتحدةاإف ات�س للخدمات ذ.م.م.

و�ساطة مالية6٥٪الإمارات العربية املتحدةدار التمويل لالأوراق املالية ذ.م.م

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٤٣

٢.٢   اأ�سا�س التوحيد

          تت�سمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لل�رسكة ولل�رسكات التابعة التالية:

مت تلخي�س املعلومات املالية للحقوق الغي م�سيطرة لل�رسكات التابعة كما يلي: 

 مت توحيد دار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ بتاريخ فعلي ابتداء من ابريل ٢٠١١، هو التاريخ الذي حت�سلت فيه ال�رسكة على

ال�سيطرة )اإي�ساح ٢.٣(.

 مت توحيد دار التاأمني �س.م.ع بتاريخ فعلي ابتداًء من ابريل ٢٠١١، وهو التاريخ الذي حت�سلت فيه ال�رسكة على ال�سيطرة

 وبداأت فيه ال�رسكة التابعة عملياتها التجارية )اإي�ساح ٢.٣(.

 مت اإعداد البيانات املالية لل�رسكات التابعة لنف�س ال�سنة املالية لل�رسكة با�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية. كما مت اإ�ستبعاد

 جميع الأر�سدة والإيرادات والتكاليف والأرباح واخل�سائر القائمة بني ال�رسكة وال�رسكات التابعة لها بالكامل.

اإىل املجموعة. تتحقق ال�سيطرة عندما  يتم جتميع بيانات ال�رسكات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة 

 تكون املجموعة معر�سة، اأو لديها احلق للعوائد املتفاوتة من عملياتها مع ال�رسكة ولديها احلق يف التاأثي على هذه العوائد من

 خالل �سيطرتها على ال�رسكة. يتم اإدراج نتائج ال�رسكات التابعة التي مت ا�ستحواذها اأو ا�ستبعادها خالل ال�سنة يف بيان الدخل

املوحد من تاريخ ال�ستحواذ اأو حتى تاريخ البيع، وفقًا ملا تقت�سيه احلاجة.

ين�سب اإجمايل الدخل ال�سامل لل�رسكة التابعة حلقوق غي م�سيطرة حتى لو كانت النتيجة �ستوؤدي اإىل عجز يف امليزانية.

* 

* *

20122011201220112012201120122011

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

-- ٣٥ 35 ٥٢.١٧ 52.17 ٥٥.6٢ 55.62ن�سبة احلقوق الغي م�سيطرة٪

بيان املركز املايل لل�رشكات

  التابعة

 ٤٥٣.١٠٩ 636.909 ٤6.٤٧٧ 70.79٤ ١٤٢.6٤٠ 263.5٤9 ٢6٣.٩٩٢ 302.566املوجودات

 ٢٠٣.٧٥٠ 380.889 ١٤.٠٧٥ ٤2.079 ٤٢.٣١٠ 162.928 ١٤٧.٣6٥ 175.882املطلوبات

 2٤9.359 256.020 32.٤02 28.715 100.330 100.621 116.627 126.68٤�سايف املوجودات

 اإيرادات واأرباح )خ�سائر(

  ال�رشكات التابعة

   1٤.93٤ ٤9.٤26 779 2.356 6.605 11.677     7.550 35.393 �شايف �لإير�د�ت

)٤.68٤( 6.867)1.795()3.686()٤19( 5٤1)2.٤70( 10.012�شايف �لربح )�خل�شارة( لل�شنة

 �إجمايل �لدخل )�مل�شاريف(

)5.707( 6.357)1.795()3.686()6٤3(   291)3.269( 9.752�ل�شامل لل�شنة

�لإجمايلد�ر �لتاأمني �س.م.ع

 د�ر �لتمويل

�لإ�شالمي �س.م.خ

د�ر �لتمويل لالور�ق

�ملالية ذ.م.م

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢



اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

٢.٣ التغييات يف ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة( 

٢.٣ التغييات يف ال�سيا�سات املحا�سبية 

ال�سابقة با�ستثناء ال�سنة املالية  ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف  ال�سيا�سات املحا�سبية املعتمدة متوافقة مع تلك   اإن 

 املعايي الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة والتعديالت التالية كما يف ١ يناير ٢٠١٢ والتي لي�س لها اأي

تاأثي جوهري على البيانات املالية املوحدة:

 

–  ا�سرتداد املوجودات ال�سمنية )املعدل( معيار املحا�سبة الدويل رقم 12: �رشائب الإيرادات 

 يو�سح التعديل كيفية حتديد ال�رسائب املوؤجلة على الإ�ستثمارات يف املمتلكات املقا�سة بالقيمة العادلة. يدخل

 التعديل اإفرتا�س قابل للطعن اأن ال�رسيبة املوؤجلة على الإ�ستثمارات يف املمتلكات املقا�سة بالقيمة العادلة وفقًا

 ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ٤٠ يجب حتديدها على اأ�سا�س اأن القيمة املدرجة لالإ�ستثمار �سيتم اإ�ستعادتها من

 خالل عملية البيع. بالإ�سافة لذلك، ين�س التعديل اأن ال�رسائب املوؤجلة على الأ�سول الغي معر�سة لالإ�ستهالك

 التي يتم قيا�سها ح�سب مبداأ اإعادة التقييم وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ١6 يتم قيا�سها بناًء على اأ�سا�س بيع

 الأ�سل املتعلق. اإن التعديل فعال للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠١٢ ولي�س له تاأثي على املركز

املايل  للمجموعة اأو اأدائها اأو اإف�ساحاتها.

 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 7 الأدوات املالية : الإف�ساحات –  متطلبات الإف�ساح عن ال�ستبعاد

املح�سنة

 يتطلب التعديل اإف�ساحات اإ�سافية عن املوجودات املالية التي مت نقلها ولكن مل يتم �سطبها لتمكني م�ستخدمي

التي مل يتم �سطبها واملطلوبات املرتبطة بها. الأ�سول  العالقة بني هذه  ا�ستيعاب  للمجموعة  املالية   البيانات 

 بالإ�سافة لذلك، يتطلب التعديل اإدراج اإف�ساحات عن العالقة امل�ستمرة املتعلقة بالأ�سول امل�سطوبة بهدف متكني

 امل�ستخدمني من تقييم طبيعة املخاطر املتعلقة با�ستمرار عالقة ال�رسكة يف هذه الأ�سول امل�سطوبة. يوؤثر التعديل

فقط على الإف�ساحات ولي�س له اأي تاأثي على املركز املايل اأو اأداء املجموعة.

املعايري اجلديدة املتعلقة بالبيانات املالية املوحدة 

اأ�سدر املجل�س الدويل للمعايي املحا�سبية ن�سخة معدلة من معيار املحا�سبة الدويل رقم ٢٧  يف مايو ٢٠١١، 

 مب�سمى جديد بالإ�سافة للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ١٠ واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية

للمعايي الدويل  املجل�س  اأ�سدر  الئتالف،  باتفاقيات  املتعلق  مل�رسوعها  وكنتيجة  لذلك،  وبالإ�سافة   .١٢  رقم 

 املحا�سبية ، يف نف�س الفرتة الزمنية املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ١١ )لإ�ستبدال معيار املحا�سبة

 الدويل رقم ٣١ – احل�س�س يف �رسكات الئتالف( ومعيار املحا�سبة الدويل املعدل رقم ٢٨. اإن املعايي اجلديدة

 اإجبارية التطبيق للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد ١ يناير ٢٠١٣. وعلى الرغم من ذلك، يجوز التطبيق املبكر

 لهذه املعايي اجلديدة، ولكن يجب تطبيقها كحزمة وبنف�س التاريخ، غي اأنه قد تقوم �رسكة بتطبيق خم�س�سات

الإف�ساح ب�سكل مبكر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ١٢ )مع عدم تبني املعايي الأخرى(.

قامت كما   .٢٠١٢ دي�سمرب   ٣١ يف  املنتهية  لل�سنة  املعايي  هذه  جميع  بتطبيق  طوعي  ب�سكل  ال�رسكة  قامت    

باختيار تاريخ ١ يناير ٢٠١٢ كتاريخ التطبيق املبدئي.

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٤٤

DOLPHIN دغس



اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

٢.٣ التغييات يف ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة( 

.املعايي اجلديدة املتعلقة بالبيانات املالية املوحدة )تتمة( 

: التقـاريـر املاليـة املوحـدة ومعيـار املحا�سبـة الدولـي رقم 27:  املعيار الدويل لإعداد التقارير املاليـة 10 

البيانات املالية املنف�سلة

املالية  البيانات   ٢٧ رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  من  جزء   ١٠ رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  ي�ستبدل 

الأمور  اأي�سًا  وتت�سمن  املوحدة.  املالية  بالبيانات  اخلا�سة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  حتدد  التي  واملنف�سلة  املوحدة 

املذكورة يفSIC -12: التوحيد – ال�رشكات التي يتم تاأ�سي�سها لأهداف خا�سة.

يعمل املعيار على حتديد منوذج قيا�س واحد ويتم تطبيقه على جميع ال�رسكات وي�سمل ذلك ال�رسكات التي مت تاأ�سي�سها 

اإدخالها من قبل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ١٠ من الإدارة  لأهداف خا�سة. تتطلب التغيات التي مت 

اإجراء تقديرات جوهرية لتحديد ال�رسكات امل�سيطر عليها، وبالتايل يجب على ال�رسكة توحيدها مقارنة مع متطلبات 

معيار املحا�سبة الدويل رقم ٢٧. تقوم ال�رسكة، بغ�س النظر عن طبيعة عالقتها بال�رسكة، حتديد ما اإذا كانت ال�رسكة الأم 

من خالل حتديد اإذا كانت ت�سيطر على ال�رسكة. ت�سيطر ال�رسكة على �رسكة م�ستثمرة عندما تكون معر�سة اأو لديها احلق 

يف العوائد املتفاوتة الناجتة من عالقتها بال�رسكة امل�ستثمرة ولديها املقدرة  على التاأثي على هذه العوائد من خالل 

ال�سيطرة على ال�رسكة امل�ستثمرة. عند حتديد ال�سيطرة على ال�رسكة امل�ستثمرة، يتطلب املعيار من ال�رسكة البدء بتوحيد 

ال�رسكة امل�ستثمرة منذ تاريخ ح�سول امل�ستثمر على ال�رسكة امل�ستثمرة ويتوقف التوحيد عند فقدان امل�سثمر لل�سيطرة 

على ال�رسكة امل�ستثمرة.

نتج التطبيق املبكر للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ١٠ عن تطبيق ال�سيطرة الفعلية “de facto” على اثنني 

من ال�رسكات امل�ستثمرة، دار التاأمني �س.م.ع ودار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ والتي مت احت�سابها �سابقًا ك�رسكات زميلة. 

يتم توحيد هذه ال�رسكات يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة على التوايل بدًء من تاريخ ١ اأبريل ٢٠١١ عند ح�سول 

ال�رسكة على ال�سيطرة.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم11 التفاقيات الثنائية  

ي�ستبدل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ١١ التفاقيات الثنائية معيار املحا�سبة الدويل رقم ٣١ واملتعلق 

قبل  من  النقدية  غي  وامل�ساهمات  امل�سرتكة  ال�سيطرة  ذات  ال�رسكات   SIC  -١٣ و  الئتالف  �رسكات  يف  باحل�س�س 

ال�سيطرة امل�سرتكة با�ستخدام معايي توحيد  ال�رسكات ذات  �رسكات الئتالف. يحذف املعيار اخليار املتعلق بح�ساب 

منا�سبة. وبخالف ذلك، فاإنه يجب احت�ساب ال�رسكات ذات ال�سيطرة امل�سرتكة التي ت�ستويف املعيار با�ستخدام ال�سيا�سات 

املحا�سبية لل�رسكة الأم. 

اإن تطبيق هذا املعيار اجلديد مل ينتج عنه اأي تاأثي على البيانات املالية اأو املركز املايل للمجموعة.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 12 الف�ساح عن ال�ستثمار يف ال�رشكات الأخرى

املالية بالبيانات  واملتعلقة   ٢٧ رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  يف  �سابقًا  املدرجة  الإف�ساحات  جميع  املعيار   ي�ستمل 

هذه تتعلق   .٢٨ و   ٣١ رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  �سمن  �سابقًا  املدرجة  الإف�ساحات  جلميع  بالإ�سافة   املوحدة، 

 الإف�ساحات بح�سة ال�رسكة يف ال�رسكات التابعة والتفاقيات الثنائية اأو ال�رسكات الزميلة وال�رسكات املهيكلة. توجد

حاجة لعدد من الإف�ساحات اجلديدة، ولكن لن يكون لها تاأثي على املركز املايل اأو اأداء املجموعة.

معيار املحا�سبة الدويل رقم 28: الإ�ستثمار يف  ال�رشكات التابعة و�رشكات الئتالف )معدل يف 2011(

 كنتيجة لتطبيق معايي املحا�سبة الدولية رقم ١١ و١٢ مت اإعادة ت�سمية معيار املحا�سبة الدويل رقم ٢٨ اإىل ال�ستثمار

 يف ال�رسكات التابعة و�رسكات الئتالف وحتديد نطاق تطبيق طريقة ح�ساب ا�ستثمارات حقوق امل�ساهمني يف �رسكات

املايل الأداء  اأو  املركز  على  تاأثي  اأي  اجلديد  املعيار  تطبيق  عن  ينتج  لن  الزميلة.  ال�رسكات  اإىل  بالإ�سافة   الئتالف 

للمجموعة.

البيانات التالية على  التعديالت  اإدخال  اأعاله، مت  ال�سيا�سات املحا�سبية املف�سح عنها  الطوعية يف   كنتيجة للتغيات 

املالية املوحدة:

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٤٥



اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

٢.٣ التغييات يف ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة( 

كما يف ولل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١١: 

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٤6

املعايي اجلديدة املتعلقة بالبيانات املالية املوحدة )تتمة( 

2011

األف درهم

�سايف الزيادة )النق�س( يف املوجودات

 ٤٠الأر�سدة النقدية

 ٨٥.6٤٠اأر�سدة م�ستحقة من البنوك

)٢.١٤١(ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

 ٩٨٩ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

 ١١٥.6٣٠ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

 6٨.٨٣٤موجودات متويلية وا�ستثمارية ا�سالمية

)٩٨.٢٤٢(ا�ستثمارات يف �رسكات زميلة

 6.٧٠٥ال�سهرة

 6.٠٠٠وديعة نظامية

 ٢.٣٥١املمتلكات والتجهيزات واملعدات

  ١٠.٠٨٥مدينون وموجودات اأخرى

195.891 

�سايف النق�س )الزيادة( يف املطلوبات

)٧٣.٢٤٧(ودائع العمالء

١٣٤.٧٧٤اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

 ٢١.٠٩٤مطلوبات ودائنون اآخرون

   ٣٥٤        خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

   

 ٨٢.٩٧٥

 112.916الزيادة يف �سايف املوجودات

التغيريات يف الإيرادات / النفقات

 ٥.٤٩٧الزيادة يف اإيرادات الفائدة

٢.٨١٢     النق�س يف نفقات الفائدة

   ٨.٣٠٩    الزيادة يف �سايف اإيرادات الفائدة

٥٠            الزيادة يف اإيرادات الر�سوم والعمولت

 ٥.٣6٩الزيادة يف �سايف الأق�ساط املكت�سبة

)٤.6٥٩(الزيادة يف �سايف املطالبات املتكبدة

)١.٧٠٩(ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

   )999(     النق�س يف �سايف اإيرادات التمويل

 ١.6٥٨الزيادة يف اإيرادات من املوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية

)٢٠( الزيادة يف �سايف اخل�سارة من ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر   

 ١.٥١٩النق�س يف احل�سة من خ�سائر �رسكات تابعة

)١.٢٣٣(الزيادة يف الربح القابل للتوزيع للمودعني وحملة ال�سكوك

٢٢٢         الزيادة يف اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

٩.٥٠6     الزيادة يف اإجمايل الإيرادات الت�سغيلية

)٧.١٧١(الزيادة يف الرواتب وامل�ساريف املتعلقة باملوظفني

)٧٤6(الزيادة يف ا�ستهالك املمتلكات والرتكيبات واملعدات

)٤.١٤٥(الزيادة يف م�ساريف اإدارية وعمومية اأخرى

)6٧٧(الزيادة يف خم�س�س انخفا�س يف قيمة املوجودات التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية 

)١٢.٧٣٩(الزيادة يف اإجمايل النفقات واملخ�س�سات الت�سغيلية

 )3.233(    النق�س يف الربح لل�سنة



اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٤٧

٢.٤ املعايي ال�سادرة ولكن مل تدخل بعد حيز التنفيذ

 فيما يلي املعايي والتعديالت ال�سادرة عن املجل�س الدويل للمعايي املحا�سبية لكنها غي ملزمة التطبيق بعد

ومل تقم املجموعة باعتمادها حتى الآن:

– تعديالت على ال�سامل الآخر  الدخل  ١ عر�س بنود بيان  الدويل رقم  معيار املحا�سبة  •	  

معيار املحا�سبة الدويل رقم ١   

معيار املحا�سبة الدويل رقم ١٩ مكافاآت املوظفني – املعدل •	  

معيار املحا�سبة الدويل رقم ٣٢ ت�سوية املوجودات املالية واملطلوبات املالية – تعديالت •	  

على معيار املحا�سبة الدويل رقم ٣٢   

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ١ القرو�س احلكومية – تعديالت على املعيار  •	  

الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ١   

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ٧ الإف�ساحات – ت�سوية املوجودات املالية  •	  

واملطلوبات املالية – تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ٧   

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ١٣ قيا�س القيمة العادلة •	  

تف�سي جلنة تف�سيات التقارير املالية الدولية رقم ٢٠ تكلفة الإزالة خالل مرحلة ت�سطيح  •	  

املناجم عند الإنتاج   

التح�سينات ال�سنوية – مايو ٢٠١٢ •	  

ل تتوقع املجموعة اأن ينتج عن اعتماد هذه املعايي والتعديالت اأعاله اأي تاأثي على اأدائها اأو مركزها املايل.

٢.٥ ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

�لنقد وما يعادله 

يتكون النقد وما يعادله من النقد والأر�سدة لدى البنك املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة والأر�سدة 

ة للبنوك  ة من البنوك والتي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ الإيداع، بعد طرح الأر�سدة امل�ستحقرّ امل�ستحقرّ

والتي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ ال�سحب.

�أر�شدة م�شتحقة من �لبنوك

تدرج الأر�سدة امل�ستحقة من البنوك بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعال ناق�سًا اأي مبالغ حمذوفة 

وخم�س�س النخفا�س يف القيمة.

�ل�شتثمار يف �رشكات زميلة

يتم اإدراج ا�ستثمار املجموعة يف �رسكات زميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية. اإن ال�رسكة الزميلة هي �رسكة 

يكون للمجموعة تاأثي كبي عليها وهي لي�ست �رسكة تابعة ول �رسكة ائتالف. 

وفقًا لطريقة حقوق امللكية، فاإنه يتم اإدراج ال�ستثمار يف ال�رسكة الزميلة يف بيان املركز املايل ب�سعر التكلفة 

العرتاف  يتم  الزميلة.  ال�رسكة  موجودات  �سايف  من  املجموعة  ح�سة  يف  ال�ستحواذ  بعد  ما  تغيات  زائد 

باخل�سائر التي تتجاوز تكلفة ال�ستثمار يف �رسكة زميلة عندما تتكبد املجموعة اإلتزامات بالنيابة عنها. 

ا�ستبعاد  يتم  املوحد. كما  الدخل  بيان  الزميلة يف  ال�رسكات  نتائج عمليات  املجموعة من  اإدراج ح�سة  يتم 

ح�سة  مقدار  يعادل  مبا  الزميلة  وال�رسكات  املجموعة  بني  املعامالت  من  املحققة  غي  واخل�سائر  الأربــاح 

املجموعة يف ال�رسكات الزميلة. 

�ملوجود�ت �ملالية

املوجودات املالية – الإعرتاف املبدئي والقيا�س الالحق

تاريخ الإعرتاف

تدرج جميع املوجودات مبدئيًا بتاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي ت�سبح فيه املجموعة طرفًا يف الأحكام 

التعاقدية لالأداة، وهذا ي�سمل الطريقة الإعتيادية للتداول: �رساء اأو بيع املوجودات املالية التي تتطلب ت�سليم 

املوجودات خالل اإطار زمني حمدد، عن طريق التنظيم اأو العرف يف ال�سوق.
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القيا�س املبدئي

تلك  با�ستثناء  املعامالت،  تكاليف  اإليها  م�سافًا  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  املالية  املوجودات  جميع  تقا�س 

املوجودات املالية التي تقا�س بالقيمة العادلة من خالل بيان الأرباح واخل�سائر.

القيا�س الالحق

املالية  الأ�سول  تلك  لإدارة  للمجموعة  التجاري  النموذج  على  املالية  للموجودات  الالحق  القيا�س  يعتمد 

وخ�سائ�س التدفقات النقدية التعاقدية التابعة لها.

قيا�س  املالية يف  الأداة  التخل�س من  اأو  النقل  تكبدها يف عملية  املتوقع  املعامالت  تكاليف  اإدراج  يتم  ل 

الأدوات املالية.

موجودات مالية مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

يكون  بالأ�سل �سمن منوذج جتاري  الحتفاظ  اإذا مت  فقط  املطفاأة  بالتكلفة  املالية  املوجودات  قيا�س  يتم 

هدفه الحتفاظ باملوجودات من اأجل حت�سيل التدفقات النقدية التعاقدية واأن ينتج عن ال�رسوط التعاقدية 

لالأ�سل املايل تدفقات نقدية بتواريخ حمددة تكون دفعات لالأ�سل وفوائد عن املبالغ القائمة. اإن عدم توافر 

هذه ال�رسوط يتطلب قيا�س املوجودات املالية فيما بعد بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر. ومع 

ذلك، حتى عندما يتم ا�ستيفاء بهذه ال�رسوط، يجوز لل�رسكة عند الإدراج املبدئي قيا�س الأ�سل املايل بالقيمة 

العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر اإذا كان القيام بذلك يلغي عدم التطابق املحا�سبي اأو يقلله ب�سكل ملحوظ.

يتم قيا�س اأدوات الدين )مبا يف ذلك امل�ستقات املت�سمنة يف املوجودات املالية( التي ت�ستويف هذه ال�رسوط 

وتكاليف  القيمة  يف  انخفا�س  لأي  معدل  الفعال،  الفائدة  معدل  طريقة  با�ستخدام  املطفاأة  بالتكلفة  لحقًا 

املعامالت املتكبدة عند الإدراج املبدئي. يتم مبوجب طريقة معدل الفائدة الفعال احت�ساب معدل الفائدة الذي 

يخ�سم املقبو�سات النقدية امل�ستقبلية املقدرة على مدى العمر املتوقع لالأ�سل املايل اأو فرتة اأق�رس )عندما 

يكون ذلك منا�سبًا( ل�سايف القيمة الدفرتية لالأ�سل املايل. بعد الإدراج املبدئي بالقيمة العادلة، يتم لحقًا 

قيا�س املبالغ امل�ستحقة من البنوك والقرو�س وال�سلفيات بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة 

اأي  الأخذ بعني العتبار  التكلفة املطفاأة بعد  القيمة. يتم احت�ساب  الفعال، ناق�سًا خم�س�س النخفا�س يف 

خ�سم اأو عالوة عند ال�رساء والر�سوم والتكاليف التي ت�سكل جزء ل يتجزاأ من طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم 

اإدراج الإطفاء �سمن اإيرادات الفوائد يف بيان الدخل. ويتم اإدراج اخل�سائر الناجتة عن النخفا�س يف القيمة 

يف بيان الدخل �سمن خم�س�س انخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلفيات.

موجودات مالية اأخرى مقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

املالية  واملوجودات  امل�ستقات  مثل  املطفاأة  التكلفة  ب�رسوط  تفي  ل  التي  املالية  املوجودات  قيا�س  يتم 

املحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر. يتم اإدراج الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة 

من القيا�س الالحق لهذه املوجودات املالية يف بيان الدخل. تقوم ال�رسكة بتحديد القيمة العادلة لالأ�سل وفقًا 

ل�سيا�سة ال�رسكة املحا�سبية املتعلقة بالقيمة العادلة كما متت مناق�ستها �سمن اإي�ساح ٣٣.

اإدراج  ويتم  املايل.  املركز  بيان  يف  العادلة  بالقيمة  للمتاجرة  بها  املحتفظ  املالية  املوجودات  اإدراج  يتم 

اإيرادات  والأرباح �سمن �سايف  الفوائد  ت�سجل  املتاجرة.  اإيرادات  العادلة �سمن �سايف  القيمة  التغيات يف 

املتاجرة وفقًا ل�رسوط العقد، اأو عندما ين�ساأ احلق يف الدفع.

املوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية

تعد املوجودات التمويلية الإ�سالمية موجودات مالية ذات دفعات ربح ثابتة اأو متوقعة. اإن هذه املوجودات 

ال�رسكة متويل مبا�رس للعميل مع عدم وجود نيه املتاجرة  غي مدرجة يف �سوق ن�سطة وتن�ساأ عندما تقدم 

مببالغ هذا التمويل.

يتم اإدراج املرابحة بالتكلفة املطفاأة ناق�سًا اأى خم�س�س لالإنخفا�س يف القيمة والإيرادات املوؤجلة.

يتم قيا�س تكلفة ال�ست�سناع بالتكلفة واإدراجها يف البيانات املالية بقيمة ل تتجاوز قيمة النقد املعادل.
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٤٩
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يتم ت�سنيف الإجارة كعقد اإيجار متويلي عندما تتعهد ال�رسكة ببيع املوجودات املوؤجرة للم�ستاأجر باإ�ستخدام 

اإتفاقية م�ستقلة عند نهاية عقد اليجار وينتج البيع اإىل حتويل جميع املخاطر ومكافاآت امللكية للموجودات 

اأو  اإما تعادل  التي  للفرتات  للموجودات  اإيجار متويلية  املوؤجرة عقود  للم�ستاأجر. متثل املوجودات  املوؤجرة 

تغطي جزء كبي من العمار النتاجية لهذه املوجودات. تدرج املوجودات املوؤجرة بالقيم امل�ساوية ل�سايف 

ال�ستثمارات القائمة يف عقود الإيجار وي�سمل ذلك اليرادات املحققة ناق�سًا خم�س�س الإنخفا�س يف القيمة.

ا�ستثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

قد يتم ت�سنيف ال�ستثمارات بحقوق امللكية غي املحتفظ بها للمتاجرة كمقا�سة بالقيمة العادلة من خالل 

على  الت�سنيف  بهذا  القيام  يتم  تغييه.  ميكن  ل  الختيار  وهذا  املبدئي،  الإدراج  عند  الآخر  ال�سامل  الدخل 

القيا�س الالحق لهذه ال�ستثمارات يف  الناجتة من  اأو اخل�سائر  الأرباح  اإدراج  اأداة على حدة. يتم  اأ�سا�س كل 

الدخل ال�سامل الآخر. يعاد ت�سنيف الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد الأ�سل اإىل الأرباح املحتجزة ول 

يتم  الدخل.  بيان  يف  ال�ستبعاد  عن  الناجتة  املعامالت  تكاليف  اإدراج  يتم  الدخل.  بيان  يف  تدويرها  يعاد 

اإدراج الأرباح امل�ستلمة من ال�ستثمارات يف حقوق امللكية يف بيان الدخل ما مل متثل الأرباح ا�سرتداد تكلفة 

ال�ستثمار. 

املوجودات املالية امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

الإدراج  الإدارة عند  قبل  تعيينها من  التي مت  املوجودات  الفئة  امل�سنفة يف هذه  املالية  املوجودات  تعترب 

املبدئي. قد ت�سنف الإدارة الأ�سل املايل بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر عند الإدراج املبدئي 

فقط عندما يتم الوفاء باأول �رسط من ال�رسوط التالية. يتم حتديد الت�سنيف على اأ�سا�س كل اأداة على حدة:

�ساأنها  التي من  الغي املالئمة  املعاملة  ب�سكل ملحوظ من  يقلل  اأو  يلغي  الت�سنيف  اإن  •	  

املن�سوبة اخل�سائر  اأو  الأرباح  اإدراج  اأو  املطلوبات  اأو  املوجودات  قيا�س  من  تن�ساأ  اأن    

خمتلف.  اأ�سا�س  على  لها    

اأو مطلوبات مالية اإن املوجودات واملطلوبات هي جزء من جمموعة موجودات مالية  •	  

لإدارة  وفقًا  العادلة،  القيمة  اأ�سا�س  على  اأدائها  وتقييم  اإدارتها  يتم  والتي  كليهما  اأو    

ا�ستثمارية. ا�سرتاتيجية  اأو  موثقة  خماطر    

على تعدل  التي  ال�سمنية  امل�ستقات  من  اأكرث  اأو  واحدة  على  املالية  الأداة  حتتوي  •	  

العقد. �سيتطلبها  التي  النقدية  التدفقات  يف  جوهري  نحو    

يتم ت�سجيل املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر يف بيان املركز املايل. 

وت�سجل التغيات يف القيمة العادلة �سمن �سايف الأرباح اأو اخل�سائر من املوجودات املالية امل�سنفة بالقيمة 

العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر. ت�ستحق الفائدة املكت�سبة �سمن اإيرادات الفوائد، با�ستخدام طريقة الفائدة 

الفعال، يف حني يتم اإدراج اإيرادات توزيعات الأرباح �سمن الإيرادات الت�سغيلية الأخرى عندما ين�ساأ احلق يف 

الدفع. 

واخل�سائر،  الأرباح  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املدرجة  تلك  با�ستثناء  املالية،  املوجودات  تقييم  يتم 

لتحديد اإن كان هنالك ما ي�سي اإىل اإنخفا�س يف قيمتها كما بتاريخ اإعداد التقارير املالية.

القرو�س املقيمة فرديًا

وهي القرو�س التجارية والقرو�س املمنوحة لل�رسكات والتي يتم تقييمها ب�سكل فردي وم�سنرّفة من قبل وحدة 

خماطر الئتمان لتحديد اإن كان هنالك اأي دليٍل مو�سوعي ي�سي اإىل وجود انخفا�س يف قيمة تلك القرو�س. 

يتم قيا�س قيمة القرو�س املنخف�سة على اأ�سا�س القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ويتم 

خ�سمها على اأ�سا�س معدرّل الفائدة الفعال للقر�س. يتم احت�ساب خ�سارة انخفا�س القيمة على اأ�سا�س الفرق بني 

القيمة املدرجة والقيمة احلالية املخف�سة.

القرو�س املقّيمة كمجموعة

ت�سمل خ�سائر اإنخفا�س القيمة للقرو�س املقيرّمة كمجموعة كاًل من املخ�س�سات املحت�سبة على:  

قرو�س فعالة •	  

قرو�س لالأفراد ذات ميزاٍت م�سرتكة ولي�ست جوهرية ب�سكل فردي. •	  
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٥٠

القرو�س الفعالة

يتم ت�سنيف القرو�س املقيمة فرديًا والتي مل ينتج عن تقييمها دليل بوجود خ�سارة كمحفظة قرو�س فعالة 

بخ�سائ�س اإئتمان م�سرتكة بناًء على القطاع ال�سناعي اأو الإنتاجي اأو ت�سنيف القر�س.

ت�سمل خ�سائر النخفا�س يف القيمة اخل�سائر التي قد تنتج عن القرو�س الفردية الفعالة بتاريخ اإعداد البيانات 

اإدارة املجموعة  اإنخفا�س القيمة من قبل  التاريخ. يتم تقدير خ�سائر  املالية والتي مل يتم حتديدها يف ذلك 

لكل من حمافظ القرو�س املحددة بناًء على اخلربة التاريخية ال�سابقة واخل�سائر الكامنة املرتبطة بالظروف 

الإقت�سادية والإئتمانية ال�سائدة.

قرو�س لالأفراد ذات ميزات م�سرتكة ولتعترب هامة ب�سكل فردي

القرو�س  لكٍل من حمافظ  اإدارة املجموعة  الأفراد من قبل  لقرو�س  القيمة  اإنخفا�س  اإحت�ساب خم�س�س  يتم 

املحددة بناًء على اخلربة التاريخية ال�سابقة واخل�سائر الكامنة املرتبطة بالظروف الإقت�سادية والإئتمانية 

ال�سائدة.

يتم �سطب القرو�س املخف�سة قيمتها فقط يف حالة ا�ستنفاذ جميع ال�سبل القانونية والطرق املمكنة الأخرى 

ل�سرتدادها.

يتم تخفي�س القيمة املدرجة للقرو�س وال�سلفيات واملوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية من خالل 

ا�ستخدام ح�ساب املخ�س�س. يتم خف�س ح�ساب املخ�س�س لأي مبالغ م�سطوبة �سابقًا مت ا�سرتدادها لحقًا. اإن 

اأي تغيي يف ح�ساب املخ�س�س يتم اإدراجه يف بيان الدخل املوحد.

ا�ستبعاد املوجودات املالية

يتم ا�ستبعاد املوجودات املالية )اأو جزء من املوجودات املالية، اأو جزء من جمموعة املوجودات املالية عند 

الإمكانية( يف احلالت التالية:

انتهاء حقوق ا�ستالم التدفقات النقدية من املوجودات؛ •	  

حتويل املجموعة حلقوق ا�ستالمها للتدفقات النقدية من املوجودات، اأو افرتا�سها لإلتزام بدفع  •	  

التدفقات النقدية بالكامل التي مت ا�ستالمها من دون اأي تاأخي لطرف ثالث وفقًا  “لإتفاقية   

و�ساطة”. وقيامها بـ:   

حتويل جميع املخاطر والفوائد املحتملة للموجودات اأو   -  

عدم حتويلها اأو احتفاظها بجميع املخاطر والفوائد املحتملة للموجودات، ولكن قيامها بتحويل  -  

ال�سيطرة على املوجودات.   

يف حال قيام املجموعة بتحويل حقوقها با�ستالم التدفقات النقدية من اأحد املوجودات اأو دخولها يف اتفاقية 

و�ساطة ومل تقم بتحويل اأو الإحتفاظ بجميع املخاطر اأو الفوائد املحتملة للموجودات ومل تقم كذلك بتحويل 

ال�سيطرة على املوجودات، يتم اإدراج املوجودات بناًء على ح�سة املجموعة امل�ستمرة يف املوجودات. يف تلك 

احلالة تقوم املجموعة كذلك باإدراج املطلوبات املتعلقة. ويتم قيا�س الأ�سول املحولة واملطلوبات املتعلقة 

على اأ�سا�س احلقوق والإلتزامات التي حتتفظ بها املجموعة.

الدفرتية  بقيمته  الأ�سل  قيا�س  يتم  املحولة،  للموجودات  �سمان  �سكل  امل�ستمرة  امل�ساركات  تاأخذ  عندما 

الأ�سلية واأق�سى مبلغ يتوقع اأن تدفعه املجموعة، اأيهما اأقل.
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٥١

دمج �لأعمال و�ل�شهرة

جمموع  اأنها  على  ال�ستحواذ  تكلفة  احت�ساب  يتم  بحيث  ال�ستحواذ  طريقة  با�ستخدام  الأعمال  دمج  احت�ساب  يتم 

املبلغ املحول واملقيم ح�سب القيمة العادلة يف تاريخ ال�ستحواذ واأي ح�سة من احلقوق غي امل�سيطرة يف ال�رسكة 

التي ميكن قيا�سها. تعترب  ال�رسكة امل�ستحوذة  اأ�سول  اأو بن�سبة احل�سة من �سايف  العادلة  اإما بالقيمة  امل�ستحوذة 

تكاليف ال�ستحواذ م�رسوفات وتدرج �سمن م�ساريف اإدارية.

لغر�س  املفرت�سة  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  بتقييم  تقوم  اأعمال،  با�ستحواذ  املجموعة  تقوم  عندما 

الت�سنيف والتعيني مبا يتوافق مع ال�رسوط املتعاقد عليها، الظروف القت�سادية واملتعلقة كما يف تاريخ ال�ستحواذ. 

يت�سمن هذا ف�سل امل�ستقات ال�سمنية يف العقود من قبل ال�رسكة امل�ستحوذة. 

يف حال اإمتام عملية دمج الأعمال على مراحل فاإنه يتم اإعادة قيا�س القيمة العادلة حل�سة امل�سرتي يف حقوق ملكية 

ال�رسكة امل�ستحوذة بالقيمة العادلة عند تاريخ ال�رساء من خالل الأرباح واخل�سائر. 

اإدراج  يتم  ال�ستحواذ.  تاريخ  العادلة عند  بالقيمة  امل�سرتي  التزامات طارئة يجب حتويلها من قبل  اأي  اإدراج  يتم 

التغييات يف القيمة العادلة لاللتزامات والتي ت�سنف كاأ�سول اأو مطلوبات وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ٣٩ 

اإما يف الأرباح واخل�سائر اأو كتغيي يف الدخل ال�سامل الآخر. يف حال ت�سنيف اللتزامات كحقوق م�ساهمني فاإنه ل 

يعاد قيا�سها. يتم ح�ساب الت�سوية لحقًا �سمن حقوق امل�ساهمني. يف احلالت التي ل تقع اللتزامات �سمن معيار 

املحا�سبة الدويل رقم ٣٩ فاإنه يتم قيا�سها وفقًا للمعايي الدولية لإعداد التقارير املالية املنا�سبة.

يتم قيا�س ال�سهرة مبدئيًا بالتكلفة والتي متثل جمموع الزيادة يف العتبارات املدفوعة ومبلغ العرتاف باحلقوق 

العتبارات  كانت  حال  يف  املفرت�سة.  واللتزامات  امل�ستحوذة  املعروفة  الأ�سول  �سايف  على  بناًء  امل�سيطرة  غي 

املدفوعة اأقل من القيمة العادلة ل�سايف الأ�سول لل�رسكة التابعة امل�ستحوذة، يتم اإدراج الفرق يف الأرباح واخل�سائر.

بعد القيا�س املبدئي، يتم قيا�س ال�سهرة على اأ�سا�س التكلفة ناق�سًا اأي خ�سائر انخفا�س مرتاكمة. من اأجل اإختبار 

النخفا�س يتم توزيع ال�سهرة املكت�سبة يف دمج الأعمال، منذ تاريخ ال�رساء، على كل وحدة من وحدات املجموعة 

املولدة للنقد والتي من املتوقع اأن ت�ستفيد من عملية الدمج، بغ�س النظر اإذا ما مت حتديد موجودات ومطلوبات اجلهه 

امل�ستحوذ عليها لهذه الوحدات.

حيث تكون ال�سهرة جزء من الوحدة املولدة للنقد وجزء من العمليات �سمن الوحدة التي مت ا�ستبعادها، فاإن ال�سهرة 

املرتبطة بالعمليات امل�ستبعدة تدرج �سمن القيم الدفرتية للعمليات عند حتديد الربح او اخل�سارة من ا�ستبعاد هذه 

من  املتبقي  واجلزء  امل�ستبعدة  العمليات  قيم  اإىل  ا�ستناداً  احلالة  هذه  يف  امل�ستبعدة  ال�سهرة  قيا�س  يتم  العمليات. 

الوحدة املولدة للنقد.

ممتلكات وجتهيز�ت ومعد�ت

يتم اإدراج املمتلكات والتجهيزات واملعدات بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك واأي انخفا�س يف القيمة. تتم مراجعة القيمة 

الدفرتية يف كل تاريخ بيان املركز املايل لتقييم ما اإذا كانت مدرجة بقيم تتجاوز القيم املمكن حت�سيلها، وعندما 

تتجاوز القيم الدفرتية القيمة املمكن حت�سيلها، يتم خف�س قيمة املوجودات. يتم قيا�س الأر�س بالقيمة العادلة بناًء 

على التقييمات املعدرّة من قبل مقيرّمني م�ستقلني وحمرتفني. ويتم اإجراء التقييمات ب�سكل منتظم ل�سمان اأن القيمة 

العادلة لالأر�س املعاد تقييمها ل تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفرتية.

ي�ساف اأي فائ�س لإعادة التقييم اإىل احتياطي اإعادة التقييم املدرج �سمن بند حقوق امللكية لبيان املركز املايل 

املوحد، با�ستثناء املبلغ الذي يعك�س فيه نق�س اإعادة التقييم لالأ�سل ذاته املدرج �سابقًا يف بيان الدخل املوحد، يف 

تلك احلالة يتم اإدراج الزيادة يف بيان الدخل املوحد. ويتم اإدراج النق�س يف اإعادة التقييم يف بيان الدخل املوحد، 

با�ستثناء املبلغ الذي تتم فيه مقا�سة الفائ�س القائم لالأ�سل نف�سه املدرج يف احتياطي اإعادة التقييم.

الأر�س  با�ستثناء  واملعدات  والتجهيزات  املمتلكات  كافة  على  الثابت  الق�سط  اأ�سا�س  على  ال�ستهالك  احت�ساب  يتم 

اململوكة التي مت حتديدها على اأنها ذات عمر غي حمدد. 
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اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لحت�ساب ال�ستهالك هي كما يلي :

من  املنا�سبة  الفئة  اإىل  الإنتهاء  عند  نقلها  ويتم  التكلفة  ب�سعر  مبدئيًا  التنفيذ  قيد  الراأ�سمالية  الأعمال  ت�سجيل  يتم 

املمتلكات واملعدات ويتم ا�ستهالكها بعد ذلك.

��شتثمار�ت يف �ملمتلكات

يتم قيا�س ال�ستثمار يف ممتلكات مبدئيًا بالتكلفة وي�سمل ذلك تكاليف املعامالت ويتم لحقًا اإدراج ال�ستثمارات يف 

املمتلكات بالقيمة العادلة التي تعك�س اأو�ساع ال�سوق يف تاريخ بيان املركز املايل. يتم اإدراج الأرباح اأو اخل�سائر 

ال�سنة التي نتجت  الناجتة عن التغيات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف املمتلكات يف بيان الدخل املوحد يف 

فيها.

يتم �سطب ال�ستثمارات يف املمتلكات عندما يتم ا�ستبعادها اأو يتم وقف ا�ستخدامها بالكامل ب�سكل دائم وعندما ل 

تكون هناك فائدة م�ستقبلية متوقعة من ا�ستبعادها. يتم اإدراج اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجتة عن ال�سطب اأو ال�ستبعاد 

يف بيان الدخل املوحد يف �سنة �سطب ال�ستثمارات يف املمتلكات اأو ا�ستبعادها. 

ذمم �لتاأمني �ملدينة

لالعتبارات  العادلة  بالقيمة  املبدئي  الإدراج  عند  قيا�سها  ويتم  ا�ستحقاقها  عند  املدينة  التاأمني  ذمم  اإدراج  يتم 

با�ستخدام طريقة  املطفاأة،  بالتكلفة  املبدئي،  للقيا�س  املدينة، لحقًا  التاأمني  قيا�س ذمم  يتم  املدينة.  اأو  امل�ستلمة 

معدل الفائدة الفعال. يتم مراجعة القيمة الدفرتية لذمم التاأمني املدينة لأغرا�س النخفا�س عندما ت�سي الأحداث اأو 

الظروف اإىل عدم اإمكانية ا�سرتداد القيمة الدفرتية، ويتم اإدراج خ�سارة النخفا�س يف القيمة يف بيان الدخل.

عقود �إعادة �لتاأمني �ملحتفظ بها

بهدف التقليل من التعر�سات املالية للمطالبات اجلوهرية، تدخل املجموعة يف اتفاقيات مع اأطراف اأخرى لأغرا�س 

اإعادة التاأمني. يتم تقدير املطالبات امل�ستحقة من معيدي التاأمني بطريقة متوافقة مع املطالبات امل�ستحقة ووفقًا 

باملطالبات  يتعلق  فيما  التاأمني  امل�ستحق من معيدي  املبلغ  يتم حتويل  املطالبات  دفع  التاأمني. عند  اإعادة  لعقد 

املدفوعة اإىل الذمم املدينة الناجتة من �رسكات التاأمني واإعادة التاأمني.

تقوم املجموعة باإجراء تقييم يف تاريخ التقارير املالية لتحديد اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت انخفا�سًا يف 

قيمة اأ�سول اإعادة التاأمني. يف حال وجود دليل على النخفا�س، تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد 

الأ�سل  اعتبار  يتم  لال�سرتداد،  القابلة  قيمتها  التاأمني  اإعادة  لأ�سول  الدفرتية  القيمة  تتجاوز  عندما  ر�سمي.  ب�سكل 

منخف�س ويتم تخفي�سه اإىل قيمته القابلة لال�سرتداد.

اإن اتفاقيات اإعادة التاأمني املتنازل عنها ل تعفي املجموعة من التزاماتها جتاه حاملي بولي�سة التاأمني.

يتم �سطب موجودات اأو مطلوبات اإعادة التاأمني عند اإطفاء احلقوق التعاقدية اأو اإنتهائها عند حتويل العقد لطرف اآخر.

ممتلكات وجتهيزات ومعدات )تتمة( 
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�ملطلوبات �ملالية و�أدو�ت حقوق �مللكية

يتم ت�سنيف اأدوات الدين وحقوق امللكية اإما كمطلوبات مالية اأو كحقوق ملكية وفقًا جلوهر اتفاقيات العقود.

يتم ت�سجيل اأدوات حقوق امللكية التي ت�سدرها املجموعة بقيمة املبالغ امل�ستلمة بعد خ�سم تكاليف الإ�سدار 

املبا�رسة.

ا�ستبعاد املوجودات املالية

يتم اإدراج جميع املطلوبات املالية مبدئيًا يف تاريخ املتاجرة. وهو التاريخ الذي ت�سبح به املجموعة طرفًا 

املوجودات  من  واملبيعات  امل�سرتيات  العادية:  التداول  طريقة  ذلك  وي�سمل  لالأداة.  التعاقدية  الأحكام  يف 

املالية التي تتطلب ت�سليم املطلوبات �سمن الإطار الزمني املحدد عمومًا عن طريق التنظيم اأو اتفاقية ال�سوق.

يتم قيا�س املطلوبات املالية، والتي ت�ستمل على ودائع العمالء والأر�سدة امل�ستحقة للبنوك وودائع وكالة 

والقرو�س لأجل والذمم املدينة الأخرى، مبدئيًا بالقيمة العادلة، بعد خ�سم تكاليف املعاملة.

يتم قيا�س املطلوبات املالية لحقًا بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام طريقة الفائدة الفعال، ويتم اإدراج م�ساريف 

الفوائد على اأ�سا�س العائد الفعلي.

اإن طريقة الفائدة الفعال هي طريقة لإحت�ساب التكلفة املطفاأة للمطلوبات املالية وتوزيع م�ساريف الفوائد 

على مدى الفرتة املعنية. اإن معدرّل الفائدة الفعلي هو املعدرّل الذي يخ�سم الدفعات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة 

خالل العمر املتوقع للمطلوب املايل اأو فرتة اأق�رس، اإذا كان ذلك منا�سبًا.

ا�ستبعاد املطلوبات املالية

ا�ستبدال  يتم  عندما  مدته.  انتهاء  اأو  اإلغائه  اأو  الإلتزام  ت�سديد  يتم  عندما  املالية  املطلوبات  ا�ستبعاد  يتم 

تتم  اأو  جوهري  ب�سكل  خمتلفة  ب�رسوط  الدائن  نف�س  من  اأخرى  مالية  مبطلوبات  احلالية  املالية  املطلوبات 

كا�ستبعاد  ال�ستبدال  اأو  التعديل  هذا  اعتبار  يتم  فاإنه  جوهري،  ب�سكل  احلالية  املطلوبات  �رسوط  تعديل 

الدفرتية للمطلوبات املالية  القيمة  الفرق بني  اإدراج  الأ�سلية والعرتاف مبطلوبات جديدة. يتم  للمطلوبات 

الأ�سلية واملبلغ املدفوع  يف الأرباح واخل�سائر. 

�تفاقيات �إعادة �ل�رش�ء

ل يتم ا�ستبعاد املوجودات املباعة مع التزام متزامن لإعادة �رسائها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد )الريبو(. يتم 

اإدراج مقابل املطلوبات عن املبالغ مبوجب هذه التفاقيات �سمن املبالغ امل�ستحقة للبنوك اأو ودائع العمالء 

يف بيان املركز املايل املوحد، كما هو منا�سب. يعامل الفرق بني �سعر البيع واإعادة ال�رساء كم�رسوف فائدة 

وي�ستحق على مدى اتفاقية اإعادة ال�رساء با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي.

تقارير �لقطاعات �لت�شغيلية

يعترب القطاع الت�سغيلي جزء منفرد من قطاعات املجموعة والذي يتم من خالله تقدمي املنتجات اأو اخلدمات 

يتم  الأخرى.  القطاعات  يختلف عن  بذلك  الأرباح وهو  اأو  للمخاطر  القطاع معر�س  اإن  الأعمال(.  )قطاعات 

الت�سغيلية  القرارات  اتخاذ  عن  امل�سوؤول  العمليات  رئي�س  قبل  من  دوري  ب�سكل  القطاعات  نتائج  مراجعة 

املتعلقة بتخ�سي�س املوارد وتقييم اأداء القطاع.

�ملخ�ش�شات

يتم تكوين املخ�س�سات عندما يكون على املجموعة اأي التزام حايل )قانوين اأو متوقع( ناجت عن اأحداث �سابقة 

والتي تعترب تكلفة �سدادها حمتملة وميكن تقديرها ب�سكٍل موثوق ودقيق.

�لذمم �لد�ئنة و�مل�شتحقات

يتم قيد املطلوبات للمبالغ التي �ستدفع يف امل�ستقبل للب�سائع اأو خدمات م�ستلمة �سواء متت املطالبة بها اأو 

مل تتم.
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٥٤

مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني

تقوم املجموعة بتقدمي مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها. حيث يتم احت�ساب هذه املكافاآت على اأ�سـا�س فرتة 

لهذه املكافاآت على مدى فرتة  التكاليف املتوقعة  اأدنى لفرتة اخلدمة. وتدرج  واإكمال حد  خدمة املوظفني 

اخلدمة. 

اأما بخ�سو�س املوظفني من مواطني الدولة، تقوم املجموعة بدفع امل�ساهمات املطلوبة ل�سندوق املعا�سات 

والتقاعد املخت�س وحتت�سب كن�سبة من رواتب املوظفني. تعترب التزامات ال�رسكة حمدودة بهذه امل�ساهمات 

والتي يتم اإدراجها كم�رسوف عند ا�ستحقاقها.

�لعمالت �لأجنبية 

حتويل  يتم  املعامالت.  تاريخ  يف  ال�سائدة  ال�رسف  باأ�سعار  الأجنبية  بالعمالت  املعامالت  ت�سجيل  يتم 

املوجودات واملطلوبات النقدية املدرجة بالعمالت الأجنبية اإىل الدرهم الإماراتي باأ�سعار ال�رسف ال�سائدة 

بتاريخ بيان املركز املايل املوحد. تدرج اأية اأرباح وخ�سائر ناجتة عن عمليات التحويل �سمن بيان الدخل 

املوحد.

يتم حتويل البنود غي النقدية التي يتم قيا�سها با�ستخدام التكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية با�ستخدام 

العادلة  بالقيمة  املدرجة  النقدية  البنود غي  يتم حتويل  الأولية.  املعامالت  تاريخ  ال�رسف كما يف  اأ�سعار 

بالعمالت الأجنبية با�ستخدام اأ�سعار ال�رسف ال�سائدة يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة.

�لقيم �لعادلة

املتداولة.  ال�سوقية  الأ�سعار  اإىل  بالرجوع  ن�سط  �سوق  يف  املدرجة  لال�ستثمارات  العادلة  القيمة  حتديد  يتم 

ت�ستخدم اأ�سعار الطلب للموجودات يف حني ت�ستخدم اأ�سعار البيع للمطلوبات. تكون القيمة العادلة لال�ستثمارات 

يف �سناديق ال�ستثمار امل�سرتكة اأو �سناديق حقوق امللكية اخلا�سة اأو ا�ستثمارات مماثلة على اأ�سا�س �سايف 

قيمة الأ�سول التي ن�رسها من قبل مدير ال�سندوق. اأما بالن�سبة لال�ستثمارات الأخرى، فاإنه يتم حتديد تقدير 

معقول للقيمة العادلة بالرجوع اإىل �سعر معامالت ال�سوق احلديثة التي تت�سمن هذه ال�ستثمارات اأو القيمة 

ال�سوقية احلالية لأدوات م�سابهة اأو على اأ�سا�س التدفقات النقدية املخ�سومة املتوقعة.

اإن القيمة العادلة املقدرة للودائع التي لي�س لها تاريخ ا�ستحقاق والتي تت�سمن الودائع التي ل حتمل فائدة 

هي املبلغ امل�ستحق عند الطلب.

اأو مناذج  املخ�سومة  النقدية  التدفقات  اإىل  بالرجوع  املدرجة  لال�ستثمارات غي  العادلة  القيمة  يتم حتديد 

ت�سعي اأو اأ�سا�س �سايف الأ�سول لل�رسكات امل�ستثمرة اأو اأ�سعار التعامالت لالأ�سهم غي املدرجة.

�لإعرت�ف بالإير�د�ت و�مل�رشوفات

الفوائد

بالن�سبة لكافة الأدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة والأدوات املالية التي حتمل فائدة، فاإنه يتم ت�سجيل 

اإيرادات وم�رسوفات الفوائد مبعدرّل الفائدة الفعلي. وهو املعدرّل الذي يتم مبوجبه خ�سم الدفعات واملقبو�سات 

اإىل  منا�سب،  هو  كما  اأق�رس،  مدة  اأو  املالية  لالأدوات  املتوقع  العمر  مدار  على  املتوقعة  امل�ستقبلية  النقدية 

�سايف القيمة الدفرتية لالأ�سول اأو املطلوبات املالية. ياأخذ الحت�ساب بعني العتبار كافة ال�رسوط التعاقدية 

لالأدوات املالية ويت�سمن اأية ر�سوم اأو تكاليف اإ�سافية متعلقة مبا�رسة بالأداة املالية وتكون جزء ل يتجزاأ 

من معدل الفائدة الفعلي، ولكن لي�س اخل�سائر الئتمانية امل�ستقبلية. يتم تعديل القيمة الدفرتية للموجودات اأو 

املطلوبات املالية اإذا قامت املجموعة مبراجعة تقديراتها املتعلقة باملدفوعات واملقبو�سات. ويتم احت�ساب 

الدفرتية  القيمة  يف  التغي  اإدراج  ويتم  الأ�سلي  الفعلي  الفائدة  معدل  اأ�سا�س  على  املعدلة  الدفرتية  القيمة 

كاإيرادات وم�رسوفات فوائد. 

عندما يتم تخفي�س القيمة املدرجة لأ�سل مايل اأو جمموعة اأ�سول مالية مماثلة ب�سبب خ�سارة انخفا�س يف 

القيمة، يتم تعليق اإيرادات وليتم العرتاف بها.

ممتلكات وجتهيزات ومعدات )تتمة( 
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الر�سـوم والعمـولت

تدرج اإيرادات وم�رسوفات الر�سوم والعمولت والتي تعد جزء ل يتجزاأ من معدرّل الفائدة الفعلي ملوجودات اأو 

مطلوبات مالية �سمن قيا�س معدرّل الفائدة الفعلي.

)الأموال(  توظيف  احل�ساب/  فتح  ور�سوم  احل�ساب  ر�سوم خدمة  ذلك  الأخرى مبا يف  والعمولت  الر�سوم  اأما 

ور�سوم القرو�س امل�سرتكة فيتم الإعرتاف بها عند اجناز اخلدمات املتعلقة بها. عندما يكون من غي املتوقع 

اأن يوؤدي اإلتزام القر�س اإىل �سحب هذا القر�س، فاإن ر�سوم الإلتزام يتم حتقيقها باإ�ستخدام الق�سط الثابت على 

مدى فرتة الإلتزام.

اإدراجها  ويتم  اخلدمات  ور�سوم  باملعامالت  اأ�سا�سًا  تتعلق  فهي  الأخرى  والعمولت  الر�سوم  م�ساريف  اأما 

كم�ساريف عند اإ�ستالم اخلدمة.

مرابحـــة

يتم اإدراج اإيرادات املرابحة على اأ�سا�س الوقت املخ�س�س خالل فرتة العقد بناًء على املبالغ الرئي�سية امل�ستحقة.

اإ�ست�سناع

يتم اإحت�ساب اإيرادات الإ�ست�سناع وهام�س الربح املخ�س�س بها )الفرق بني التكلفة النقدية للم�سنوع للعميل 

وتكلفة الإ�ست�سناع لل�رسكة( على اأ�سا�س الوقت املخ�س�س.

اإجــــارة

يتم اإدراج اإيرادات الإجارة على اأ�سا�س الوقت اخل�س�س خالل فرتة عقد الإجارة.

عندما يتم خف�س املبلغ املدرج ملوجود مايل اأو جمموعة موجودات مماثلة لوجود اإنخفا�س يف القيمة، يتم 

تعليق ت�سجيل الإيرادات.

الإيرادات من الأر�سدة لدى املوؤ�س�سات املالية

يتم احت�ساب الإيرادات من الأر�سدة لدى املوؤ�س�سات املالية على احل�ساب، بناءاً على معدلت الربح املتوقعة، 

�سايف الر�سوم والنفقات املتعلقة بها.

اإيرادات توزيعات اأرباح

يتم حتقيق اإيرادات توزيعات الأرباح عندما يكون للمجموعة حق يف اإ�ستالم تلك الأرباح.

اإيرادات العقود

والتكاليف  بالإيرادات  الإعرتاف  يتم  موثوق،  ب�سكٍل  املقاولت  عقود  نتيجة  تقدير  املمكن  من  يكون  عندما 

بالرجوع اإىل ن�سبة اإجناز العقد بتاريخ اإعداد التقارير املالية والتي يتم قيا�سها بن�سبة تكاليف العقد املتكبدة 

للعمل املنجز حتى تاريخه اإىل جمموع تكاليف العقد املقدرّرة. يتم اإدراج التغيات يف اأعمال العقد واملطالبات 

والدفعات الأخرى اإىل احلد الذي مت الإتفاق عليه مع العميل.

اإىل حد  العقد  باإيرادات  الإعرتاف  عندما ل يكون من املمكن تقدير نتيجة عقد املقاولت ب�سكٍل موثوق يتم 

تكاليف العقد املتكبدة املحتمل اإ�سرتدادها. يتم الإعرتاف بتكاليف العقد كم�ساريف يف الفرتة التي يتم فيها 

تكبد تلك امل�ساريف.

باخل�سائر  الإعــرتاف  يتم  العقود،  اإيــرادات  جمموع  العقود  م�ساريف  تتجاوز  اأن  املحتمل  من  يكون  عندما 

املتوقعة كم�ساريف ب�سكل فوري.
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�إير�د�ت �لكتتاب

عقود التاأمني

اآخر  طرف  من  جوهرية  تاأمني  مبخاطر  خاللها  من  املجموعة  تقبل  التي  العقود  تلك  هي  التاأمني  عقود  اإن 

)حاملي البولي�سة( من خالل املوافقة على تعوي�س حاملي البولي�سة يف حال حدوث �رسر حمدد م�ستقبلي 

وغي موؤكد )»احلدث املوؤمن«( والذي قد ي�رس بحاملي البولي�سة.

عند ت�سنيف العقود كعقود تاأمني، ت�ستمر كعقود تاأمني طوال فرتة �رسيانها، حتى يف حال انخفا�س خماطر 

التاأمني ب�سكل ملحوظ خالل هذه الفرتة، ما عدا يف حال اإطفاء اأو انتهاء اللتزامات.

الأق�ساط املكت�سبة

الغي  الأق�ساط  متثل  تنا�سبي.  اأ�سا�س  على  ال�سيا�سات  فرتة  مدى  على  الدخل  �سمن  املكت�سبة  الأق�ساط  تدرج 

مكت�سبة جزء الأق�ساط املكتتبة املتعلق بفرتات تغطية املخاطر الغي منتهية.

العمولت املكت�سبة

يتم احت�ساب الأرباح من العمولت عند ا�ستالمها بينما يتم احت�ساب العمولت الأخرى عند اكت�سابها.

املطالبات

وتعديالت  الثالثة  والأطراف  العقود  لأ�سحاب  الدفع  امل�ستحقة  القيم  من  تتكون  التي  املطالبات  حتميل  يتم 

تتكون  تكبدها.  عند  الدخل  بيان  يف  الأخرى  وال�سرتجاعات  التخلي�س  �سايف  ال�سلة،  ذات  اخل�سارة  نفقات 

املطالبات من القيم امل�ستحقة الدفع املقررة، فيما يتعلق باملطالبات املبلغ عنها للمجموعة.

تتطلب  التي  املطالبات  تقدير  يتم  ال�سابقة.  اخلربة  على  بناًء  مطالباتها  بتقدير  عام  ب�سكل  املجموعة  تقوم 

اتخاذ قرار ق�سائي ب�ساأنها ب�سكل منف�سل. يتم تقييم مطالبات املمتلكات عادًة من قبل مقيمي  اأو  التحكيم 

لل�سنة  واملخ�س�سات  والت�سويات  املايل  املركز  تاريخ  يف  املخ�س�سات  بني  فروقات  اأي  م�ستقلني.  خ�سارة 

الالحقة يتم اإدراجها �سمن ح�ساب الكتتاب لتلك ال�سنة.

ل تقوم املجموعة بخ�سم التزاماتها املتعلقة باملطالبات الغي مدفوعة التي من املتوقع ت�سويتها خالل �سنة 

واحدة من تاريخ اإعداد التقارير.

٢.6 القرارات والتقديرات املحا�سبية الهامة 

توحيد ال�رشكات امل�ستثمرة

امل�ستثمرة  ال�رسكة  على  ال�سيطرة  على  ال�رسكة  ح�سول  تاريخ  من  م�ستثمرة  �رسكة  بتوحيد  املجموعة  تقوم 

ويتوقف التوحيد عندما تفقد ال�رسكة ال�سيطرة.

تتحقق �سيطرة املجموعة على ال�رسكة امل�ستثمرة عندما تكون معر�سة، اأو يكون لها احلق، يف العوائد املتفاوتة 

الناجتة من ا�ستمرار عالقتها بال�رسكة امل�ستثمرة ولها املقدرة على التاأثي على هذه العوائد من خالل �سيطرتها 

على ال�رسكة امل�ستثمرة.

ت�سنيف ال�ستثمارات يف املمتلكات

اأو كممتلكات حمتفظ بها  اإذا يجب ت�سنيفه كا�ستثمار يف ممتلكات ومعدات  الإدارة عند �رساء عقار ما  تقرر 

للبيع.

ت�سنف العقارات التي مت �رساوؤها من قبل املجموعة على اأنها ا�ستثمارات يف املمتلكات اإذا مت �رساوؤها لغر�س 

التاأجي اأو الإنتظار لرتفاع اأ�سعارها.

يتم اإدراج املمتلكات املحتفظ بها لال�ستخدامات اخلا�سة كممتلكات وجتهيزات ومعدات. 

ويتم اإدراج العقارات كمحتفظ بها للبيع اإذا كان �سيتم ا�سرتداد قيمها الدفرتية من خالل معاملة بيع.

ممتلكات وجتهيزات ومعدات )تتمة( 
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ت�سنيف ال�ستثمارات

تقوم املجموعة بت�سنيف ال�ستثمارات كمحتفظ بها للمتاجرة اإذا مت �رساوؤها اأ�سا�سًا لغر�س حتقيق ربح على 

املدى الق�سي من قبل املتاجرين.

هذه  لأداء  الإدارة  مراقبة  كيفية  على  الدخل  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  ال�ستثمارات  ت�سنيف  يعتمد 

ال�ستثمارات. عندما ل يتم ت�سنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة وتكون ذات قيم عادلة متاحة وموثوقة ومت اإدراج 

التغييات يف القيمة العادلة كجزء من الأرباح اأو اخل�سائر يف ح�سابات الإدارة، فاإنه يتم ت�سنيفها على اأنها 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

ال�ستثمارات املحتفظ بها لغي املتاجرة ميكن ت�سنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر عند الت�سجيل 

املبدئي.

اإىل  يهدف  اأعمال  منوذج  �سمن  بالأ�سول  الحتفاظ  كان  اإذا  فقط  املطفاأة  بالتكلفة  ال�ستثمارات  ت�سنف 

ا�ستمرارية الحتفاظ بالأ�سل لتح�سيل تدفقاتها النقدية التعاقدية وال�رسوط التعاقدية من املوجودات املالية 

تن�ساأ يف مواعيد حمددة، والتدفقات النقدية التي ت�سكل وحدها اأ�سل الدين والفائدة على املبلغ الأ�سلي غي 

امل�سدد.

خ�سائر النخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلفيات واملوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية

تقوم املجموعة مبراجعة القرو�س وال�سلفيات واملوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية املتعرثة على 

اأ�سا�س ربع �سنوي لتقييم ما اإذا كان ينبغي ت�سجيل خم�س�س لنخفا�س القيمة يف بيان الدخل املوحد. وعلى 

التدفقات  وتوقيت  املبلغ  بتقدير حجم  يتعلق  فيما  قرارات هامة  اتخاذ  الإدارة  من  يتطلب  اخل�سو�س،  وجه 

النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى املخ�س�سات املطلوبة. ت�ستند هذه التقديرات بال�رسورة على افرتا�سات 

اإىل  يوؤدي  الفعلية مما  النتائج  تختلف  وقد  وال�سكوك،  احلكم  متفاوتة من  تت�سمن درجات  حول عدة عوامل 

اإحداث تغيات م�ستقبلية لهذه املخ�س�سات.

خم�س�سات النخفا�س يف القيمة اجلماعية للقرو�س وال�سلفيات واملوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية

بالإ�سافة اإىل املخ�س�سات املحددة مقابل القرو�س وال�سلفيات واملوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية 

القرو�س  مقابل  جماعي  القيمة  يف  انخفا�س  خم�س�س  بتكوين  كذلك  املجموعة  تقوم  فردي،  ب�سكل  الهامة 

اأن لها خماطر تتعلق بعدم  اإل  باأنها تتطلب خم�س�س معني  الرغم من عدم حتديدها  وال�سلفيات والتي على 

ال�سداد اأكرث من وقت منحها. تكون قيمة املخ�س�س على اأ�سا�س منط اخل�سارة التاريخية للقرو�س وال�سلفيات 

ويتم تعديله ليعك�س التغيات القت�سادية احلالية.

تقدير تكلفة العقود

والتكاليف  بالإيرادات  الإعرتاف  يتم  موثوق،  ب�سكل  املقاولت  عقود  نتيجة  تقدير  املمكن  من  يكون  عندما 

بالإ�ستناد اإىل ن�سبة اإجناز العقد بتاريخ الفرتة امل�سمولة بالتقرير. وبهدف التمكن من احلكم فيما اإذا كان من 

املمكن حتديد نتيجة العقد ب�سكل موثوق، قامت الإدارة بالأخذ بالإعتبار جميع املتطلبات املف�سلة يف معيار 

الإيرادات  توقعات  بتحليل  الإدارة  قامت  الإجناز،  ن�سبة  لقيا�س  الإن�ساءات.  عقود  رقم ١١:  الدويل  املحا�سبة 

وامل�ساريف لكل عقد اإن�ساء. عندما يكون من املحتمل اأن تزيد التكاليف الإجمالية للعقد عن الإيراد الإجمايل 

اأخذت الإدارة بعني العتبار التكاليف املحتمل تكبدها بناء على  اإدراج اخل�سارة كم�رسوف.  للعقد يتم فوراً 

التحليل والتنبوؤ لأعمال البناء التي �سيتم تنفيذها.

القيم العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع الغري مدرجة

كما هو مو�سح يف اإي�ساح ٣٣، ت�ستخدم الإدارة تقديراتها لإختيار طريقة التقييم املنا�سبة لالأدوات املالية 

غي املدرجة يف اأ�سواق مالية ن�سطة. يتم اإ�ستخدام طرق التقييم املتبعة من قبل املقيرّمني املتعاملني بال�سوق. 

اإن مثل هذه الأدوات املالية يتم تقييمها با�ستخدام طريقة التدفقات النقدية املخ�سومة ور�سملة الأرباح التي 

اأو املتوفرة.  مة، قدر الإمكان، باأ�سعار ال�سوق املعلنة  اإفرتا�سات مدعرّ اإىل  اإ�ستناداً  ميكن حتقيقها ب�سكٍل ثابت 

مة باأ�سعار �سوق معلنة اأو  اإن تقدير القيمة العادلة لالأ�سهم غي املدرجة تت�سمن بع�س الإفرتا�سات غي املدعرّ

متوفرة. مت اإدراج تفا�سيل الإفرتا�سات ونتائج حتليل احل�سا�سية املتعلقة بتلك الإفرتا�سات يف اإي�ساح ٣٣.



اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

٢.6 القرارات والتقديرات املحا�سبية الهامة )تتمة(

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٥٨

خم�س�س املطالبات القائمة

الناجتة عن مطالبات  التاأمني  القائمة لأ�سحاب عقود  لتقدير املبالغ  الإدارة باتخاذ قرارات جوهرية  تقوم 

اإن اإعداد هذه التقديرات �رسوري بناًء على عدد من الفرتا�سات اجلوهرية حول  تتعلق بعقود التاأمني هذه. 

عوامل عديدة متعلقة باأمور خمتلفة والحتمالت اجلوهرية وعدد من التقديرات غي املوؤكدة وبناًء عليه فاإن 

القيمة الفعلية للمطالبة قد تختلف عن القيمة التي مت تقديرها �سابقًا مما يوؤدي اإىل تغييات م�ستقبلية يف قيمة 

املطالبات التي مت تقديرها. يتم تقدير املطالبات بناًء على اخلربات ال�سابقة. يتم تقدير املطالبات التي تتطلب 

التحكيم وقرار ق�سائي كل حالة على حدة. يتم عادة ا�ستخدام خبي م�ستقل وا�ست�سارات قانونية داخلية لتقدير 

هذه املطالبات. تقوم ال�رسكة بتقدير خم�س�س املطالبات امل�ستحقة على نحو ربع �سنوي.

اإعادة التاأمني

تقوم  عليه  بناًء  التاأمني.  �رسكات  مع  بالإلتزامات  الوفاء  عدم  واإمكانية  للنزاعات  معر�سة  املجموعة  اإن 

املجموعة وعلى نحو ربع �سنوي مبراقبة تطورات هذه النزاعات واملواقف املالية ل�رسكات اإعادة التاأمني. 

٢.٧ التعريف 

لقد مت ا�ستخدام امل�سطلحات التالية يف البيانات املالية مع معانيها املحددة:  

مرابحة – ب�سائع:

هي بيع املجموعة �سلعة �سبق لها �رساوؤها وحيازتها مبثل الثمن الذي ا�سرتته به وهام�س ربح متفق عليه. قد 

يكون هام�س الربح ن�سبة من �سعر ال�رساء اأو مبلغ ثابت.

ال�ست�سناع

عقد بيع حيث تبيع املجموعة )ال�سانع( اأ�سل يتم تطويره با�ستخدام مواد املجموعة اإىل العميل )امل�ست�سنع( 

بناًء على موا�سفات حمددة، �سعر متفق عليه، تواريخ الأق�ساط ومواعيد ت�سليم حمددة. ميكن تطوير هذا الأ�سل 

من قبل املجموعة اأو من خالل مقاول فرعي ويتم ت�سليمه اإىل العميل يف التاريخ املتفق عليه. 

الإجارة

اتفاقية تاأجي تقوم مبوجبها املجموعة )كموؤجر( بتاأجي الأ�سل للعميل )كم�ستاأجر(، بعد �رساء / متلك الأ�سل 

اأق�ساط  العميل نف�سه مقابل  اأو من  واإلتزامه بالتاأجي، �سواًء من طرف بائع ثالث  العميل  املحدد وفقًا لطلب 

اإيجار حمددة ملدة / فرتة العقد. وعند ا�ستيفاء العميل )امل�ستاأجر( جلميع اللتزامات مبوجب اإتفاقية التاأجي، 

يتم حتويل ملكية الأ�سل من املجموعة )املوؤجر( اإىل العميل )امل�ستاأجر(.

ال�سكوك

�سمن حمتوى هذه الإي�ساحات، ت�سمل هذه ال�سكوك اأدوات مالية متوافقة مع ال�رسيعة الإ�سالمية متثل دين 

نتج مبوجب عقود مرابحة.

الوكالة

هي اإتفاقية بني املجموعة والعميل، حيث يقوم طرف )املوكل( بتوكيل الطرف الأخر )الوكيل( لإ�ستثمار مبالغ 

حمددة وفقًا ل�رسوط واأحكام الوكالَة مقابل ر�سوم ثابتة بالإ�سافة اأي ربح يتجاوز الربح املتوقع لالأداء اجليد 

كحافز للوكيل. يتحمل الوكيل اأية خ�سائر نتيجة ل�سوء اإدارة اأو اهمال اأو انتهاكات ل�رسوط واأحكام الوكالة، اأما 

اخل�سائر التي لي�س لها �سلة بهذه الأ�سباب يتحملها املوكل.
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٥٩

مبلغ �لقيمة �لعادلة

�ألف درهم

 ١٥٩.١٣٩النقد وما يعادله

املبالغ امل�ستحقة من البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

 ٢٢.٥٠٠  ت�ستحق بعد ثالثة اأ�سهر

 ٣٨.٥٣٩املوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية

 6.١٣٠ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر

 ٥٧٩ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

 ١.٥٩٩املدينون واملوجودات الأخرى

 1.262     املمتلكات واملعدات

 229.7٤8  �إجمايل �ملوجود�ت

)٩٥.٣٠٠(ودائع العمالء

)٣٣.٢٧٥(مطلوبات اآخرى

)٢٠٠(         خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

)128.775( �إجمايل �ملطلوبات

 ١٠٠.٩٧٣اإجمايل �سايف املوجودات القابلة للتحديد

)٥٢.6٧٨(   احلقوق الغي م�سيطرة

 ٤٨.٢٩٥     �إجمايل �شايف �ملوجود�ت �لقابلة للتحديد �مل�شتحوذ عليها

 6.٧٠٥       ال�سهرة عند ال�ستحواذ

  ٥٥.٠٠٠    املبلغ عند ال�ستحواذ املتعلق بقيمة ال�سكوك املحولة

بلغ �سايف التدفقات النقدية اخلارجة عند ال�ستحواذ كما يلي:

-املبلغ املدفوع

  ١٥٩.١٣٩  النقد املكت�سب من دار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ

 ١٥٩.١٣٩   �سايف التدفقات النقدية

3.   دمج �لأعمال

�ل�شتحو�ذ على د�ر �لتمويل �لإ�شالمي �س.م.خ

يف فرباير ٢٠١١، تقدمت دار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ بطلب للتحويل املبكر ل�سكوك بقيمة 6٥مليون درهم 

والتي حتتفظ منها ال�رسكة ب�سكوك بقيمة ٥٥ مليون درهم. ا�ستحوذت ال�رسكة على ن�سبة ٤٧.٨٣٪ من اأ�سهم 

ت�سويت دار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ من خالل حتويل �سكوكها بتاريخ ابريل ٢٠١١.

قامت ال�رسكة ب�سكل طوعي بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ١٠ بتاريخ فعلي ابتداًء من 

١ يناير ٢٠١٢ وتطبيق ال�سيطرة الفعلية »de facto« على دار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ باأثر رجعي منذ 

تاريخ ال�ستحواذ وبالتايل، مت توحيد دار التمويل الإ�سالمي يف البيانات املالية للمجموعة باأثر رجعي منذ 

تاريخ ابريل ٢٠١١. اإن الن�ساط الرئي�سي لل�رسكة التابعة هو تقدمي خدمات التمويل الإ�سالمي.

كانت القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية القابلة للتحديد لدار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ كما يف 

تاريخ ال�ستحواذ كالآتي:



ال�ستحواذ على �رسكة دار التمويل لالأوراق املالية ذ.م.م.

التمويل لالأوراق  الت�سويت اململوكة لدار  اأ�سهم  اإ�سافية من  ال�رسكة على ٥٥٪ ن�سبة  ا�ستحوذت  يف ١ يوليو ٢٠١١، 

املالية ذ.م.م. )املعروف �سابقًا مبركز اخلليج الوطني لالأ�سهم وال�سندات ذ.م.م( لتزيد من ملكيتها الإجمالية اإىل ٪6٥. 

اإن الن�ساط الرئي�سي لل�رسكة التابعة هو الو�ساطة يف بيع و�رساء الأ�سهم وال�سندات املحلية ولها فرع يف اأبوظبي.

املالية  لألوراق  التمويل  دار  لشركة  للتحديد  القابلة  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  كانت 
ذ.م.م كما في تاريخ االستحواذ كاآلتي:
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٣.  دمج الأعمال )تتمة(

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

6٠

مبلغ �لقيمة �لعادلة

�ألف درهم

١٥.١٤٧النقد وما يعادله

٧.6٤٧ودائع ثابتة لدى البنوك

٢٣.١٥٢ذمم جتارية مدينة وم�ستحقات اأخرى

٤٨٥موجودات متداولة اأخرى

١.٢٩٥ممتلكات ومعدات

٤7.726    �إجمايل �ملوجود�ت

)١٣.٠٥٠(ذمم جتارية دائنة ومطلوبات اأخرى

)٤٨٠(        مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

)13.530(  �إجمايل �ملطلوبات

٣٤.١٩6اإجمايل �سايف املوجودات القابلة للتحديد

 
)١١.٩6٩(  حقوق غي م�سيطرة

22.227    �إجمايل �شايف �ملوجود�ت �لقابلة للتحديد �مل�شتحوذ عليها

قيمة ال�ستثمار يف دار التمويل لالأوراق املالية ذ.م.م مبا�رسة

٣.٤٢٠ قبل حتقيق ال�سيطرة

١6.١٩٩مبالغ اإ�سافية مدفوعة

٢.6٠٨       الربح الناجت عن ا�ستحواذ ال�رسكة التابعة

   ٢٢.٢٢٧

بلغت التدفقات النقدية اخلارجة عند ال�ستحواذ كما يلي:

)١6.١٩٩(املبلغ املدفوع

١٥.١٤٧ النقد املكت�سب من دار التمويل لالأوراق املالية ذ.م.م

)١.٠٥٢( �شايف �لتدفقات �لنقدية �خلارجة

PARROT FISH قـيــن



2012 ٢٠١١ 

األف درهم�ألف درهم

 ٢٢.٠٤٥ 60.376   ح�سابات جارية وحتت الطلب

 ٧٨6.٢6٢ 963.538  ودائع ثابتة

 ٢.٥٠٠-ودائع وكاله لدى البنوك

 ١١.١٩٩ 29.721ح�سابات حتت الطلب

 ١.66٧        -             اأر�سدة بنكية اأخرى

 ٨٢٣.6٧٣ 1.053.635اأر�سدة من البنوك

 ٧.٢٧٣ 8.395 الأر�سدة النقدية

)٥١.666()18٤.567(اأر�سدة م�ستحقة للبنوك ت�ستحق خالل اأقل من ثالثة اأ�سهر

)٢٥٣.١٨٧(  )278.389(اأر�سدة م�ستحقة من البنوك ت�ستحق بعد اأكرث من ثالثة اأ�سهر

 ٥٢6.٠٩٣    599.07٤   �شايف �لنقد وما يعادله

مل يتم اإدراج ودائع ثابتة م�ستحقة من البنوك بقيمة ٢٧٨,٣٨٩ األف درهم )٢٠١١: ٢٥٣,١٨٧ األف درهم( واأر�سدة م�ستحقة للبنوك بقيمة 

١٠٥,٤١٨ األف درهم )٢٠١١: ٣٧١,٢٨٤ األف درهم( �سمن النقد وما يعادله حيث اأنها ت�ستحق بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإيداعها.

٤.  �لنقد وما يعادله

5.   �ل�شتثمار�ت

٢٠١٢

اأدوات حقوق امللكية:

 128.615 - 50.053 78.562- متداولة

 1٤8.131 - - 1٤8.131- غي متداولة

اأدوات الدين:

 255.287- 255.287-- متداولة – معدل ثابت

 15.669-             -              15.669ا�ستثمار يف �سناديق مدارة

 2٤2.362    305.3٤0             - 5٤7.702 

  322.٤76- 93.752 228.72٤دولة الإمارات العربية املتحدة

 225.226-              211.588 13.638خارج دولة الإمارات العربية املتحدة

2٤2.362 305.3٤0              -5٤7.702 

٢٠١١ )معاد اإدراجه(

اأدوات حقوق امللكية:

 ١٥٢.٣6٥ - ٣٨.٩٧٧ ١١٣.٣٨٨- متداولة

 ١٤6.٢٣٧ - - ١٤6.٢٣٧- غي متداولة

اأدوات الدين:

 ٥٥6.١٨٠ ٥٥6.١٨٠--- متداولة – معدل ثابت

١٥.٥٣٩   -             -             ١٥.٥٣٩   ا�ستثمار يف �سناديق مدارة

 ٢٧٥.١6٥٥        ٣٨.٩٧٧       ٤6.٨٧٠.٣٢١     ١٨٠   

 6٥٧.٠٥٣ ٣٥٧.٥١٥ ٣٨.٩٧٧ ٢6٠.٥6١دولة الإمارات العربية املتحدة

 ٢١٣.٢6٨ ١٩٨.66٥-              ١٤.6٠٣خارج دولة الإمارات العربية املتحدة

٢٧٥.١6٥٥ ٣٨.٩٧٧ ٤6.٨٧٠.٣٢١ ١٨٠ 
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6١

معاد اإدراجه

خالل الدخل ال�سامل

الآخر

 األف درهم

بالقيمة العادلة من

خالل الأرباح

واخل�سائر

 األف درهم

بالقيمة العادلة من

بالتكلفة املطفاأة

 األف درهم

الإجمايل

 األف درهم



6.  �لقرو�س و�ل�شلفيات، �شايف

7.  �ملوجود�ت �لتمويلية و�ل�شتثمارية �لإ�شالمية

2012 ٢٠١١ 

األف درهم�ألف درهم

 ١.٠6٢.٧٩٢ 1.267.289قرو�س جتارية

 308.2٤9      298.008    متويل الأفراد

1.565.297 ١.٣٧١.٠٤١ 

ناق�سًا: خم�س�س النخفا�س يف القيمة

)1٤9.2٤2()170.765(حمدد

)١٢.٩٤٢(    )15.7٤7(     جماعي

 1.378.785  ١.٢٠٨.٨٥٧ 

2012 ٢٠١١ 

األف درهم�ألف درهم

 ٤٢.٥٠١ 35.2٤2مرابحة – ب�سائع

 ٩.٨١٩ 19.239 بطاقات و�سحوبات مغطاة

 ٩.٤٠٨ 12.٤03ال�رساء وا�ستئجار الأ�سل بعد البيع

 ٢.٢٢٣ 13.298اإجارة

 ٥.٥6٠         -                   ا�ست�سناع

80.182 69.511 

ناق�سًا: خم�س�س النخفا�س يف القيمة

)٤٢٨()1.339(حمدد

)٢٤٩(            )٥٤٨(            جماعي

      78.295        6٨.٨٣٤ 

 ١٥٤.٨١٥ 162.18٤كما يف ١ يناير

 ٧.٣6٩ 35.153املحمل خالل ال�سنة

-                   )10.825(مبالغ م�سطوبة خالل ال�سنة

 ١6٢.١٨٤      186.512    يف ٣١ دي�سمرب

يتم اإدارج القرو�س وال�سلفيات بعد خ�سم خم�س�س انخفا�س القيمة. كانت احلركة يف املخ�س�س

خالل ال�سنة كما يلي:

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

٥.  ال�ستثمارات )تتمة(

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

6٢

املوجودات  ملكية  ومكافاآت  خماطر  بجميع  حتتفظ  حيث  موجودات  �رساء  اإعــادة  معامالت  يف  املجموعة  تدخل 

�رساء  اإعادة  اتفاقيات  يف  املجموعة  دخلت  املوحد.  املايل  املركز  بيان  من  املوجودات  ا�ستبعاد  يتم  ل  وبالتايل، 

متعلقة با�ستثمارات مدرجة من خالل الأرباح واخل�سائر مببلغ 6٧,٨٧٤ األف درهم )٢٠١١: ٣٠٤,١٢٩ األف درهم(. 

بلغ اللتزام املتعلق بالإتفاقيات ٥6,٢٩٥ األف درهم )٢٠١١: ٢٣6,٥١٠ األف درهم( ومت اإدراجه �سمن بند اأر�سدة 

للبنوك. م�ستحقة 

معاد اإدراجه

معاد اإدراجه



يف  احلركة  كانت  القيمة.  يف  النخفا�س  خم�س�س  �سايف  الإ�سالمية  وال�ستثمارية  التمويلية  املوجودات  تدرج 

املخ�س�س خالل ال�سنة كالآتي:

وا�ستئجار  الإجارة  مدفوعات  باأدنى  املتعلقة  احلالية  والقيمة  البيع  بعد  الأ�سل  وا�ستئجار  الإجارة  اإجمايل  بلغ 

الأ�سل بعد البيع كما يلي:

تاأ�س�ست �رسكة ماين لند ماجنمنت ذ.م.م. يف دولة الإمارات العربية املتحدة وتقدم خدمات اإدارة الفنادق.

تاأ�س�س امل�ست�سفى العاملي ذ.م.م. يف دولة الإمارات العربية املتحدة بهدف متلك واإدارة م�ست�سفى.

لدى املجموعة ا�ستثمارات يف �رسكات زميلة كما يلي:

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

6٣

2012 ٢٠١١ 

األف درهم�ألف درهم

- 677يف ١ يناير

 6٧٧            1.210      املحمل لل�سنة

  6٧٧            1.887      يف ٣١ دي�سمرب

2012 ٢٠١١ 

 ٣٣.٣٣٪ 33.33٪ماين الند ماجنمنت ذ.م.م.

 ٣٠.٠٠٪ 30.00٪املستشفى العاملي ذ.م.م.

2012 ٢٠١١ 

األف درهم�ألف درهم

�إجمايل �لجارة و��شتئجار �لأ�شل بعد �لبيع

 ٤.٢٣٩ 8.287اأقل من �سنة واحدة

 ٧.6٧١ 12.298من �سنة اإىل ثالث �سنوات

 ٧٥٥ 6.7٤5من ثالث �سنوات اإىل خم�س �سنوات

  ١.٧٥٠        ٤.77٤      اأكرث من خم�س �سنوات

32.10١٤.٤١٥ ٤ 

 )٢.٧٨٤(     )6.٤03(    ناق�سًا: الإيرادات املوؤجلة

  ١١.6٣١     25.701    �سايف الإجارة وا�ستئجار الأ�سل بعد البيع

�شايف �لقيمة �حلالية لأدنى مدفوعات �لإجارة و��شتئجار �لأ�شل

بعد �لبيع

 ٣.٣٠٥ 6.272اأقل من �سنة واحدة

 6.6١٠ 9.660من �سنة اإىل ثالث �سنوات

 ٥٢٥ 5.٤86من ثالث �سنوات اإىل خم�س �سنوات

  ١.١٩١        ٤.283      اأكرث من خم�س �سنوات

    25.701       ١١.6٣١   

معاد اإدراجه

معاد اإدراجه

امللكية ن�ســــبة 

معاد اإدراجه

8.  �ل�شتثمار يف �رشكات زميلة



2012 ٢٠١١ 

األف درهم�ألف درهم

بيان املركز املايل لل�رشكات الزميلة

 ٣١٠.٨٠٨ 316.89٤املوجودات

)١66.٢١٨( )196.663(   املطلوبات

 ١٤٤.٥٩٠    120.231    �شايف �ملوجود�ت

 ٤7.381 39.296ح�سة املجموعة من �سايف املوجودات

 ٣.٨٥٩          3.859        ال�سهرة الناجتة عن ال�ستحواذ

 ٥١.٢٤٠        ٤3.155      �لقيمة �لدفرتية لالإ�شتثمار يف �رشكات زميلة

ح�سة اإيرادات وخ�سارة ال�رشكات الزميلة

  ١٠.٩٠6         15.660      الإيرادات

)١٤.٣٨٥(      )2٤.508(    خ�سارة ال�سنة

)٧٨٨(          )8.085(      ح�سة املجموعة من �سايف اخل�سائر خالل ال�سنة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

٨.  ال�ستثمار يف �رسكات زميلة )تتمة(

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

6٤

فيما يلي ملخ�س للمعلومات املالية املتعلقة بال�ستثمار يف ال�رسكات الزميلة: 

تتعلق ال�سهرة التي مت ال�ستحواذ عليها من خالل دمج الأعمال بال�رسكات التابعة التالية:

تقوم املجموعة باإجراء اختبار انخفا�س ب�سكل �سنوي كما يف ٣١ دي�سمرب.

ال�سهرة املتعلقة بدار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ

مت تخ�سي�س ال�سهرة املكت�سبة من ال�ستحواذ على دار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ. لل�رسكة التابعة كوحدة مولدة للنقد. 

وهي متثل اأدنى امل�ستويات يف املجموعة والتي يتم مراقبة ال�سهرة لأهداف الإدارة الداخلية.

خالل ال�سنة قامت املجموعة باإجراء اختبار مراجعة لنخفا�س ال�سهرة بناًء على توقعات املجموعة للتدفقات النقدية. 

مت حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املولدة للنقد على اأ�سا�س القيمة قيد الإ�ستخدام، والتي مت حتديدها عن طريق 

التدفقات النقدية املخ�سومة من العمليات امل�ستمرة للوحدة املولدة للنقد. اإن معدل اخل�سم املطبق للتدفقات النقدية 

النقدية بعد فرتة خم�س �سنوات هو ٣٪. بناًء على نتائج تقييم  التدفقات  النمو امل�ستخدم لإ�ستقرار  هو ٢٠٪ ومعدل 

اإنخفا�س ال�سهرة، تو�سلت املجموعة اإىل ان القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املولدة للنقد اأعلى من قيمتها الدفرتية.

ال�سهر املتعلقة بثريد فيجن لال�ستثمار ذ.م.م

مت تخ�سي�س ال�سهرة املكت�سبة من ال�ستحواذ على ثيد فيجن لال�ستثمار ذ.م.م لل�رسكة التابعة كوحدة مولدة للنقد. 

وهي متثل اأدنى امل�ستويات يف املجموعة والتي يتم مراقبة ال�سهرة لأهداف الإدارة الداخلية.

�ختبار �نخفا�س قيمة �ل�شهرة

معاد اإدراجه

9.  �ل�شــهــرة

معاد اإدراجه

201220112012201120122011

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

 ١١.6٧٨ 11.678 ٤.٩٧٣ ٤.973   6.٧٠٥    6.705 �ل�شهرة

الإجمايل ثريد فيجن لال�ستثمار ذ.م.م دار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ



املجموعة  قامت  البيع.  تكاليف  ناق�سًا  العادلة  القيمة  على  بناًء  ال�سهرة  لنخفا�س  مراجعة  باإجراء  املجموعة  قامت  ال�سنة،  خالل 

وبع�س  التطوير  قيد  واملمتلكات  الأر�س  من  رئي�سية  ب�سفة  تتكون  والتي  التابعة  ال�رسكة  موجودات  ل�سايف  العادلة  القيم  بتقدير 

مقيم  قبل  من  معد  تقييم  اإىل  بالرجوع  التطوير  قيد  واملمتلكات  لالأر�س  العادلة  القيمة  حتديد  مت  الآخرى.  واملطلوبات  املوجودات 

معتمد باإ�ستخدام الطرق ال�سوقية وهي طرق تقييم يتم من خاللها تقدير القيمة العادلة للموجودات بناًء على الأ�سعار ال�سوقية �سمن 

معامالت فعلية وبال�ستف�سار عن اأ�سعار املوجودات املتاحة حاليًا للبيع ناق�سًا اأي تكاليف بيع متعلقة باملوجودات. بناًء على نتائج 

هذا التحليل، تو�سلت املجموعة اإىل اأن القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املولدة للنقد اأعلى من قيمتها الدفرتية.

وفقًا ملتطلبات القانون الحتادي رقم )6( ل�سنة ٢٠٠٧، ب�ساأن �رسكات التاأمني والوكالت، حتتفظ املجموعة بوديعة م�رسفية بقيمة 

6,٠٠٠ األف درهم )٢٠١١ : 6,٠٠٠ األف درهم(، والتي ل ميكن ا�ستخدامها دون موافقة هيئة التاأمينات يف الإمارات العربية املتحدة.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

6٥

10.  �إيــد�ع نظامــي

11.  �ملمتلكات و�لتجهيز�ت و�ملعد�ت

اأر�س

مملوكة

مفرو�سات 

وجتهيزات 

ومعدات

�سيارات

معدات

وبرامج

احلا�سب لآيل

اأعمال

راأ�سمالية

الإجمايلقيد التنفيذ

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

2012

التكلفة اأوالتقييم:

 ٢١٥.٧٠٥ ٧٢.٥٣٤ ١٩.٤٤٩ 6.٧٢٨ ٨٥.66٧٣١.٣٢٧  كما يف ١ يناير ٢٠١٢ 

 6٩.٠٧١ 6٣.٢٨٢ ١.٩١٠ ٤٥٣ ٣.٤٢6-  اإ�سافات خالل ال�سنة

)٢٩٩(       -             -              )٢٩٩(      -               -                 ا�ستبعادات

28٤.٤77  21.359135.816   6.٨٨٢  ٣٤.٧٥٣  ٨٥.66٧   كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢ 

ال�ستهالك املرتاكم: 

 ٤٢.١٧6- ١٥.٠٧٣ ٤.٣٩٨ ٢٢.٧٠٥-  كما يف ١ يناير ٢٠١٢

 ٧.١٠٩- ١.٨٤٤ ٧١٧ ٤.٥٤٨-  املحمل خالل ال�سنة

)٢٩٩(      -             -             )٢٩٩(      -              -                متعلق بال�ستبعادات

 ٤8.986 -               16.917 ٤.816    27.253 -                كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

�سايف القيمة الدفرتية:

235.٤91  135.816 ٤.٤٤2 2.066     7.500  ٨٥.66٧   كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

2011

التكلفة اأو التقييم:

 ١٥٤.٣٧٧ ١٨.٨٧٤ ١٥.٨١٧ ٥.٣٢٤ ٢٨.6٩٥ ٨٥.66٧  كما يف ١ يناير ٢٠١١ 

متح�سل عند ال�ستحواذ على �رسكات  

 ٢.٥٥٧- ١.٣٣٢ ١.٠٨٤ ١٤١-    تابعة  - معاد اإدراجه )اإي�ساح ٣(

 ٥٨.٧٧١   ٥٣.66٠   ٢.٣٠٠  ٣٢٠         ٢.٤٩١   -                اإ�سافات خالل ال�سنة - معاد اإدراجه

 ٢١٥.٧٠٥ ٧٢.٥٣٤  ١٩.٤٤٩  6.٧٢٨     ٣١.٣٢٧ ٨٥.66٧   كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١١ - معاد اإدراجه

ال�ستهالك املرتاكم: 

 ٣٤.٩٥٨- ١٣.١٧٨ ٣.٤6٢ ١٨.٣١٨-  كما يف ١ يناير ٢٠١١ - معاد اإدراجه

 ٧.٢١٨    -               ١.٨٩٥     ٩٣6        ٤.٣٨٧    -                املحمل خالل ال�سنة

 ٤٢.١٧6  -               ١٥.٠٧٣  ٤.٣٩٨     ٢٢.٧٠٥ -              كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١١ - معاد اإدراجه

 

�سايف القيمة الدفرتية:

 ١٧٣.٥٢٩ ٧٢.٥٣٤  ٤.٣٧6     ٢.٣٣٠     ٨.6٢٢   ٨٥.66٧    كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١١  - معاد اإدراجه



12.  ��شتثمار�ت يف �ملمتلكات

13.  فو�ئد م�شتحقة وموجود�ت �أخرى

اإن الأر�س اململوكة هي قطعة اأر�س مت �رساوؤها من قبل املجموعة وتعتزم اإن�ساء مكاتبها عليها.

تتعلق الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ بت�سييد املكاتب على الأر�س اململوكة جمانًا.

املايل  املركز  بيان  تاريخ  يف  كما  العادلة  للقيمة  الإدارة  تقديرات  اأف�سل  لالأر�س  العادلة  القيم  متثل 

ذات �سلة وخربة  بها  ذو موؤهالت مهنية معرتف  م�ستقل معتمد  قبل مقيم  املعد من  التقييم  اإىل  بالرجوع 

حديثة يف تقييم املوقع والفئة لالأر�س املقيمة.

العادلة  للقيمة  الإدارة  تقديرات  اأف�سل  متثل  والتي  العادلة،  بالقيمة  املمتلكات  يف  ال�ستثمار  اإدراج  مت 

لال�ستثمار يف املمتلكات بتاريخ بيان املركز املايل كما يف تاريخ بيان املركز املايل بالرجوع اإىل التقييم 

املعد من قبل مقيم م�ستقل معتمد ذو موؤهالت مهنية معرتف بها ذات �سلة وخربة حديثة يف تقييم املوقع 

والفئة لال�ستثمار يف املمتلكات.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

١١.  املمتلكات والتجهيزات واملعدات )تتمة(

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

66

2012 ٢٠١١ 

األف درهم�ألف درهم

 ٧١.٣6٥ 87.599كما يف ١ يناير

 ١6.٢٣٤ ٤.96٤اإ�سافات خالل ال�سنة

-                   9.000       الربح من التقييم العادل لال�ستثمارات يف املمتلكات

 ٨٧.٥٩٩    ١٠١.٥6٣ كما يف ٣١ دي�سمرب

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

 ٧٠.٨٤١ 5٤.383فوائد م�ستحقة

)i( ١.٣٤٨ 1.10٤اأرباح م�ستحقة 

 ٢٠.١٤٨ 18.٤00م�ساريف مدفوعة مقدمًا

)ii( ٣٧.٤١٩ 70.2٤5ذمم مدينة، �سايف خم�س�س النخفا�س يف القيمة 

 ٤٨.٠٨٠ 25.991مبالغ م�ستحقة من عمالء عن عقود اإن�ساءات قيد الإجناز )اإي�ساح ٣٠( 

 ٥.٤٢٨ 22.756تاأمينات مدينة

 ٩٣6 6.271موجودات عقود اإعادة تاأمني

- ٤2.733مبالغ مدفوعة مقدمًا لال�ستثمارات

   )iii( ٢١٢-مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة 

 ١٣.٥٤٧    15.٤83 موجودات اأخرى

257.366  197.959 

معاد اإدراجه

تتعلق الأرباح امل�ستحقة بودائع وكالة لدى البنوك وموؤ�س�سات مالية وموجودات متويلية وا�ستثمارية  )i(
اإ�سالمية واتفاقيات مرابحة.  

كما يف ١٣ دي�سمرب ٢٠١٢، انخف�ست املبالغ املدينة بقيمة ا�سمية بلغت 6,6٨٣ درهم  )ii(
)٢٠١١: ٨,٩٨6 درهم( ومت تقدميها بالكامل.  



اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

١٣.  فوائد م�ستحقة وموجودات اأخرى )تتمة(

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

6٧

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

 6٩.6٨٣ 65.111ودائع حتت الطلب

 ١.٤٧٨.٢٣٤ 1.593.290ودائع لأجل

  513            1٤5.270ودائع وكالة

1.803.671 1.5٤8.٤30 

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

 )i( ١٠١.١٧٣ 90.000من بنوك جتارية حملية 

 )ii( ٣٠٧.٠٢٧ 138.831من بنوك جتارية دولية  

228.831  ٤08.200 

 ٤٣٧.٥٨٢ 673.351حكومي

 1.110.8٤8 1.130.320�رسكات

1.803.671 1.5٤8.٤30 

معاد اإدراجه

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢، كان حتليل اأعمار املدينون التجاريون كما يلي:

متثل املبالغ املدفوعة مقدمًا لال�ستثمارات القيم املدفوعة ل�رساء ح�سة تبلغ 6٥٪ يف �رسكة كاب ام انف�ستمنت 

�س.م.خ كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢، ل تزال املجموعة قيد اإكمال ال�سكليات القانونية املتعلقة بتحويل الأ�سهم.

كان حتليل ودائع العمالء ح�سب القطاعات كما يلي:

غري م�ستحق

اأكرث منبني 60 – 90بني 30 – 60اأقل منالدفع وغري

120 يومًايومًايومًا30 يومًامنخف�سالإجمايل

درهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهم

201270.2٤5 ٤0.102 13.778 ٤01 1.266 1٤.698 

١٤- ٤٤٣ ٣.٤١٩ ١٨.٩٣٣ ٢٠١١٣٧.٤١٩.6٢٤ 

م�ستحقة الدفع ولكن غري منخف�سة

1٤.  ود�ئــع �لعمـالء

15.  قـــرو�س لأجــل

حتمل القرو�س لأجل املودعة لدى بنك جتاري حمــلي معدل فائــدة مبعدلت �سوقيـة وت�ستحـق ال�سداد خـالل  )i(
�سنة واحدة من تاريخ بيان املركز املايل.  

حتمل القرو�س لأجل املودعة لدى بنك جتاري دويل معدل فائدة مبعدلت �سوقية وت�ستحق ال�سداد خالل �سنة  )ii(
واحدة من تاريخ بيان املركز املايل. يتم �سمـان القـر�س لأجـل مقابـل ا�ستثمـار املجموعـة يف اأدوات الديــن  

)اإي�ساح ٥(.  

)iii(



16. فو�ئد م�شتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

17. �ل�شكوك �لغري قابلة للتحويل

18. ر�أ�س �ملال

19. خطة ح�ش�س �أ�شهم �ملوظفني

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

6٨

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

 ١٤.٤٢6 12.587فوائد م�ستحقة الدفع

 ٢٢٨ 582اأرباح دائنة

 ٤.٣٧6 26.18٤ذمم دائنة

 ٥٤.١٤٧ 67.171م�ساريف م�ستحق

 ٢٩٨.٥٧٨ 353.163ح�سابات تاأمينات �سمان

 ٨.١٩٤ 30.615اأق�ساط غي مكت�سبة

 ١.٧١١ 10.976اإجمايل مطالبات دائنة

 10٤.192 111.081مطلوبات اأخرى

612.359  ٤85.852 

معاد اإدراجه

ال�سالمية  ال�رسيعة  مع  متوافقة  ثانوية  �سكوك  خالل  من  متويل  على  ال�رسكة  حت�سلت   ،٢٠١٢ يونيو  يف 

 ١٥٠ تبلغ  بقيمة  خا�سة(  اأهداف  ذات  ومركبة  )امُل�سدر   ،١ التمويل  دار  �سكوك  �رسكة  قبل  من  ال�سادرة 

اأو   ٪٣,٠٠ زائد   EIBOR اأ�سهر   6 ربح  معدل  ال�سكوك  حتمل   .٢٠١٧ يوينو  يف  وت�ستحق  درهم  مليون 

6,٢٥٪ �سنويًا اأيهما اأعلى، وت�ستحق ال�سداد ن�سف �سنويًا كتوزيعات اأرباح دورية. بلغت توزيعات الأرباح 

 ١١٢ قيمته  اأطراف خارجية ما  قبل  بها من  واملتعلقة ب�سكوك حمتفظ   ٢٠١٢ دي�سمرب   ٣١ امل�ستحقة يف 

وبالتايل، مت  للمجموعة  تابعة  قبل �رسكات  درهم من  مليون  البالغة ٢١,٤  ال�سكوك  �رساء  درهم. مت  األف 

حذفها من بيان املركز املايل املوحد.

تدار خطة ح�س�س اأ�سهم املوظفني من قبل اأحد الأمناء وتعطي احلق ملجل�س الإدارة بتحديد اأ�سماء املوظفني 

الأ�سهم املمنوحة للموظفني يتم حتميلها كم�ساريف يف  اإن قيمة  اأ�سهم يف املجموعة.  الذين �سيتم منحهم 

الفرتة التي متنح فيها ويتم اإدراج الأ�سهم املتبقية �سمن حقوق امل�ساهمني.

خالل ال�سنة، مل يتم منح اأ�سهم )٢٠١١: مل متنح اأية اأ�سهم( اإىل املوظفني وبلغت الأ�سهم القائمة التي مل متنح 

حتى الآن للموظفني ١,٧٥٠ األف �سهم كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢ )٣١ دي�سمرب ٢٠١١: ١,٧٥٠ األف �سهم(.

خالل اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي املنعقد بتاريخ ٢١ مار�س ٢٠١١، وافق امل�ساهمون على توزيع 

اأ�سهم جمانية تعادل ١٠٪ من القيمة ال�سمية لل�سهم بن�سبة �سهم واحد جماين مقابل كل ع�رسة اأ�سهم ت�سل 

اإىل ٢٧,٥٠٠ األف درهم.

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

امل�رشح، امل�سدر واملدفوع بالكامل

٣٠٢.٥ مليون �سهم )٢٠١١: ٣٠٢.٥ مليون �سهم( بقيمة ١ درهم

 302.500 302.500  لكل �سهم )٣١ دي�سمرب ٢٠١١: ١ درهم لكل �سهم(

امل�سدر واملدفوع بالكامل



اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

6٩

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

 ٥٥.١٠٣ 62.176خطابات اعتماد

 ٨٠٤.٤٩٥ 858.612خطابات �سمان

 ١٠٢.٧٠٥ 70.837التزامات راأ�سمالية

83.680     88.789     التزامات غي قابلة لالإلغاء لتمديد ت�سهيالت ائتمانية

1.080.٤1٤ 1.0٤5.983 

معاد اإدراجه

20. �لحتياطي �لقانوين

 ١٩٨٤ ل�سنة   )٨( رقم  املتحدة  العربية  ــارات  الإم لدولة  الإحتــادي  التجارية  ال�رسكات  قانون  لأحكام  وفقًا 

)وتعديالته( ومبوجب نظام التاأ�سي�س للمجموعة، تقوم املجموعة بتحويل ١٠٪ من �سايف الأرباح اإىل ح�ساب 

احتياطي قانوين �سنويًا حتى ي�سل هذا الإحتياطي اإىل ن�سبة ٥٠٪ من راأ�سمال املجموعة. اإن هذا الإحتياطي غي 

قابل للتوزيع.

21. توزيعات �أرباح

يف ٢٠١٢، مت توزيع اأرباح نقدية بقيمة ٢٠ فل�س لل�سهم الواحد )مبجموع 6٠,٥٠٠ الف درهم( حلاملي الأ�سهم 

الواحد )مبجموع  لل�سهم  فل�س  املدفوعة ١٥  النقدية  الأرباح  بلغت  �سنة ٢٠١١،  بالكامل. يف  املدفوعة  العادية 

٤١,٢٥٠ األف درهم(.

22. �أ�شهم �خلزينة

لل�رسكة حمتفظ بها من قبل �رسكة تابعة كما يف ٣١ دي�سمرب  �سهم  اأ�سهم اخلزينة تكلفة ١,٢١٩,٣٥٧  متثل 

٢٠١٢ )٢٠١١: ١,٠6٠,٥١٣ �سهم(.

23. �إلتز�مات ومطلوبات طارئة

لهذه  تكون  عمالئها.  عن  بالنيابة  ثالثة  لأطــراف  مالية  واعتمادات  �سمان  خطابات  املجموعة  تقدم 

اأي�سًا. ال�سمانات والعتمادات حدود حمددة وتكون عادة لفرتات حمددة 

اللتزام بها من قبل املجموعة لتكبدها على  راأ�سمالية م�ستقبلية مت  الراأ�سمالية تت�سمن تكاليف  اللتزامات 

اأ�سول خالل فرتة زمنية معينة.

ملنح  لالإلغاء  قابلة  غي  تعاقدية  التزامات  تت�سمن  ائتمانية  ت�سهيالت  لتمديد  لالإلغاء  قابلة  غي  التزامات 

ائتمانية. وت�سهيالت  قرو�س 

ال�سنة: نهاية  التالية كما يف  الطارئة  واملطلوبات  الإلتزامات  املجموعة  كان على 



ل يتم اإدراج فوائد على القرو�س وال�سلفيات املنخف�سة يف القيمة.

2٤. �شايف �إير�د�ت �لفو�ئد

25. �شايف �إير�د�ت �لر�شوم و�لعمولت

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٧٠

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

�إير�د�ت �لفو�ئد

 ٢٩.٣١٢ 27.008الأر�سدة امل�ستحقة من البنوك

 ١٣٩.٨٣٤ 138.٤90قرو�س و�سلفيات

 ١٢.6٠6  20.078اأخرى

185.576 ١٨١.٧٥٢ 

م�شاريف �لفو�ئد

)٤٧.٨٣٠()50.762(ودائع العمالء

)١٣.٥٧٢()12.569(الأر�سدة امل�ستحقة للبنوك

)63.331()6١.٤٠٢(

 ١٢٠.٣٥٠ 122.2٤5�سايف اإيرادات الفوائد

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

�إير�د�ت �لر�شوم و�لعمولت

 ١٥.٣6٨ 12.705الأن�سطة التمويلية املتعلقة بال�رسكات والأن�سطة التجارية

 ٢١.٠٤٩ 26.299الأن�سطة التمويلية لالأفراد

39.00٤ 36.٤17 

)12.567()10.079(م�شاريف �لر�شوم و�لعمولت

 23.850 28.925�سايف الإيرادات من الر�سوم والعمولت

معاد اإدراجه

معاد اإدراجه

SPOTTED SPINEFOOT صافي صنيفي



اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٧١

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

الربح )اخل�سارة( املحقق من ا�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة

)3.86٤( 11.٤٤1  العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

الربح )اخل�سارة( غي املحقق من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة

)3.302( 12.759  العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

توزيعات اأرباح م�ستلمة على ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة

 602     792       العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

�سايف الدخل )اخل�سارة( من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة

)6.56٤( 2٤.992  من خالل الأرباح واخل�سائر

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

�شايف �إير�د�ت �لتاأمني �ملكت�شبة

 ١٢.٨٢6 55.173اإجمايل اأق�ساط التمويل املكتتبة

)٥.٩٥٧()19.869(التغيي يف خم�س�س الأق�ساط الغي مكت�سبة

    6.869  35.30٤اإيرادات الأق�ساط املكت�سبة

)٢.٤٣6()13.٤56(اأق�ساط اإعادة التاأمني املتنازل عنها

 التغيي يف جزء خم�س�س اإعادة التاأمني من

936      5.335الأق�ساط الغي مكت�سبة

 )1.500()8.121(اأق�ساط اإعادة التاأمني املتنازل عنها

27.183 5.369     

�شايف مطالبات �إعادة �لتاأمني �ملتكبدة

)٧٤٧()21.817(املطالبات املدفوعة

)١.٧١٠()9.266(م�ساريف املطالبات القائمة

)٢.٢٠٢()1.998(احلركة يف الحتياطيات

-          13.36٤املطالبات امل�سرتدة من معيدي التاأمني

)19.717()٤.659(

�شايف نفقات عمولة �لتاأمني

 112 1.037اإيرادات عمولة التاأمني

)1.821()8.219(نفقات عمولة التاأمني

)7.182( )1.709(

)999(   28٤      �سايف اإيرادات )خ�سارة( التاأمني

معاد اإدراجه

26. �شايف �إير�د�ت �لتاأمني

27. �شايف �لربح )�خل�شارة( من �ل�شتثمار�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة

من خالل �لأرباح و�خل�شائر  



مت احت�ساب الربح الأ�سا�سي لل�سهم العادي عن طريق تق�سيم �سايف اأرباح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم 

الأ�سهم  الربح واملتو�سط املرجح لعدد  لل�سهم بتعديل �سايف  العائد املخف�س  ال�سنة. يتم احت�ساب  القائمة خالل 

ت�سدر  مل   ،٢٠١٢ دي�سمرب   ٣١ يف  كما  العادية.  لالأ�سهم  املحتمل  الإنخفا�س  تاأثي  لعك�س  ال�سنة  خالل  القائمة 

ال�رسكة اأية اأدوات لها تاأثي خمف�س على عائدات ال�سهم العادي عند حتويلها اأو ا�ستعمالها. 

مت احت�ساب الربح الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم على النحو التايل:

واملديرين،  امل�ساهمني  كبار  زميلة،  �رسكات  مع  معامالت  يف  املجموعة  تدخل  العتيادية،  الأعمال  �سياق  يف 

وموظفي الإدارة العليا للمجموعة واملوؤ�س�سات التابعة لهم بالأ�سعار التجارية للعمولت والفوائد.

بلغت اأر�سدة نهاية ال�سنة املتعلقة بالأطراف ذات العالقة واملدرجة �سمن بيان املركز املايل ما يلي:

كانت املعامالت الهامة مع الأطراف ذات العالقة خالل ال�سنة كما يلي:

28. �لربح �لأ�شا�شي و�ملخف�س لل�شهم

29. �ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة
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2012٢٠١١

�سايف الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي

 62.229 67.667  ال�رسكة الأم )األف درهم(

 ٣٠٢.٥٠٠ 302.500 عدد الأ�سهم العادية امل�سدرة )األف درهم(

)1.061()1.219(ناق�سًا: اأ�سهم اخلزينة )األف درهم(

)1.750()1.750(ناق�سًا: خطة ح�س�س اأ�سهم املوظفني )األف درهم(

299.531 ٢٩٩.6٨٩ 

  ٠.٢١       ٠.٢٣    الربح لل�سهم )درهم(

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

قرو�س و�شلفيات للعمالء:

 ١٩٧      ١66      ملوظفي الإدارة الرئي�سيني

ود�ئع �لعمالء

 -           ٢6١      من �رسكات زميلة

 ٧6٨     ٩٢6      من اآخرين

�إير�د�ت �لعقود

 6٥.٨١٧  ٧٩.١٥٩    جلهات اأخرى

�إير�د�ت �لفو�ئد و�لعمولت

 -              ١             من �رسكات زميلة

 ١٢           ٥             من موظفي الإدارة الرئي�سيني

م�شاريف �لفو�ئد

 ٣٥          ٥            ل�رسكات زميلة

 6             -            جلهات اأخرى

مكافاآت اأع�ساء الإدارة الرئي�سيني

  مكافاآت ق�سية الأجل )رواتب وامتيازات ومكافاآت(
  ١٧.٩٥6 ١6.٨٩٢ 

معاد اإدراجه

معاد اإدراجه
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2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

تكاليف الإن�ساءات املتكبدة م�سافًا اإليها الأرباح املحققة

 ٥١٩.٢٠٤ 66٨.٢٧٠  ناق�سًا اخل�سائر املحققة لتاريخه

 ٤٧١.١٢٤ 6٤٢.٢٧٩ناق�سًا فواتي مرحلية لتاريخه

٤٨.٠٨٠ ٢٥.٩٩١ 

معرتف بها ومدرجة يف البيانات املالية املوحدة كمبالغ

 ٤٨.٠٨٠ ٢٥.٩٩١  م�ستحقة من عمالء مبوجب عقود اإن�ساءات )اإي�ساح ١٣(

معاد اإدراجه

30. عقود �لإن�شاء�ت

31. معلومات �لقطاعات

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢، بلغت الأر�سدة املحتجزة من قبل العمالء عن عقود املقاولت مبلغ ١٥,٤6٥ األف 

مبلغ  املقاولت  عقود  عن  العمالء  من  مقدمًا  امل�ستلمة  الأر�سدة  بلغت  درهم(.  األف   ١٨,٢٨٥  :٢٠١١( درهم 

١١,٨٨٨ األف درهم )٢٠١١: ٣٢,٨6٩ األف درهم(.

لأغرا�س اإدارية، يتم تق�سيم املجموعة اإىل عدد �ست قطاعات اأعمال رئي�سية:

الأن�سطـة التجاريـة ومتويـل الأفراد والتـي متثـل ب�سكـل رئي�سـي تقديـم القرو�س والت�سهيـالت الإئتمانيـة   )i(
الأخرى للموؤ�س�سات والأفراد.  

الأن�سطة ال�ستثمارية والتي ت�سمل ب�سكل رئي�سي اإدارة املحفظة ال�ستثمارية للمجموعة وعمليات اخلزينة.  )ii(
التمويـل وال�ستثمـار ال�سالمـي والتـي تت�سمن ن�سـاط اإحــدى ال�رسكـات التابـعـة للمجموعـة التـي متـثـل  )iii(

ب�سكل رئي�سي ال�ستثمار ومتويل الأفراد والتمويل التجاري واخلدمات الأخـرى ذات ال�سلة وفقـًا ملبـادئ   

ال�رسيعة الإ�سالمية.  

التاأمني والذي ميثل ب�سكل رئي�سي  ن�ساط اإحدى ال�رسكات التابعة للمجموعة التـي تقـدم خدمـات تاأمـني  )iv(
على غي احلياة.  

الإن�ساءات والتي تت�سمن ن�ساط ال�رسكات التابعة العاملة فـي قطـاع الإن�ساءات فـي العقـارات والأن�سطـة  )v(
املتعلقة بها.  

الو�ساطة والتي تت�سمن ن�ساط اإحدى ال�رسكات التابعة للمجموعة التـي تـقدم خدمـات الو�ساطـة املاليـة.  )vi(

اإجراء  ويتم  للمجموعة.  الأ�سا�سية  القطاعات  معلومات  اإعداد  عليه  بناًء  مت  الذي  الأ�سا�س  القطاعات  هذه  تعد 

املعامالت بني القطاعات باأ�سعار حتددها الإدارة مع الأخذ بعني الإعتبار تكلفة التمويل.
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١ ٣١. املنتجات واخلدمات املولرّدة لإيرادات القطاعات

اإن املعلومات املتعلقة بقطاعات املجموعة هي كما يلي:

 اأن�سطة جتارية

ال�ستثماراتومتويل اأفراد

 موجودات

متويلية

 وا�ستثمارية

الإجمايلاأخرىالتاأمنيالو�ساطةاإن�ساءاتاإ�سالمية

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

 ١٨٥.٥٧6- 6.٥٣٤-- 6١٥ ١٩.٠٤٣ ١٥٩.٣٨٤اإيرادات الفوائد

)6٣.٣٣١(-----)١٠.66٧()٥٢.66٤(م�ساريف الفوائد

 ١١٢.٠٢٨--- ١١٢.٠٢٨---اإيرادات العقد

)١٠٩.٢٩٣(---)١٠٩.٢٩٣(---تكاليف العقد

)٨.٠٨٥(-----)٨.٠٨٥(-احل�سة من خ�سائر �رسكات زميلة

 ٢٧.١٨٣- ٢٧.١٨٣-----�سايف الأق�ساط املكت�سبة

)١٩.٧١٧(-)١٩.٧١٧(-----�سايف املطالبات املتكبدة

)٧.١٨٢(-)٧.١٨٢(-----�سايف نفقات عمولت التاأمني

اإيرادات من موجودات

 ٨.٢6٠---- ٨.٢6٠--متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية

)١.٨٢٨(----)١.٨٢٨(--اأرباح قابلة للتوزيع على املوردين

)٤.١٣٠(----)٤.١٣٠(--اأرباح قابلة للتوزيع على حاملي ال�سكوك

 ١٢٣.٩٥٣-               ١٢.٥٩٧ ٨١٥٢.٥٠٠ 6.٨١٣ ١٠٠.٠٧6   ١.١٥٢اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

 2٤3.٤3٤-            19.٤15 2.500 3.550 9.730 100.367 107.872�إجمايل �لإير�د�ت �لت�شغيلية

)٧.١٠٩()٢.٧٥6()٥٩٨()٣١٣()٢.٥٧٠()٨٧٢(--م�ساريف ال�ستهالك والإطفاء

)١٢٧.٧٣٢()٥٢.٢٥٥()١٨.٨٧٢()٥.٨٧٣()١٣.٩٧٢()١٤.٢٥٨()6.٢٩٠()١6.٢١٢(م�ساريف ور�سوم اأخرى

)13٤.8٤1()55.011()19.٤70()6.186()16.5٤2()15.130()6.290(     )16.212(�إجمايل �مل�شاريف و�لنفقات �لآخرى

 108.593)55.011()55(          )3.686()12.992()5.٤00( 9٤.077 91.660ربح )خ�شارة( �ل�شنة قبل �نخفا�س �لقيمة

خم�س�س اإنخفا�س قيمة القرو�س    

)٣٥.١٥٣(------)٣٥.١٥٣(وال�سلفيات، �سايف

اأرباح قابلة للتوزيع على

)١.٢١٠(-          -          -          -          )١.٢١٠(-          -          املودعني وحاملي ال�سكوك

ربح )خ�سارة( ال�سنة بعد

خم�س�س انخفا�س القيمة
٥6.٩٤.٠٧٧ ٥٠٧ )6.6٣()١٢.٩٩٢()١٠.6٨6(        )٧٢.٢٣٠)٥٥.٠١١( )٥٥  

موجودات القطاع
١٠ ٢٩.٤٤٩ ١.٧٧٥.١٠٤ ١.٥٤٠.٧٢٥6.١٩٩.٨٩٥ ٧٠.٧٩٤ ٠٩٨ 

            - ٣.٧٢٢.٠6٥ 

مطلوبات القطاع
١.٢6١ ١.٢٤٥.٧٣٢ ١.١٢٩6١٧٥.٨٨٢ ٤٢.٠٧٩ ١٨٣.٢٥٧ ٢.٩٢٨ 

            - ٣.٠٧١.٠٠٧ 

اإ�سافات اإىل موجودات غي متداولة

 -           خالل ال�سنة
١.٤٤ ٤.٩٧٢6 

          6٨٨٥         ٥٨          ٩ 6١.6٤١   6٩.٠٧١ 

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

٣١.  معلومات القطاعات )تتمة(

،
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اإن املعلومات املتعلقة بقطاعات املجموعة هي كما يلي:

 اأن�سطة جتارية

ال�ستثماراتومتويل اأفراد

 موجودات

متويلية

 وا�ستثمارية

الإجمايلاأخرىالتاأمنياإ�سالمية

معاد اإدراجه

األف درهم

معاد اإدراجه

األف درهم

معاد اإدراجه

األف درهم

اإن�ساءات

األف درهم

الو�ساطة

األف درهم

معاد اإدراجه

األف درهم

معاد اإدراجه

األف درهم

معاد اإدراجه

األف درهم

 ١٨١.٧٥٢- ٢.١٢٩-- ٣.٣6٨ ١٤.٥٠٥ ١6١.٧٥٠اإيرادات الفوائد

)6١.٤٠٢(-----)٧.١١٤()٥٤.٢٨٨(م�ساريف الفوائد

 ١٤١.٤٠6--- ١٤١.٤٠6---اإيرادات العقد

)١٢٧.٢٨٣(---)١٢٧.٢٨٣(---تكاليف العقد

)٧٨٨(-----)٧٨٨(-احل�سة من خ�سائر �رسكات زميلة

 ٥.٣6٩- ٥.٣6٩-----�سايف الأق�ساط املكت�سبة

)٤.6٥٩(-)٤.6٥٩(-----�سايف املطالبات املتكبدة

)١.٧٠٩(-)١.٧٠٩(-----�سايف نفقات عمولت التاأمني

اإيرادات من موجودات

 ١.6٥٨---- ١.6٥٨--متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية

)١.٢٣٣(----)١.٢٣٣(--اأرباح قابلة للتوزيع على املوردين

  ٣6.٥٤٤      -              ١.٢٩٧    ٩٢٢         ٣٨٩             ١.٧٤٩     ٣٠.٩٣٢      ١.٢٥٥        اإيرادات ت�سغيلية اأخرى 

  ١6٩.6٥٥    -              ٢.٤٢٧    ٩٢٢          ١٤.٥١٢      ٥.٥٤٢      ٣٧.٥٣٥      ١٠٨.٧١٧   اإجمايل الإيرادات الت�سغيلية

)٧.٢١٨()٣.٠٠6()٢٣٤()١٤6()٣.٣٢٠()٥١٢(--م�ساريف ال�ستهالك والإطفاء

)٩٤.٣٨٣()٤٧.٨٢١()٧.٠٨٨()٢.٥٧١()٨.٢٣١()6.٣٠١()١.٣6٨()٢١.٠٠٣(م�ساريف ور�سوم اأخرى

)١٠١.6٠١()٥٠.٨٢٧()٧.٣٢٢()٢.٧١٧()١١.٥٥١()6.٨١٣()١.٣6٨()٢١.٠٠٣(اإجمايل امل�ساريف والنفقات الآخرى

6٨.٠٥٤       )٥٠.٨٢٧()٤.٨٩٥()١.٧٩٥(٢.٩6١       )١.٢٧١(٣6.١6٧      ٨٧.٧١٤       ربح )خ�سارة( ال�سنة قبل انخفا�س القيمة

خم�س�س اإنخفا�س قيمة القرو�س    

)٧.٣6٩(------)٧.٣6٩(وال�سلفيات، �سايف

اأرباح قابلة للتوزيع على

)6٧٧(           -             -             -             -                 )6٧٧(      -                 -                  املودعني وحاملي ال�سكوك

ربح )خ�سارة( ال�سنة بعد

6٠.٠٠٨      )٥٠.٨٢٧()٤.٨٩٥()١.٧٩٥(٢.٩6١       )١.٩٤٨(٣6.١6٧       ٨٠.٣٤٥     خم�س�س انخفا�س القيمة

 ٣.٥٠6.٩6٣ -              ٢١٩.٥6٤ ١٠٥.6٤٤٤6.٤٧٧   ٨٠.٣٩٨ ١.٨٠٤.٢٤٣ ١.٢٥٠.6٣٧موجودات القطاع

 ٢.٨٧٢.١١٠ -              ١٤٧.٣6٥ ١6٩.٨١٠١٤.٠٧٥  ٤٢.٣١٠   ١.٣٧٧.٧6٨ ١.١٢٠.٧٨٢مطلوبات القطاع

اإ�سافات اإىل موجودات غي متداولة

٥٨.٧٧١      ٣٧.٩٤٧    ١.٨٠٩    ١.٤٢٨    ١.٣٢٧      ٢6          ١6.٢٣٤       -                خالل ال�سنة

معاد اإدراجهال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011- 

٣١.  معلومات القطاعات )تتمة(

٣١،١ املنتجات واخلدمات املولرّدة لإيرادات القطاعات )تتمة(
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٣١.  معلومات القطاعات )تتمة(

٣١،١ املنتجات واخلدمات املولرّدة لإيرادات القطاعات )تتمة(

متثل الإيرادات الواردة اأعاله الإيرادات املولدة من العمالء اخلارجيني. مت ا�ستبعاد الإيرادات وامل�ساريف بني 

القطاعات بالكامل.

لأغرا�س مراقبة اأداء القطاعات وتخ�سي�س املوارد بني القطاعات:

مت توزيع كافة املوجودات للقطاعات املت�سمنة يف التقارير. مت توزيع املوجودات التي •	  

ت�ستخدم ب�سكٍل م�سرتك من قبل القطاعات على اأ�سا�س الإيرادات املحققة لكل قطاع ب�سكل    

فردي؛ و   

مت توزيع كافة املطلوبات للقطاعات املت�سمنة يف التقارير. مت توزيع املطلوبات التي •	  

ت�سرتك فيها القطاعات بطريقة ن�سبية ملوجودات كل قطاع.   

٢ ٣١. املعلومات اجلغرافية

متار�س املجموعة ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف دولة الإمارات العربية املتحدة )املقر الأم(.

٣ ٣١. معلومات عن العمالء الرئي�سيني

ل يوجد اأي عميل ميثل اأكرث من ١٠٪ من اإيرادات املجموعة من العمالء اخلارجيني.

32. �إد�رة �ملخاطر

١ ٣٢. مقدمة

اإن املخاطر كامنة يف اأن�سطة املجموعة ويتم اإدارتها من خالل عملية حتديد وقيا�س ومراقبة م�ستمرة، وتخ�سع 

حلدود املخاطر ومراقبة اأخرى. اإن عملية اإدارة املخاطر هامة للربحية امل�ستمرة للمجموعة ويعد كل فرد يف 

املجموعة م�سوؤول عن تعر�س املجموعة للمخاطر املتعلقة مب�سوؤولياته. تتعر�س املجموعة ملخاطر الئتمان 

وغي  جتارية  خماطر  اإىل  ال�سوق  خماطر  تق�سيم  مت  الت�سغيلية.  واملخاطر  ال�سوق  وخماطر  ال�سيولة  وخماطر 

جتارية.

هيكل �إد�رة �ملخاطر

متا�سيًا مع اأف�سل املمار�سات املتبعة يف املوؤ�س�سات املالية على م�ستوى عاملي، يتحمل جمل�س الإدارة اإجمايل 

م�سوؤولية اإدارة خماطر املجموعة والذي ينبثق عنه جمل�س جلنة ال�ستثمار والئتمان والذي ي�سم �ستة اأع�ساء 

من جمل�س الإدارة وامل�سوؤول الرئي�سي عن املخاطر وهم اجلهة امل�سوؤولة لتحديد ومراقبة املخاطر.

جمل�س الإدارة

يعترب جمل�س الإدارة امل�سوؤول عن اإدارة خماطر املجموعة. يقوم جمل�س الإدارة بتقدمي التوجيهات، ال�سرتاتيجية 

والإ�رساف على جميع الن�ساطات من خالل جلان خمتلفة.

جلنة التدقيق 

م�سوؤولة  التدقيق  جلنة  اإن  املجموعة.  اإدارة  جمل�س  ميثلون  م�ستقلني  اأع�ساء  ثالثة  من  التدقيق  جلنة  تتكون 

عن فح�س نتائج التدقيق الداخلي وتوجيه تنفيذ التو�سيات والإ�رساف على اأن�سطة التدقيق الداخلي التي يتم 

تنفيذها يف اإطار بيئة الرقابة الداخلية والمتثال للمتطلبات الت�رسيعية للمجموعة. اإن مهام وم�سوؤوليات جلنة 

التدقيق حمددة مبيثاق ر�سمي موافق عليه من جلنة التدقيق ليتما�سى مع اأف�سل املمار�سات الرقابية.

،

،

،
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٣٢.  اإدارة املخاطر )تتمة(

٣٢،١ مقدمة )تتمة(

جلنة املوجودات واملطلوبات

اإن عملية اإدارة املوجودات واملطلوبات هي عملية تخطيط و�رساء وتوجيه لعملية التدفقات النقدية يف املجموعة. اإن 

الهدف الأ�سا�سي من هذه العملية هو اإنتاج اإيرادات كافية وم�ستقرة لتنمية حقوق م�ساهمي املجموعة، واتخاذ خماطر 

اأعمال مدرو�سة. اإن لدى املجموعة �سيا�سة حمددة جداً لإدارة املوجودات واملطلوبات، ومن واجبها حتديد هدف وعمل 

ووظيفة جلنة املوجودات واملطلوبات. اإن جلنة املوجودات واملطلوبات حتمل م�سوؤولية اتخاذ القرارات ال�سرتاتيجية 

العليا  الإدارة  من  تتكون  التي  واملطلوبات  املوجودات  جلنة  تقوم  املايل.  املركز  ببيان  املتعلقة  املخاطر  لإدارة 

للمجموعة مبا فيها مدير الإدارة بالجتماع مرة يف ال�سهر على الأقل.

جمل�س ال�ستثمار والئتمان

يتم املوافقة على جميع املقرتحات التجارية الكربى من العمالء من خالل جمل�س ال�ستثمار والئتمان. اإن املجل�س 

يف  موثقة  والئتمان  ال�ستثمار  ملجل�س  لة  املخورّ وال�سلطات  املوافقة  عملية  اإن  الإدارة.  ملجل�س  فرعية  جلنة  هو 

دليل �سيا�سة الئتمان. يعدد دليل �سيا�سة الئتمان الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مدراء العالقات بطلب العمل 

ن املوافقة على العرو�س  للمجموعة. وقد مت حتديد جوانب خمتلفة من عملية املوافقة على عالقة الئتمان والذي ميكرّ

ب�سكل فعال.

وحدة اإدارة املخاطر

اإن وحدة اإدارة املخاطر تعترب وحدة م�ستقلة يتم من خاللها رفع التقارير اإىل املدير العام. اإن وحدة اإدارة املخاطر 

م�سوؤولة عن حتديد وقيا�س ومراقبة املخاطر الناجمة عن خمتلف الأن�سطة يف املجموعة من وحدات الأعمال املختلفة. 

تتم هذه العملية من خالل ال�رساكة مع الوحدات يف حتديد ومعاجلة املخاطر عن طريق و�سع حدود لها ورفع التقارير 

من اأجل ال�ستفادة منها.

مبراقبة  املتعلقة  املجموعة  واإجــراءات  الت�رسيعية  بالإجراءات  المتثال  معايي  املخاطر  اإدارة  وحدة  تراقب  كما 

مكافحة غ�سيل الأموال.

اخلزينة

اإن دائرة اخلزينة يف املجموعة م�سوؤولة عن اإدارة املوجودات واملطلوبات والهيكل املايل للمجموعة ب�سكل عام. وهي 

م�سوؤولة اأي�سًا ب�سورة رئي�سية عن اإدارة خماطر التمويل وال�سيولة للمجموعة.

التدقيق الداخلي

يتم تدقيق عمليات اإدارة خماطر املجموعة ب�سكل �سنوي من قبل اإدارة التدقيق الداخلي والتي ت�سمل فح�س كفاية 

الإجراءات املتبعة من قبل املجموعة ومدى امتثالها بهذه الإجراءات. تناق�س اإدارة التدقيق الداخلي نتائج فحو�ساتها 

مع الإدارة وتقوم بتقدمي تقرير اإىل جلنة التدقيق بنتائج فحو�ساتها والتو�سيات املرتتب عليها. ل�سمان ا�ستقاللية 

ومو�سوعية جميع عمليات تدقيق املجموعة، يقوم رئي�س التدقيق الداخلي بالتقرير املبا�رس للجنة التدقيق.

قيا�س �ملخاطر و�أنظمة �إ�شد�ر �لتقارير

يتم القيام بر�سد املخاطر وال�سيطرة عليها على اأ�سا�س احلدود التي و�سعتها املجموعة. تعك�س هذه احلدود ا�سرتاتيجية 

العمل وبيئة �سوق للمجموعة ف�ساًل عن م�ستوى املخاطر التي ميكن اأن تقبل بها املجموعة، مع الرتكيز على �سناعات 

حمددة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، تقوم املجموعة مبراقبة وقيا�س القدرة الكلية على حتمل املخاطر فيما يتعلق باإجمايل 

التعر�س للمخاطر يف جميع اأنواع املخاطر والأن�سطة.

املخاطر يف وقت  اأجل حتليل ومراقبة وحتديد  الأعمال من  التي جتمع من جميع  املعلومات  درا�سة ومعاجلة  يتم 

مبكر. يتم �رسح هذه املعلومات وتقدميها اإىل وحدة اإدارة املخاطر ورئي�س كل ق�سم. يت�سمن التقرير اإجمايل خماطر 

الئتمان وا�ستثناءات تخطي احلدود الئتمانية وتغييات يف ملف املخاطر. يتم اإجراء تقارير مف�سلة حول ال�سناعات 

والعمالء واملخاطر اجلغرافية على اأ�سا�س �سهري. تقوم الإدارة العليا بتقييم مدى مالءمة خم�س�س خ�سائر الئتمان 

اإدارة املخاطر تقرير �سامل للمخاطر ب�سكل ربع �سنوي وقد مت تخ�سي�س هذا  اأ�سا�س ربع �سنوي. تتلقى وحدة  على 

التقرير لتوفي جميع املعلومات الالزمة لتقييم خماطر املجموعة واتخاذ القرارات الالزمة ب�ساأنها.

اأجل  اإعداد تقارير املخاطر على جميع امل�ستويات يف املجموعة، والتي يتم ت�سميمها خ�سي�سًا وتوزيعها من  يتم 

�سمان و�سول املعلومات ال�رسورية ال�ساملة واحلديثة اإىل جميع اأق�سام العمل.
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تخفي�س �ملخاطر

كونها جزء من اإدارة املخاطر العامة، ت�ستخدم املجموعة اأدوات معينة لإدارة التعر�سات الناجتة عن تغيات 

اأ�سعار الفائدة والعمالت الأجنبية.

ت�ستخدم املجموعة ال�سمانات ب�سورة ن�سطة لتخفي�س خماطرها الئتمانية.

تركـز �ملخاطـر

تن�ساأ تركزات املخاطر الئتمانية عندما ي�سرتك عدد من الأطراف املقابلة يف اأن�سطة مت�سابهه اأو يف اأن�سطة يف 

نف�س املنطقة اجلغرافية، اأو عندما يكون لها �سمات اقت�سادية مماثلة والتي جتعل قابليتها ملواجهة اللتزامات 

الرتكزات يف  اأو غيها. ت�سي  ال�سيا�سية  اأو  الظروف القت�سادية  التعاقدية تتاأثر ب�سكل مماثل بالتغيات يف 

خماطر الئتمان اإىل احل�سا�سية الن�سبية لأداء املجموعة فيما يخت�س بالتطورات التي توؤثر على قطاع اأعمال 

بذاته اأو على منطقة جغرافية معينة.

تركزات  لتفادي  القرا�س  اأن�سطة  توزيع  خالل  من  الئتمان  ملخاطر  تعر�سها  اإدارة  اإىل  املجموعة  ت�سعى 

املخاطر غي املنا�سبة عند اأفراد اأو جمموعات من العمالء يف �سناعة اأو قطاع اأعمال معينني.

مبينة  الإ�سالمية  وال�ستثمارية  التمويلية  واملوجودات  وال�سلفيات  القرو�س  حمفظة  حمتـويات  تفا�سيل  اإن 

�سمن اإي�ساح 6 و٧. كما اأن املعلومات حول خماطر الئتمان املتعلقة بال�ستثمارات مبينة يف اإي�ساح ٣٢,٣.

٢ ٣٢. خماطر ال�سوق

ب�سبب  املالية  لالأدوات  امل�ستقبلية  النقدية  والتدفقات  العادلة  القيمة  تغيات  خماطر  هي  ال�سوق  خماطر  اإن 

الأ�سهم  واإيرادات  الأ�سهم  واأ�سعار  الأجنبية  العمالت  واأ�سعار  الفائدة  اأ�سعار  مثل  ال�سوق  متغيات  يف  تقلبات 

الثابتة.

خماطر اأ�سعار الفائدة

تن�ساأ خماطر اأ�سعار الفائدة من امكانية تاأثي التغيات يف اأ�سعار الفائدة على التدفقات النقدية امل�ستقبلية اأو 

القيم العادلة لالأدوات املالية. 

تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�سعار الفائدة، على موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل فوائد.

اأ�سعار الفائدة، مع بقاء جميع املتغيات  يو�سح اجلدول التايل ح�سا�سية بيان الدخل للتغيات املمكنة على 

الأخرى ثابتة لنتائج املجموعة لهذا العام.

تنتج ح�سا�سية بيان الدخل عن تاأثي التغي يف معدلت الفائدة على اأرباح املجموعة ل�سنة واحدة بناءاً على 

معدلت املوجودات واملطلوبات املالية املتقلبة املحتفظ بها يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢.

التاأثري على الربح

األف درهم

2012

 ٤.768+١٠٠ نقطة اأ�سا�س زيادة

)٤.768(-١٠٠ نقطة اأ�سا�س انخفا�س

2011 )معاد �إدر�جه(

)6.٤56(+١٠٠ نقطة اأ�سا�س زيادة

 6.٤56-١٠٠ نقطة اأ�سا�س انخفا�س

٣٢.  اإدارة املخاطر )تتمة(

٣٢،١ مقدمة )تتمة(

،



اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢

الـتـقـــريـــر الـــ�ســنــوي لــدار الــتـمــويـــل ٢٠١٢

٧٩

خماطر العمالت

اإن خماطر العمالت هي خماطر تقلبات قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغيات يف معدلت �رسف العمالت الأجنبية. 

قام جمل�س الإدارة بو�سع حدود ملعامالت بالعمالت الأجنبية. يتم مراقبة عمليات العمالت الأجنبية ب�سكل يومي 

ل�سمان اإبقاء هذه العمليات �سمن احلدود امل�سموحة.

املالية  ومطلوباتها  وموجوداتها  معامالتها  معظم  اأن  حيث  حمدود  العمالت  ملخاطر  املجموعة  تعر�س  اإن 

بالدرهم اأو بالدولر الأمريكي ومبا اأن الدرهم الإماراتي مربوط بالدولر الأمريكي، ل ت�سكل الأر�سدة بالدولر 

الأمريكي خماطر هامة للعمالت. 

خماطر اأ�سعار الأ�سهم

اإن خماطر اأ�سعار الأ�سهم هي خماطر انخفا�س القيم العادلة لالأ�سهم واإيرادات الأ�سهم الثابتة نتيجة التغييات 

يف م�ستويات موؤ�رسات الأ�سهم واإيرادات الأ�سهم الثابتة وقيمة الأدوات الفردية. تن�ساأ التعر�سات ملخاطر اأ�سعار 

الأ�سهم من حمفظة ا�ستثمارات املجموعة.

ميثل اجلدول التايل ح�سا�سية التغييات يف اأ�سواق الأ�سهم على بيان الدخل للمجموعة. اإن ح�سا�سية بيان الدخل 

هي تاأثي التغييات املفرت�س ملوؤ�رسات الأ�سهم الهامة واإيرادات الأ�سهم الثابتة على القيمة العادلة لال�ستثمارات 

املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر.

٣٢.  اإدارة املخاطر )تتمة(

٣٢،٢ خماطر ال�سوق )تتمة(

م�ستوى التغيري 

املفرت�س

٪       

التاأثري على 

�سايف الدخل 

2012

األف درهم

2011

األف درهم

�ل�شتثمار�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل

�لأرباح و�خل�شائر

 ٥٤٤ ٢6٤٤٪موؤ�رس �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية

 ٢٣٥ ٢357٪موؤ�رس �سوق دبي املايل

-  ٢5.106٪   اإيرادات الأ�سهم الثابتة

م�ستوى التغيري 

املفرت�س

٪     

التاأثري على 

حقوق امللكية 

2012

األف درهم

2011

األف درهم

�ل�شتثمار�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل

 �لدخل �ل�شامل

 ١.٢6٨ ٢902٪  موؤ�رس �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية

 ٩٤٥ ٢633٪  موؤ�رس �سوق دبي املايل

ان  ٥٤ ٢36٪  بور�سة عمرّ

اإن التاأثي على حقوق امل�ساهمني )نتيجة للتغي يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢( نتيجة لتغي حمتمل معقول يف موؤ�رسات الأ�سهم مع بقاء كل املتغيات 

الأخرى ثابتة، هو كما يلي:

اإن تاأثي النق�س يف اأ�سعار حقوق امل�ساهمني واإيرادات الأ�سهم الثابتة من املتوقع اأن يكون معاك�سًا لتاأثي الزيادات 

املو�سحة اأعاله.

التاأثري على 

�سايف الدخل

معاد اإدراجه

التاأثري على 

حقوق امللكية

معاد اإدراجه
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٣ ٣٢. خماطر الئتمان

اإىل تكبد  الأدوات املالية بالوفاء بالتزاماته مما يوؤدي  اأطـراف عقـود  اأحد  التزام  تكمن خماطـر الئتمـان يف عدم 

الطرف الآخر خل�سائر مالية. حتـاول املجموعة احلد من خماطر الئتمان من خالل متابعة التعر�سات الئتمانية واحلد 

من الرتكيز على التعامل مع اأطراف حمـددة، وال�ستمـرار يف تقييم القدرة الئتمانية لالأطـراف الأخرى. بالإ�سافة 

اإىل متابعة حدود الئتمان، تقوم املجموعة كذلك باإدارة املخاطـر املتعلقة باأن�سطة املتـاجرة عن طريق ترتيبات 

ال�سمان مع الأطراف الأخـرى ح�سب ما تقت�سيه احلالة للحد من فرتة التعر�س للمخاطر. وقد تقوم املجموعة يف 

بع�س احلالت باإلغاء معامالت اأو توزيعها على اأطراف اأخرى لتخفي�س خماطر الئتمان.

الكفاءة  يف  املمكنة  التغيات  عن  مبكر  تعريف  لتقدمي  الئتمان  لنوعية  مراجعة  عملية  بتاأ�سي�س  املجموعة  قامت 

ت�سمح  الئتمان  نوعية  اإن عملية مراجعة  ب�سكل دوري.  ال�سمانات  وت�سمل مراجعات  املقابلة  لالأطراف  الئتمانية 

للمجموعة باإجراء تقييم للخ�سارة املحتملة كنتيجة للمخاطر التي يتعر�س لها والقيام باإجراء ت�سحيحي.

خماطر اللتزامات املتعلقة بالئتمان

تقوم املجموعة بتوفي خطابات �سمان لعمالئها والتي قد تتطلب قيام املجموعة ب�سداد املدفوعات بالنيابة عنهم. 

املجموعة  املدفوعات  هذه  تعر�س  ال�سمان.  خطابات  �رسوط  على  بناًء  العمالء  من  املدفوعات  هذه  حت�سيل  يتم 

ملخاطر مماثلة ملخاطر القرو�س ويتم احلد منها بنف�س العمليات وال�سيا�سات الرقابية.

�حلد �لأق�شى للتعر�س ملخاطر �لئتمان بدون �لأخذ بالعتبار �أية �شمانات وتعزيز�ت �ئتمانية

اإن احلد الأق�سى للتعر�س  يظهر اجلدول التايل احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الئتمان لبنود بيان املركز املايل. 

مو�سح باإجمايل املبلغ، قبل تاأثي احلد من خالل ا�ستخدام اتفاقيات ال�سمان.

٣٢.  اإدارة املخاطر )تتمة(

2012

األف درهم

 2011

األف درهم

 ٣.٣١٧ ٤.369اأر�سدة لدى امل�رسف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة

 ٨٢٠.٣٥6 1.0٤9.266اأر�سدة م�ستحقة من البنوك واملوؤ�س�سات املالية

 ١.٢٠٨.٨٥٧ 1.378.785قرو�س و�سلفيات

 6٨.٨٣٤ 78.295موجودات متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية

 ٥٥6.١٨٠-ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

 ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح

-255.287واخل�سائر)اأدوات الدين(

 ١٧٧.٨١١ 196.233موجودات اأخرى

 ٨٥٩.٥٩٨ 920.788املطلوبات الطارئة

 ٨٣.6٨٠       88.789      اللتزامات

 3.778.633 3.971.812الإجمايل

 اإجمايل التعر�س

الأق�سى

معاد اإدراجه

اإجمايل التعر�س 

الأق�سى

،
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٣٢.  اإدارة املخاطر )تتمة(

٣٢،٣ خماطر الئتمان )تتمة(

تـركـز خماطـر �لئتمـان

اإدارة تركز خماطر الئتمان من قبل العميل / الطرف املقابل ح�سب املنطقة اجلغرافية وقطاع ال�سناعات.  يتم 

بلغ التعر�س ملخاطر الئتمان املمول وغي املمول من اأكرب خم�س مقرت�سني كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢ مبلغ 

اأخرى،  اأي تعزيزات ائتمانية  اأو  األف درهم( قبل احت�ساب ال�سمانات  األف درهم )٢٠١١: 66٣,٣٨٩   ٤٢١،٧٥٠

ومبلغ ٥١,٤٠٩ األف درهم )٢٠١١: ٢6,٧٥٧ األف درهم( �سايف تلك احلماية على التوايل.

اإن توزيع املوجودات املالية للمجموعة ح�سب املنطقة اجلغرافية وقطاع ال�سناعات هو كالآتي:

�ل�شمانات و�لتعزيز�ت �لئتمانية �لأخرى

يعتمد حجم ونوع ال�سمان املطلوب على تقييم خماطر الئتمان للطرف املقابل. يتم تطبيق الإر�سادات املتعلقة 

باإجراءات قبول اأنواع ال�سمانات وموؤ�رسات التقييم.

اإن الأنواع الرئي�سية لل�سمانات التي يتم احل�سول عليها هي كالتايل:

اإعادة ال�رساء واإعادة ال�رساء املعكو�سة، النقد اأو الأوراق املالية. ملعامالت  •	
لالقرا�س التجاري، الر�ســوم علــى املمتلكات يف العقــارات واملخــزون واملدينــون التجاريــون والأوراق  •	

املالية.  

اأمان. اآجلة و�سيكات  لالإقرا�س ال�سخ�سي، �سيكات  •	
حت�سل املجموعة اأي�سًا على �سمانات من ال�رسكات الأم من اأجل منح القرو�س لل�رسكات التابعة لهم.

اإ�سافية وفقًا لالتفاقية املربمة وتقوم كذلك  تقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�سوقية لل�سمانات وبطلب �سمانات 

بتقييم القيمة ال�سوقية لل�سمانات املتح�سل عليها خالل مراجعة الإدارة لكفاية خم�س�س خ�سائر النخفا�س. تقوم 

الأخرى املتحفظ بها مقابل املوجودات  الئتمانية  لل�سمانات والت�سهيالت  العادلة  القيمة  الإدارة كذلك بتقييم 

املالية املنخف�سة ب�سكل فردي والتي تعادل 66.٢١٣ األف درهم كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢ )٢٠١١ : ٣١٠.66 

األف درهم(.

اإن من �سيا�سة املجموعة ا�ستبعاد الأ�سول التي اأعيد امتالكها، فيما عدا ال�ستثمار يف املمتلكات، بطريقة منظمة. 

يتم ا�ستخدام العوائد لتخفي�س اأو اإعادة �سداد املطالبات القائمة. وب�سفة عامة فاإن املجموعة ل ت�سغل العقارات 

التي اأعيد امتالكها ل�ستخدامها اخلا�س.

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

املنطقة اجلغرافية

 ٢.6٢٥.6١٧ 2.833.965الإمارات العربية املتحدة

 ٥١٩ 1.018دول عربية اأخرى

 ٣.٢6٩ 3.591اأوروبا

 ٣٤6 2.056الوليات املتحدة الأمريكية

212.877     130.000 باقي العامل

 ٢.٨٤٢.6٢٨ 2.970.630موجودات مالية معر�سة ملخاطر الئتمان

66٤.٣٣٥   751.٤35  موجودات اأخرى

 3.506.963 3.722.065اإجمايل املوجودات

قطاع ال�سناعات

 ١.١٣٠.٥٤٠ 1.300.585جتاري واأعمال

 ٢١٧.٥٠٩ 237.٤79اأفراد

 ١.٢٣٩.٢٢٣ 1.053.63٤بنوك وموؤ�س�سات مالية

٢٥٥.٣٥6     378.932  اأخرى

 2.8٤2.628 2.970.630موجودات مالية معر�سة ملخاطر الئتمان

66٤.٣٣٥   751.٤35   موجودات اأخرى

 ٣.٥٠6.٩6٣ 3.722.065اإجمايل املوجودات

معاد اإدراجه



غري  متاأخرة ال�سداد ول منخف�سة القيمة

جيدة

األف درهم

حتت

املراقبة

األف درهم

دون

امل�ستوى

األف درهم

متاأخرة ال�سداد 

اأو منخف�سة 

القيمة

األف درهم

املجموع

األف درهم

2012

 12.76٤--- 12.76٤النقد واأر�سدة لدى امل�رسف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة

 1.0٤9.266--- 1.0٤9.266اأر�سدة م�ستحقة من البنوك واملوؤ�س�سات املالية

 1.378.785 1٤9.255 73.198 87.137 1.069.195قرو�س و�سلفيات

 78.295- 2.730- 75.565موجودات متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من

 255.287--- 255.287  خالل الأرباح اأو اخل�سائر )اأدوات الدين(

196.233-             -           -            196.233 موجودات اأخرى

 2.970.630  1٤9.255   75.928  87.137 2.658.310�لإجمايل

٢٠١١ )معاد اإدراجه(

 ١٠.٥٩٠--- ١٠.٥٩٠النقد واأر�سدة لدى امل�رسف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة

 ٨٢٠.٣٥6--- ٨٢٠.٣٥6اأر�سدة م�ستحقة من البنوك واملوؤ�س�سات املالية

 ١.٢٠٨.٨٥٧ ١٥٧.٥٠٠ ١٠١.٠١6 ٢6.٢١٤ ٩٢٤.١٢٧قرو�س و�سلفيات

 6٨.٨٣٤ ٧٩ ٧٢١- 6٨.٠٣٤موجودات متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية

 ٥٥6.١٨٠--- ٥٥6.١٨٠ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

 ١٧٧.٨١١-               -            -             ١٧٧.٨١١موجودات اأخرى

 ٢.٨٤٢.6٢٨ ١٥٧.٥٧٩ ١٠١.٧٣٧ ٢6.٢١٤ ٢.٥٥٧.٠٩٨�لإجمايل )معاد �إدر�جه(
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٣٢،٣ خماطر الئتمان )تتمة(

٣٢.  اإدارة املخاطر )تتمة(

نوعية �لئتمان لكل �شنف من �ملوجود�ت �ملالية

يتم اإدارة نوعية الئتمان للموجودات املالية من قبل املجموعة با�ستخدام الت�سنيفات الئتمانية الداخلية. يظهر اجلدول التايل نوعية الئتمان 

ح�سب �سنف املوجودات املالية ا�ستناداً اإىل نظام الت�سنيف الئتماين لدى املجموعة. تظهر املبالغ املو�سحة �سايف خم�س�س يف الإنخفا�س 

يف القيمة.

مدرج اأدناه حتليل زمني للقرو�س املتاأخرة:

�لتحليل �لزمني للقرو�س �ملتاأخرة �أو �ملنخف�شة.

اأقل من 30 

يومًا

األف درهم

 60-31

يومًا

األف درهم

 90 -61

يومًا

األف درهم

اأكرث من

91 يومًا

األف درهم

الإجمايل

األف درهم

2012

 86.198 ٤3.8٤0 12.685 10.802 18.871القرو�س وال�سلفيات املتاأخرة لكن غي منخف�سة

 63.057   63.057  -             -            -            القرو�س املنخف�سة

 1٤9.255 106.897 12.685 10.802  18.871�إجمايل �لقرو�س �ملتاأخرة و�ملنخف�شة

٢٠١١ )معاد اإدراجه(

 ٧٤.٥٤٩ ٣6.٨١٢ 6.٤٣٩ ٧.٩٧٩ ٢٣.٣١٩القرو�س وال�سلفيات املتاأخرة لكن غي منخف�سة

 ٨٣.٠٣٠  ٨٣.٠٣٠  -            -            -            القرو�س املنخف�سة

 ١٥٧.٥٧٩ ١١٩.٨٤٢ 6.٤٣٩   ٢٣.٣١٩٧.٩٧٩ �إجمايل �لقرو�س �ملتاأخرة �أو �ملنخف�شة )معاد �إدر�جه(
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٣٢.  اإدارة املخاطر )تتمة(

مدرج اأدناه حتليل زمني للقرو�س املتاأخرة:

�لتحليل �لزمني للقرو�س �ملتاأخرة �أو �ملنخف�شة.

ال�سيولة من تدين درجة  ال�سـيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم مقدرة املجموعة على الوفاء مبتطلباتها التمويلية. تنتج خماطر  اإن خماطر 

الت�سنيف الئتماين او حدوث ا�سطرابات يف الأ�سواق املالية مما قد يت�سبب يف ن�سوب بع�س م�سادر التمويل ب�سكل فوري. وللوقاية من هذه 

املخاطر، قامت الإدارة بتنويع م�سادر التمويل واإدارة املوجودات مع اأخذ ال�سيولة يف العتبار، والحتفاظ  بر�سيد جيد للنقد وما يعادله والأوراق 

املالية القابلة للتداول. 

حتليل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية ح�شب �ل�شتحقاقات �لتعاقدية �ملتبقية

يلخ�س اجلدول املبني اأدناه قائمة ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢ لغاية تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي.

 اأقل من 3 اأ�سهر

األف درهم

من 3 اأ�سهر 

 اإىل �سنة

األف درهم

من �سنة اإىل

5 �سنوات

األف درهم

اأكرث من

5 �سنوات

األف درهم

الإجمايل

األف درهم

�ملوجود�ت

 ١٢.٧6٤--- ١٢.٧6٤نقد واأر�سدة لدى امل�رسف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة

 ١.٠٤٩.٢66- ١٣.٤٩٧ ٢٢6.١٢٥ ٨٠٩.6٤٤ار�سدة م�ستحقة من امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية

 ١.٣٧٨.٧٨٥ ٧٠.6٠٢ ٤٨6.٧٩٣ ٥١٠.٥٨٩ ٣١٠.٨٠١قرو�س و�سلفيات، �سايف 

 ٧٨.٢٩٥ ٥.٣٥٢ ٣٢.٠٢٢ ٢١.٤٨٧ ١٩.٤٣٤موجودات متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية

 ٥٩٠.٨٥٧ ٢٢.6٩٣ ٣١٧.٧٣٩ ١٢١.٨١٠ ١٢٨.6١٥ا�ستثمارات مت�سمنة ال�ستثمارات يف �رسكات زميلة

 ١٩6.٢٣٣ -               ١٨.١٧6    ٣٩.٠6٩ ١٣٨.٩٨٨موجودات اأخرى

 ٣.٣٠6.٢٠٠ ٩٨.6٤٧ ٨6٨.٢٢٧ ٩١٩.٠٨٠ ١.٤٢٠.٢٤6موجودات مالية

 ٤١٥.٨6٥ ٤٠٣.٣٠٠ ١٢.٥6٥-              -              موجودات غي مالية

 ٣.٧٢٢.٠6٥ ٥٠١.٩٤٧ ٨٨٠.٧٩٢ ٩١٩.٠٨٠ ١.٤٢٠.٢٤6اإجمايل املوجودات 

�ملطلوبات

 ٢٨٩.٩٨٥-- ١٠6.٢٩٥ ١٨٣.6٩٠اأر�سدة م�ستحقة للم�سارف

 ١.٨٠٣.6٧١- ٣٢.٢٠٠ 6١٧.٨٧١ ١.١٥٣.6٠٠ودائع العمالء

 ٢٢٨.٨٣١--- ٢٢٨.٨٣١قرو�س لأجل

 6٤٣.١٧٣ ٧.٥6١     ٣٨١.١٤٤ ٥6.66٨ ١٩٧.٨٠٠مطلوبات اأخرى

 ٧٨٠.٨٣٤٤١٣.٣٤٤٧.٥6١٢.٩6٥.66٠ ١.٧6٣.٩٢١مطلوبات مالية

 ١٠٥.٣٤٧ -               -               -               ١٠٥.٣٤٧مطلوبات غي مالية

 ٧.٥6١٣.٠٧١.٠٠٧       ٤١٣.٣٤٤ ٧٨٠.٨٣٤ ١.٨6٩.٢6٨اإجمايل املطلوبات

٤ ٣٢. خماطر ال�سـيولة واإدارة التمويل،

MULLET FISH بـيــاح
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٣٢،٤ خماطر ال�سيولة واإدارة التمويل )تتمة(

ح�سب  املــالــيــة  واملــطــلــوبــات  املـــوجـــودات  حتليل 

ال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية )تتمة(

٣٢.  اإدارة املخاطر )تتمة(

فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١١:

يعر�س اجلدول التايل مدة انتهاء ال�ستحقاقات التعاقدية لاللتزامات واملطلوبات الطارئة للمجموعة:

ل تتوقع املجموعة اأن يتم �سحب جميع املطلوبات الطارئة اأو اللتزامات قبل انتهاء مدة هذه اللتزامات واملطلوبات الطارئة.

 اأقل من 3 اأ�سهر

معاد اإدراجه

من 3 اأ�سهر 

 اإىل �سنة

معاد اإدراجه

من �سنة اإىل

5 �سنوات

معاد اإدراجه

اأكرث من

5 �سنوات

معاد اإدراجه

الإجمايل

معاد اإدراجه

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

�ملوجود�ت

 ١٠.٥٩٠--- ١٠.٥٩٠نقد واأر�سدة لدى امل�رسف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة

 ٨٢٠.٣٥6- ٢٠٠.٥٣6 ٢٣٩.٢٠٢ ٣٨٠.6١٨ار�سدة م�ستحقة من امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية

 ١.٢٠٨.٨٥٧ ٨٢.٢٨٢ ٤٩٠.٠٣٤ ٣١٥.٣٩٣ ٣٢١.١٤٨قرو�س و�سلفيات، �سايف 

 6٨.٨٣٤ 6.٠١٤ ٣٢.٨٥٥ ١٧.٥٨٤ ١٢.٣٨١موجودات متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية

 ٩٢١.٥6١ ٥٣.٠6٠ ٢٤٠.١٣١ ٢٧.٠٠٠ 6٠١.٣٧٠ا�ستثمارات مت�سمنة ال�ستثمارات يف �رسكات زميلة

١٧٧.٨١١      -              ٢6.٤١٥      ٥٩.٠٨٢  ٩٢.٣١٤     موجودات اأخرى

 ٣.٢٠٨.٠٠٩ ١٤١.٣٥6 ٩٨٩.٩٧١ 6٥٨.٢6١ ١.٤١٨.٤٢١موجودات مالية

 ٢٩٨.٩٥٤                ٣٧.٠٣٣٢٤٩.٨٩٣      ٢٥٨         ١١.٧٧٠    موجودات غي مالية

 ٣.٥٠6.٩6٣ ٣٩١.٢٤٩ ١.٠٢٧.٠٠٤ 6٥٨.٥١٩ ١.٤٣٠.١٩١اإجمايل املوجودات 

�ملطلوبات

 ٤٢٢.٩٥٠- ٢٨.١٢6 ٢٠٨.٣٨6 ١٨6.٤٣٨اأر�سدة م�ستحقة للم�سارف

 ١.٥٤٨.٤٣٠- ٢٢.٠٠٠ ٥٣٢.٥6٥ ٩٩٣.٨6٥ودائع العمالء

 ٤٠٨.٢٠٠- ٢٩١.١١٤ ٩٩.٠٩٣ ١٧.٩٩٣قرو�س لأجل

٤٢٣.٥١١            6.6٧٨    ١٣.٩١٧      ١١.٢٩٥  ٣٩١.6٢١   مطلوبات اأخرى

 ٢.٨٠٣.٠٩١ 6.6٧٨ ٣٥٥.١٥٧ ٨٥١.٣٣٩ ١.٥٨٩.٩١٧مطلوبات مالية

6٩.٠١٩            -               -                  -              6٩.٠١٩     مطلوبات غي مالية

 6.6٧٨٢.٨٧٢.١١٠      ٥٨١.٣٣٩٣٥٥.١٥٧ ١.6٥٨.٩٣6اإجمايل املطلوبات

 اأقل من

3 اأ�سهر

من 3 اأ�سهر 

 اإىل

12 �سهرا ً

من �سنة اإىل

5 �سنوات

اأكرث من

الإجمايل5 �سنوات

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

2012

 ٩٢٠.٧٨٨- ٣٣.٤٢٤ ٣٢٤.٧٧١ ٥6٢.٥٩٣املطلوبات الطارئة

١٥٩.6٢6    -                 -                  -              ١٥٩.6٢6   اللتزامات

 ١.٠٨٠.٤١٤-                ٣٣.٤٢٤       ٣٢٤.٧٧١ ٧٢٢.٢١٩  �لإجمايل

٢٠١١ )معاد اإدراجه(

 ٨٥٩.٥٩٨- ٧٩.١٨6 ٢٨٢.٩٢١ ٤٩٧.٤٩١املطلوبات الطارئة

١٨6.٣٨٥    -                 -                  -              ١٨6.٣٨٥   اللتزامات

 ١.٠٤٥.٩٨٣-                 ٧٩.١٨6      ٢٨٢.٩٢١ 6٨٣.٨٧6  الإجمايل - معاد اإدراجه
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٣٢.  اإدارة املخاطر )تتمة(

٥ ٣٢. املخـاطر الت�سغيـلـيـة

اأو غي املبا�رسة الناجمة عن عدم كفاية العمليات الداخلية اأو  اإن املخاطر الت�سغيلية هي خماطر اخل�سارة املبا�رسة 

اأو الأحداث اخلارجية. عندما يف�سل نظام الرقابة املطلوب، قد تت�سبب املخاطر  اأو الحتيال  اأو اخلطاأ الب�رسي  ف�سلها 

الت�سغيلية باأ�رسار لل�سمعة اأو ترتتب عليها اآثار قانونية اأو تنظيمية، اأو توؤدي اإىل خ�سارة مالية. وعلى الرغم من اأن 

املجموعة ل ميكن اأن تتوقع اإزالة جميع املخاطر الت�سغيلية اإل اأنها ت�ستطيع اإدارة هذه املخاطر من خالل اإطار الرقابة 

بالو�سول  وال�سماح  للمهام  الفعال  الف�سل  الرقابة  نظام  ي�سمل  املحتملة.  للمخاطر  والت�سدي  امل�ستمرة  واملتابعة 

للمعلومات كل ح�سب وظيفته وعمليات الت�سوية وتدريب املوظفني وعمليات التقييم املالئمة. تتم مراجعة العمليات 

من قبل اإدارة املخاطر والتدقيق الداخلي ب�سكل م�ستمر.

6 ٣٢. خمـاطر التاأمني

املطالبات  مدفوعات  اختالف  خماطر  هي  التاأمني،  بعقود  يتعلق  فيما  املجموعة  تواجه  التي  الرئي�سية  املخاطر  اإن 

والفوائد الفعلية اأو توقيت توقع املدفوعات. قد يتاأثر ذلك بتكرار املطالبات، حجم املطالبات، الفوائد الفعلية املدفوعة 

وتطوير املطالبات على املدى البعيد لحقًا. وبالتايل، فاإن هدف املجموعة هو �سمان توفر احتياطيات كافية لتغطية 

هذه املطالبات.

تفاوت  حت�سني  يتم  كما  اجلغرافية.  واملناطق  التاأمني  عقود  حمفظة  تنويع  خالل  من  خمفف  للمخاطر  التعر�س  اإن 

املخاطر كذلك من خالل الختيار الدقيق وتطبيق مبادىء ا�سرتاتيجيات الكتتاب وا�ستخدام ترتيبات اإعادة التاأمني.

كما هو احلال مع �رسكات التاأمني الأخرى، ولغر�س تخفي�س التعر�س اإىل خ�سائر مالية قد تنتج عن مطالبات تاأمني 

اإعادة  لأهداف  اأخرى  اأطراف  مع  اتفاقيات  يف  بالدخول  العتيادية  اأعمالها  نطاق  �سمن  املجموعة  تقوم  جوهرية، 

التاأمني، تقدم اتفاقيات اإعادة التاأمني هذه تنوعًا اأكرب يف جمال الأعمال وتوؤمن لالإدارة رقابة على اإمكانية التعر�س 

اإعادة التاأمني يتاأثر  للخ�سائر الناجتة من املخاطر اجلوهرية، كما تقدم اإمكانيات اإ�سافية للنمو. اإن جزءاً مهمًا من 

بالتفاقيات والعقود الختيارية وفائ�س اخل�سائر املتعلقة بعقود اإعادة التاأمني.

وبهدف التقليل من تعر�سها للمخاطر اجلوهرية الناجتة عن اإفال�س معيدي التاأمني، تقوم املجموعة بتقييم الظروف 

املالية ملعيدي التاأمني ومراقبة تركزات خماطر الئتمان الناجتة يف مناطق جغرافية مماثلة، اأو الأن�سطة اأو اخل�سائ�س 

القت�سادية ملعيدي التاأمني.

33. �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية

بينما تقوم املجموعة باإعداد البيانات املالية على اأ�سا�س مبداأ التكلفة التاريخية واملعدل لإعادة تقييم ال�ستثمارات 

املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر والأرباح واخل�سائر ولال�ستثمار يف املمتلكات، فاإنه باعتقاد 

الإدارة، القيم الدفرتية والقيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي مل يتم اإدراجها بالقيمة العادلة يف البيانات 

الودائع  حالة  يف  اأو  الأجل  ق�سية  اإما  امل�سنفة  واملطلوبات  املوجودات  اأن  حيث  جوهري،  ب�سكل  لتختلف  املالية 

فاإن  املنخف�سة  وال�سلفيات  للقرو�س  بالن�سبة  اأما  منتظمة.  ب�سورة  ت�سعيها  اإعادة  يتم  فعالة  و�سلفيات  وقرو�س 

التح�سيالت النقدية املتوقعة منها واملبالغ املحتمل حت�سيلها من ت�سييل قيمة ال�سمان يتم خ�سمها با�ستعمال اأ�سعار 

الفائدة الأ�سلية ويوؤخذ يف العتبار توقيت التح�سيل املتوقع وخم�س�س مقابل التح�سيالت النقدية غي املوؤكدة.

ت�ستخدم املجموعة الرتاتبية التالية للتحديد والإف�ساح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية، ح�سب طريقة التقييم:

الأ�سعار، املدرجة )غري املعدلة( يف اأ�سواق ن�سطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة. امل�ستوى الأول: 

طرق تقييم اأخرى مبنية على اأ�س�س معلنة يف اأ�سواق التداول، �سواء ب�سكل مبا�رش اأو غريمبا�رش ولها  امل�ستوى الثاين: 

تاأثري جوهري على القيم العادلة امل�سجلة.  

طرق تقييم غري مبنية على اأ�س�س معلنة يف اأ�سواق التداول ولها تاأثري جوهري على القيم العادلة  امل�ستوى الثالث: 

امل�سجلة.  

،

،
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امل�ستوىالأول

األف درهم

امل�ستوى الثاين

األف درهم

امل�ستوى الثالث

األف درهم

املجموع

األف درهم

�ملوجود�ت �ملالية

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

 50.053-- 50.053اأ�سهم متداولة

 255.287-          -           255.287�سندات

305.3٤0              -             -305.3٤0 

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

 78.562-- 78.562اأ�سهم متداولة

 163.800 96.٤70 67.330-           اأ�سهم غي متداولة

78.562 67.330 96.٤70 2٤2.362 

امل�ستوىالأول

معاد اإدراجه

األف درهم

امل�ستوى الثاين

معاد اإدراجه

األف درهم

امل�ستوى الثالث

معاد اإدراجه

األف درهم

املجموع

معاد اإدراجه

األف درهم

�ملوجود�ت �ملالية

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

 38.977-             -              38.977اأ�سهم متداولة

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

 113.388-- 113.388اأ�سهم متداولة

 161.776 99.291 62.٤85-          اأ�سهم غي متداولة

113.388 62.٤85 99.291 275.16٤ 

ويبني اجلدول التايل حتليل الأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة بح�سب تراتيبية القيمة العادلة كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٢:

ويبني اجلدول التايل حتليل الأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة بح�سب تراتيبية القيمة العادلة كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١١:

فيما يلي و�سف لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة با�ستخدام طرق التقييم. ي�سمل هذا الو�سف تقدير افرتا�سات 

املجموعة التي يتم ا�ستخدامها من قبل اأطراف اأ�سا�سية يف ال�سوق عند تقييم هذه الأدوات املالية.

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

تتداول ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر يف اأ�سواق الأ�سهم املحلية والعاملية. اإن تقييم الأ�سهم مبني على 

اأ�سا�س اأ�سعار ال�سوق املتداولة.

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

ت�سكل ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر والتي يتم اإدراج الأرباح واخل�سائر من اإعادة تقييمها يف حقوق 

امل�ساهمني، ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية طويلة الأجل يف �رسكات مدرجة و�سناديق الأ�سهم اخلا�سة. يعتمد تقييم الأ�سهم املدرجة على اأ�سعار 

ال�سناديق.  الواردة من مدراء  للبيانات  اأ�سا�س �سايف قيمة املوجودات وفقًا  ال�سناديق على  ال�سوق كالأ�سعار املتداولة، بينما يتم تقييم 

وبالن�سبة لل�رسكات، توفر البيانات املالية قيمة هذه ال�ستثمارات وذلك عن طريق حتليل التدفقات النقدية املخ�سومة.
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التحويالت بني فئات ال�ستثمار

خالل ال�سنة، مل يكن هناك اأي حتويالت بني امل�ستوى الأول والثاين لقيا�س القيم العادلة، كما مل يكن هناك حتويالت من واإىل 

امل�ستوى الثالث لقيا�س القيم العادلة )٢٠١١: ل �سيء(.

اإىل  درهم   ٢٧6،٧٠٠ بقيمة   املطفاأة  بالتكلفة  مدرج  ا�ستثمار  بتحويل  ال�سنة  خالل  املجموعة  قامت  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر املدرجة �سمن امل�ستوى الأول لقيا�س القيمة العادلة.

اإدارة راأ�س املال

اإن الهدف الرئي�سي من اإدارة املجموعة لراأ�س املال هو �سمان احتفاظها بن�سب راأ�سمالية �سحية بهدف دعم اأعمالها وزيادة قيمة 

حقوق امل�ساهمني والتاأكد من التزام املجموعة مبتطلبات راأ�س املال اخلارجية املفرو�سة.

تقوم املجموعة باإدارة هيكلها الراأ�سمايل واإجراء التعديالت عليه يف ظل تغييات الظروف القت�سادية وطبيعة خماطر اأن�سطتها. 

اأ�سهم  اإ�سدار  اأو  للم�ساهمني  الأرباح  الراأ�سمايل بتعديل مبلغ توزيعات  الهيكل  اأو تعديل  قد تقوم املجموعة بهدف احلفاظ على 

جديدة. مل يتم اإجراء اأي تغييات على الأهداف اأو ال�سيا�سات اأو العمليات املعتمدة من ال�سنوات ال�سابقة.

لقد مت احت�سـاب معدل كفاية راأ�س املال وفقًا لإر�سادات امل�رسف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة كما يلي:

2012

�ألف درهم

٢٠١١

األف درهم

6٤6.519    783.623    اإجمايل قاعدة راأ�س املال

املوجودات املرجحة باملخاطر:

 2.208.621 2.633.156  بنود بيان املركز املايل

273.٤65    310.707      بنود خارج بيان املركز املايل

 2.٤82.086 2.9٤3.863اإجمايل املوجودات املرجحة بالأخطار

٢6.٠٪         ٢6.6٪        ن�سبة اإجمايل املوجودات )٪(

معاد اإدراجه

3٤. كفاية ر�أ�س �ملال

FARSH فــرش


