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ذي  �س  متمررّ عمل  فريق  خالل  من  مميرّزة،  ماليرّة  ومنتجات  خربات  تقدمي  عرب  �سركائنا  جميع  تطلعات  نحقق  اأن 
وا�سعة.  خربة 

هدفنا
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�ملقدمة

�لنجاح ُيكلل رحلتنا،
�إجناز�تنا تروي تاريخنا.

رة قادرة على لعب دور ريادي هام يف  ماتها الهائلة كدولة متطورّ �َسَطع جنم دولة الإمارات العربية املتحدة وبرزت باإمكاناتها ومقورّ
ل �سحراء الإمارات ال�سا�سعة اإىل ناطحات �سحاب  ورّ العديد من املجالت، وخالل م�سيتها احلافلة التي ا�ستطاعت فيها اأن تحُ

�ساهقة ظلرّت الإمارات متم�سكًة بتاريخها العريق وقيمها الثقافية الأ�سيلة. 

التزاٌم وانتماٌء عميق جتاه تاريخنا وثقافتنا، فالأخية ل تتجلى فقط يف وعي و�سلوك الأفراد وطريقة  اأعمالنا  يف قلب منوذج 
ا يف ا�سرتاتيجياتنا وخطط اأعمالنا نحو  تفاعلهم وتعاملهم مع بع�سهم البع�س، بل اإن التزامنا وانتماءنا جتاه ثقافتنا ينعك�س اأي�سً

تقيق النتائج املثمرة.

ر والنمو امل�سطرد الذي �سهدته دولة  وما دار التمويل اإل واحدًة من رموز امل�سية، ت�سابكت اأعمالها وان�سهرت مع مراحل التطورّ
ر قطاع التمويل. الإمارات لرتوي ق�سة جناح تحُكتب ب�سطور من نور يف تاريخ تطورّ

بت�سميمه  لعام 2015  التمويل  لدار  ال�سنوي احلادي ع�سر  التقرير  بتقدمي  نفتخر  العريقة،  الإماراتية  الثقافة  واإلهام  من وحي 
الفريد الذي يعك�س عراقة وتراث هذا البلد العظيم.

للاميض امتداد  إال  احلارض  وما  األحداث،  من  ُمتصلة  سلسة  التاريخ  "إن 
يعيش حارضه ومستقبله." ال يستطيع أن  يعرف ماضيه  ال  ومن 

من كلمات �لر�حل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان



حممد عبداهلل القبي�سي
رئي�س جمل�س الإدارة

تقرير رئي�س جمل�س �لإد�رة

لكم  �أقدم  �أن  ي�شرين  �لإد�رة،  جمل�س  عن  وبالنيابة  نف�شي  عن  بالأ�شالة 
�لتقرير �ل�شنوي �حلادي ع�شر لد�ر �لتمويل �س.م.ع.

�لتقرير �ل�شنوي لد�ر �لتمويل 122015
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التمويل  لدار  ع�سر  احلادي  ال�سنوي  التقرير  لكم  اأقدم  اأن  ي�سرين  الإدارة،  جمل�س  عن  وبالنيابة  نف�سي  عن  بالأ�سالة 
�س.م.ع.

يف عام 2015 �سهد الن�ساط القت�سادي تراجًعا ملحوًظا، ففي الوقت الذي ت�ستمر فيه حماولت التعايف يف اقت�سادات 
الدول املتقدمة،  ت�سهد كاًل من القت�سادات النا�سئة والنامية والتي تحُ�سهم مبا يزيد عن 70% من حجم النمو العاملي، 

ا يف معدلت النمو لل�سنة اخلام�سة على التوايل، الأمر الذي اأثرّر ب�سكل كبي على حجم النمو العاملي ككل.  انخفا�سً

له من  هذا وتوؤثر ثالثة تولت رئي�سية يف م�ستقبل القت�ساد العاملي: )1( تباطوؤ الن�ساط القت�سادي يف ال�سني وتورّ
انخفا�س  ال�ستهالك واخلدمات، )2(  الرتكيز على قطاعي  اإىل  التحويلية  وال�سناعات  ال�ستثمار  الرتكيز على قطاع 
القوي  التعايف  �سالبة  ظل  يف  املتحدة  الوليات  يف  النقدية  ال�سيا�سة  ت�سديد   )3( ال�سلع،  من  وغيها  الطاقة  اأ�سعار 
ت�سهيل  الأخرى  الرئي�سية  املتقدمة  القت�سادات  من  العديد  يف  املركزية  البنوك  توا�سل  بينما  الأمريكي،  لالقت�ساد 
يعاين  ب�سكل �سليم ف�سحُ واإدارتها  التحولت القت�سادية  التعامل مع هذه  النجاح يف  يتم  النقدية. ويف حال مل  �سيا�ساتها 

القت�ساد العاملي تباطوؤًا م�سهوًدا يف معدلت النمو.

الطاقة  اأ�سعار  الأو�سط وانخفا�س  ال�سرق  ببع�س دول  التحديات اجليو�سيا�سية املحيطة  اأن  اإىل  التقديرات  هذا وت�سي 
اأثرّرت على منو الناجت املحلي الإجمايل لدولة الإمارات فو�سل اإىل 3.2% يف عام 2015. وتوؤول توقعات �سندوق النقد 
الدويل اإىل تباطوؤ منو الناجت املحلي الإجمايل للدولة لي�سل اإىل 2.6% يف عام 2016 ب�سبب النخفا�س امل�ستمر لأ�سعار 
املايل يف  العجز  ن�سبة  تزيد  اأن  املتوقع  الإنفاق احلكومي. ومن  وانخفا�س معدلت  ال�سيني  البرتول وتدهور القت�ساد 

الإمارات لت�سل اإىل 7.5% من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2016.        

ومن �ساأن كل هذه التحديات املحيطة بالقت�ساد العاملي اأن تحُفاقم اأو�ساع القطاع امل�سريف وقطاع اخلدمات املالية يف 
الإمارات، التي تعاين اأ�ساًل من ارتفاع تكاليف التمويل و�سيق ال�سيولة وتدهور جودة الأ�سول.    

ع�سر  احلادية  املالية  لل�سنة  ربحيتنا  على  باملحافظة  فخورون  اإننا  والعاملية،  املحلية  التحديات  هذه  من  الرغم  وعلى 
على التوايل منذ تاأ�سي�س دار التمويل، مما يدل على متانة منوذج اأعمالنا وقدرتنا على تنفيذ خططنا وا�سرتاجتيتنا.

موؤ�شر�ت �أد�ء �ملجموعة لعام 2015
لل�سنة: الرئي�سية لأعمالنا  املالية  للنتائج  فيما يلي ملخ�س 

• اأدوات 	 من  الدخل  و�سايف  ال�ستثمارية  واملوجودات  الإ�سالمي  التمويل  من  والدخل  الفائدة  دخل  �سايف  منا 
مليون   145.6 مع  باملقارنة   2015 عام  يف  درهم  مليون   198.4 اإىل  لي�سل   %36.3 بن�سبة  امل�ستمرة  الدين 

املن�سرم.  العام  درهم يف 

• 	 2015 عام  يف  درهم  مليون   44.6 اإىل  قيمته  لت�سل   %24.6 بن�سبة  والعمولت  الر�سوم  اإيرادات  �سايف  انخف�س 
باملقارنة مع 59.1 مليون درهم يف عام 2014.

• يف 	 درهم  مليون   97.3 قيمته  لت�سل   %3.7 بن�سبة  املتنوعة  ال�ستثمارية  حمفظتنا  من  الكلي  ال�ستثمار  دخل  منا 
عام 2015 باملقارنة مع 93.9 مليون درهم يف العام املن�سرم.
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• مليون 	  276.4 مع  باملقارنة  درهم  مليون   324.1 ليبلغ   %17.2 بن�سبة   2015 لعام  الت�سغيلي  الدخل  اإجمايل  منا 
درهم يف عام 2014.

• مع 	 باملقارنة  درهم  مليون   68.6 �س.م.ع(  التمويل  )دار  الأم  ال�سركة  م�ساهمي  اإىل  املن�سوبة  الأرباح  قيمة  بلغت 
جلت يف عام 2014. 80.7 مليون درهم �سحُ

• 	 %4 بن�سبة  ارتفاًعا  �سجاًل  محُ  ،2015 دي�سمرب   31 يف  كما  درهم  مليار   5.04 اإىل  لي�سل  املوجودات  اإجمايل  منا 
جلت يف نف�س الفرتة من عام 2014. باملقارنة مع 4.85 مليار درهم �سحُ

• كما 	  %11 حوايل  بلغت  بن�سبة  ال�ستثمارية  واملوجودات  الإ�سالمي  التمويل  فيها  مبا  وال�سلفيات  القرو�س  منت 
الفرتة  نف�س  يف  جلت  �سحُ درهم  مليار   2.08 مع  باملقارنة  درهم  مليار   2.30 اإىل  لت�سل   2015 دي�سمرب   31 يف 

املا�سية. ال�سنة  من 

• مع 	 باملقارنة   2015 دي�سمرب   31 يف  كما   %63.5 امل�ستقرة  التمويل  م�سادر  اإىل  الئتمانية  املحفظة  ن�سبة  بلغت 
60.3% يف عام 2014.

• رد لتبلغ 23.3% كما يف 31 دي�سمرب 2015 باملقارنة 	 لة وفق املخاطر ب�سكل مطرّ ارتفعت ن�سبة كفاية راأ�س املال املعدرّ
جلت يف عام 2014، مما يفوق الن�سبة املطلوبة لالمتثال والتي تبلغ %15. مع 20.6% �سحُ

• جلت يف 	 وبلغ النقد وما يعادله كما يف 31 دي�سمرب 2015 مبلغ 1.21 مليار درهم باملقارنة مع 902 مليون درهم �سحُ
نف�س الفرتة من عام 2014 مما ميثل منًوا بن�سبة 24% يف اإجمايل املوجودات. 

• حمددة 	 خم�س�سات  اعتماد  ومت   ،2015 دي�سمرب   31 يف   %83 القرو�س  خ�سائر  خم�س�سات  تغطية  ن�سبة  بلغت 
لتغطية القرو�س وال�سلفيات املتاأخرة و/اأو منخف�سة القيمة والتي تخطى تاريخ ا�ستحقاقها مدة 91 يوًما اأو اأكرث. 
كما تتفظ دار التمويل باإجمايل خم�س�سات تبلغ ن�سبتها حوايل 1.5% من حمفظة القرو�س العاملة مبا يتما�سى 

مع توجيهات م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي.

• مطرًدا 	 منًوا  ل  لت�سجرّ درهم،  مليون   954.2 لتبلغ   2015 دي�سمرب   31 يف  كما  امل�ساهمني  حقوق  قيمة  وارتفعت 
جلت يف العام املا�سي. باملقارنة مع 682.4 مليون درهم �سحُ

�أهم �لإجناز�ت يف عام 2015
فيما يلي بع�س من الإجنازات الرئي�سية والتطورات التي حققتها دار التمويل خالل عام 2015:

• بدرجة 	 الأجل  وق�سي   ‘-BBB’ ا�ستثمارية  بدرجة  الأجل  طويل  ائتماين  ت�سنيف  على  التمويل  دار  ح�سلت 
العاملية  الئتماين  الت�سنيف  وكالة  من  م�ستقرة  م�ستقبلية  نظرة  مع  التوايل  على  الثالثة  ’A3‘ لل�سنة  ا�ستثمارية 

اإنتليجن�س". "كابيتال 

• ام" 	 "كاب  وبوا�سطة  املوجودات  اإجمايل  تنمية  يف  خطتها  لدعم  وا�ستمراًرا  املال  راأ�س  قاعدة  تعزيز  اأجل  من 
لال�ستثمار – اإحدى �سركات اخلدمات ال�ستثمارية امل�سرفية التابعة لنا - جنحت دار التمويل يف طرح  �سندات 

اأ�سهم من ال�سق الأول تتوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية بقيمة 300 مليون درهم. 
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• ورائدة 	 مميزة  مالية  خدمات  تقدم  مرموقة  كموؤ�س�سة  امل�ستمر  مها  تقدرّ التمويل  لدار  التجارية  العالمة  وا�سلت 
�سمن قطاع املوؤ�س�سات املالية غي امل�سرفية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.2008

• الإمارات 	 الأ�سهم" يف  لتداول  خدمة  "اأف�سل  جائزة  على  لنا  التابعة  ذ.م.م  املالية  لالأوراق  التمويل  دار  ح�سلت 
للمنتجات 2015" وذلك  اإي�ست  "بانكر ميدل  توزيع جوائز  التوايل خالل حفل  الثاين على  للعام  املتحدة  العربية 

تقديًرا حللولها املبتكرة والتزامها الثابت بتوفي اأف�سل خدمة يف ال�سوق.

• �سوق 	 يف  وجودها  تعزيز  بهدف  وذلك  دبي،  يف  جديًدا  فرًعا  لنا  التابعة  �س.م.خ  الإ�سالمي  التمويل  دار  افتتحت 
الإمارت وتو�سيع نطاق خدماتها يف ظل زيادة حجم قاعدة عمالئها يف دبي والإمارت ال�سمالية.

• موقع 	 على  جديدة  �سفحة  اأطلقت  حيث  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  على  تواجدها  التمويل  دار  زت  عزرّ
املوؤ�س�سات  كافة  بني  الرابع  املركز  تقق  "في�سبوك" اأن  موقع  عرب  التمويل  دار  �سفحة  وجنحت  "اإن�ستجرام"، 

املالية )مبا فيها اأهم البنوك( يف دولة الإمارات، حيث فاق عدد متابعيها 200،000.

• وعقارات 	 واأ�سهم حملية  ثابتة  عوائد  ذات  ا�ستثمارات  ب�سكل جيد من عدة  ب�سورة مربحة وخمططة  مت اخلروج 
وذلك ل�سمان تقيق اأرباح عالية خالل هذا العام.

منظومة خدمات متكاملة
تغطي خدمات دار التمويل الأ�سا�سية ثالثة قطاعات رئي�سية وهي: التمويل التجاري وال�سركات ومتويل الأفراد بالإ�سافة 
اأدوارها ب�سكل متكامل ومتناغم ومن�سجم مع بع�سها  اأعمال اخلزينة وال�ستثمارات. وتقوم تلك القطاعات بتاأدية  اإىل 

واأعمال متكاملة. لت�سكل حمفظة ن�ساطات  البع�س، 

متويل  قطاع  اأما  املتحدة.  العربية  الإمارات  يف  ملحوظ  منو  تقيق  اإمكانات  يف  تزايًدا  التجاري  التمويل  قطاع  ي�سهد 
اًل لعمليات التمويل التجاري، حيث يوفر خيارات خمتلفة لتوزيع املخاطر وتقيق  الأفراد، فهو يوؤمن امتداًدا قوًيا ومكمرّ
عوائد متنوعة. فيما تتوىل اخلزينة اإدارة ال�سيولة بحذر ومتعن مع اإيجاد فر�س لدعم القاعدة التمويلية وتقدمي خدمة 

القيمة امل�سافة لإدارة املخاطر يف قطاعات الأعمال الأخرى.

التمويل  حلول  لت�سمل  املميزين  لعمالئنا  املالية  اخلدمات  من  وا�سعة  باقة  تقدمي  متكاملة  كمجموعة  ا�ستطعنا  لقد 
با�ستثناء  التاأمني  حلول  من  باقة  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  التمويل  وحلول  التقليدية 
التاأمني على احلياة، وا�ست�سارات حمافظ ال�ستثمار وحلول اإدارة الأ�سول ف�ساًل عن خدمات الو�ساطة املالية يف كلرّ من 

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية و�سوق دبي املايل.

�إد�رة �ملخاطر
اإن عن�سر املخاطرة هو اأحد العنا�سر املالزمة لأعمالنا، اإل اأننا وبف�سل القدرة التحليلية والدرا�سة ال�ساملة للمخاطر 
اإ�سافة اإىل املراجعة امل�ستمرة جلودة واآلية التحكم بها، جنحنا يف اإدارة هذه املخاطر يف ظل بيئة اقت�سادية وتنظيمية 
مب�ستوى  يتعلق  فيما  للموؤ�س�سة  املحتملة  املخاطر  وا�ستعرا�س  مبراجعة  م�ستمر  ب�سكل  نقوم  حيث  وم�سطربة،  ة  متغيرّ

الإقدام على املخاطرة مع الأخذ بعني العتبار الظروف القت�سادية املحلية.
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ويبقى اأن نقول، اإن ما نتمتع به من اأنظمة �سارمة للتدقيق واملطابقة يجعلنا دائًما على ثقة بقدرتنا على اإدارة املخاطر.

تركيزنا على �لعميل
قيرّمة  حلول  وتقدمي  الدوؤوب،  والعمل  الوا�سحة،  الروؤية  هي:  اأ�سا�سية  مبادئ  ثالثة  على  اأعمالنا  ا�سرتاتيجية  تعتمد 

لعمالئنا الكرام، حيث ميتلك موظفونا القدرة على تقدمي وتطوير اأف�سل احللول املالية املبتكرة واملتميزة.

"ال�سركة  مفهوم  يعزز  مما  العمل،  يف  الفردية  عن  والبتعاد  اجلماعية  الروح  تعزيز  على  املوؤ�س�سية  ثقافتنا  تعتمد 
الواحدة" يف املجموعة. وما كانت دار التمويل لتحتل هذه املكانة لول �سغف موظفينا بتوفي خدمات متميزة والتزامهم 

العمالء. املتوا�سل بتحقيق ر�سا 

ن�شاطات �مل�شوؤولية �لجتماعية يف 2015
باأهمية  نوؤمن  فاإننا  املجتمعية  م�سوؤوليتنا  من  وانطالًقا  املجتمع.  وتطوير  تنمية  اإىل  التمويل  دار  �سعت  تاأ�سي�سها،  منذ 
الأثر  يف  بل  فح�سب،  للم�ساهمني  نقدية  وعوائد  اأرباح  من  نحققه  ما  اإطار  يف  لي�س  التمويل  دار  به  تقوم  الذي  الدور 
املجتمعية  امل�سوؤولية  ن�ساطات  من  بالعديد  قمنا  الهدف،  لهذا  وتقيًقا  ككل.  املجتمع  ودعم  خلدمة  املمتد  الإيجابي 
اخلا�سة.  الحتياجات  وذوي  املحرومني  م�ساعدة  اإىل  تهدف  التي  الجتماعية  املبادرات  لدعم  مالية  تربعات  وقدمنا 
ويف عام 2015 قمنا بتجديد الرعاية النقدية وغي النقدية للعديد من الأن�سطة الثقافية واملو�سيقية والريا�سية. ونحن 
ل نزال ملتزمني يف دار التمويل ببذل ق�سارى جهدنا للم�ساهمة يف تنمية املجتمع وتطويره و�سن�ستمر يف تنفيذ خططنا 

واأن�سطتنا للو�سول اإىل كافة فئات املجتمع التي تتاج اإىل الدعم وامل�ساعدة.  

�لتطلع نحو �مل�شتقبل
وها نحن ندخل عام 2016، م�سلحني براأ�س مال قوي، ومنوذج اأعمال متني وم�سهود له، وا�سرتاتيجيات تطبيق وا�سحة 
ها ال�سوق الذي  وحمفظة ا�ستثمارات متنوعة تت�سمن الأ�سول وم�سادر متويل م�ستقرة، �ساعني وراء فر�س مثية يوفررّ
ال�سركات  ومتويل  التجاري  التمويل  وهي  األ  الأ�سا�سية  اأعمالنا  نطاق  على  تركيزنا  ونعزز  هذا  �سريًعا.  تطوًرا  ي�سهد 
على  القدرة  الآن  منتلك  �سركاتنا،  جمموعة  خالل  ومن  وال�ستثمارات.  اخلزينة  اأعمال  اإىل  بالإ�سافة  الأفراد  ومتويل 
واإدارة  املالية  الو�ساطة  اإىل خدمات  التاأمني  بدًءا من حلول  املالية،  واخلدمات  املنتجات  من  متكاملة  تقدمي جمموعة 

الأ�سول واملحافظ ال�ستثمارية واخلدمات ال�ست�سارية و�سوًل اإىل حلول التمويل املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية. 

اأ�سا�سات ثابتة ونتطلع لكت�ساف املزيد من  اإىل  وبف�سل ما حققناه من جناحات خالل ال�سنوات ال�سابقة، نحن ن�ستند 
العتبار �سرورة خلق  اآخذين بعني  بعناية  الفر�س  انتقاء هذه  امل�ستقبل ونحر�س على  املجدية يف  ال�ستثمارية  الفر�س 

التوازن بني الأرباح املتوقعة واخلطورة التي من املمكن اأن نتحملها.

هدفنا  ويتمحور  م�ساهمينا،  جلميع  مر�سية  نتائج  تقيق  على  بقدرتنا  ال�سابقة  الأعوام  يف  كما  متفائلني  ومازلنا 
الرئي�سي حول تعزيز قوة جمموعة دار التمويل وخلق عوائد م�ستدامة على املدى البعيد جلميع م�ساهمينا.
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كلمة �شكر
اأود اأن اأنتهز الفر�سة لأعرب عن �سكري اجلزيل لكل من �ساهم يف �سنع النجاح خالل الأعوام املا�سية واأخ�س بالذكر:

• زمالئي اأع�ساء جمل�س الإدارة على حدة ب�سيتهم ودعمهم وتوجيهاتهم،	

• م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ووزارة القت�ساد وهيئة الأوراق املالية وال�سلع و�سوق اأبوظبي لالأوراق 	
املالية على دعمهم الدائم،                               

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

• فريق الإدارة وفريق العمل بال�سركة، ملا اأبدوه من تعاون جدير بالثناء، وموقفهم الإيجابي وتفانيهم يف العمل يف 	
�سبيل م�سلحة دار التمويل، 

• عمالءنا املخل�سني على دعمهم وثقتهم امل�ستمرة.	

ويف اخلتام، نود اأن نعرب عن امتناننا العميق حلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة بظل القيادة احلكيمة ل�ساحب 
ال�سيخ  ال�سمو  اأبوظبي، و�ساحب  املتحدة وحاكم  العربية  الإمارات  دولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
واأع�ساء  الإمارات  حكام  ال�سمو  اأ�سحاب  وكذلك  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل 
بناء  يف  جميعها  ت�سهم  التي  العملية  وتوجيهاتهم  اجلماعية  وحكمتهم  املتوا�سل،  القيادي  لدعمهم  الأعلى  املجل�س 
دولة  يف  وال�سركات  للمواطنني  الفر�س  من  العديد  خلق  �ساأنه  من  �سيا�سي  ا�ستقرار  يدعمه  م�سرق  اقت�سادي  م�ستقبل 

الإمارات العربية املتحدة مهما كانت التحديات القت�سادية املحيطة.

بالنيابة عن جمل�س الإدارة،

القبي�سي حممد عبداهلل 

رئي�س جمل�س الإدارة
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�شلطان  هالل بن دري �لقبي�شي 
ع�شو  

�لقبي�شي خالد عبد�هلل 
ع�شو  

حمد عبد�هلل ر��شد �ل�شام�شي
ع�شو  

�أع�شاء
 جمل�س �لإد�رة 

�أحمد عبيد حميد �ملزروعي
نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة  

�إبر�هيم �ل�شعدي عبد�هلل علي 
ع�شو

�لقبي�شي  ر��شد  عي�شى �شيف 
ع�شو  
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موؤ�شر�ت �لأد�ء �ملايل

2015 تغطي فرتة 17 �سهرًا )منذ بدء التاأ�سي�س وحتى 31 دي�سمرب 2005(

* معاد بيانها

**ت�سمل الإيرادات من التمويل الإ�سالمي واملوجودات ال�ستثمارية 

األف درهم

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 *2005

198.442

125.644

324.086
61.697

31.005

5.041.851

1.278.043

1.253.228

2.303.723

 2.557.580

550.807

954.185

6.5
1.2

0.18

57.6

0.10
4.25

23.3

145.590
130.839

276.429
73.324

-

4.845.830

931.457
1.542.486
2.078.689

 2.940.611
254.379
682.378

10.7
1.6

0.24

62.5

0.19

6.06
20.6

128.399
138.021
266.420
83.706

75.625

4.089.656

1.093.081
889.776
1.503.802
2.307.020
207.528
688.046

12.2
2.1

0.26

54.0

0.19

4.90
24.6

128.677
114.757
243.434
72.230

36.300

3.722.065
1.053.635
692.420
1.457.080
1.803.671
289.985
651.058

11.1

2.0
0.23

55.4

0.20

4.72
26.6

120.775
48.880

169.655
60.008

60.500

3.506.963

823.673
1.009.160
1.277.691
1.548.430
422.950
634.853

9.5
1.8
0.21

59.9

0.16

4.52

26.0

117.521
90.571
208.092

115.088

41.250

3.124.157

950.243
674.348
1.117.540
1.569.503
207.428
556.494

20.7
3.9
0.38

42.6

0.19
4.61

18.0

125،130
80،219

205،349

112،409
110،000

2.719.965

696.927
649.955
1.143.277
1.495.635
67.356
639.593

17.6

4.4
0.41

41.3

0.08
3.25

23.4

90.617
401.956
492.573

248.849

200.000

2.423.725
535.742
494.973
1.153.378
1.059.065

272.267
794.687

31.3
10.9
1.14

22.1

0.38
2.05
37.0

39.216
255.598

294.814
202.809

150.000

2.159.660
629.098
755.349
708.159
707.422
321.725
949.467

21.4

11.7
1.01

22.7

0.10

1.27
43.0

33.806
181.982

215.788
160.604

100.000

1.313.615
372.800
543.787
348.226
404.535

150.000
724.338

22.2
13.5
0.80

20.0

-

0.81
67.0

36.476
237.804
274.280
190.454
-

1.058.786
230.380
619.376
165.782
126.492
77.122
808.222

23.6
18.0
0.95

27.7

-

0.31
72.0

�لدخل 
اإيرادات الفوائد **

الدخل الت�سغيلي بدون اإرادات الفوائد 

ال�سغيلي  الدخل  اإجمايل 

ال�سنة اأرباح 

ح�سة 

�ملركز �ملايل 
اإجمايل الأ�سول

اأر�سدة م�ستحقة من البنوك 

ال�ستثمارات 

القرو�س وال�سلفيات ودائع العمالء 

العمالء  اأر�سدة 

للبنوك م�ستحقة  اأر�سدة 

امل�ساهمني حقوق 

�ملالية   �ملوؤ�شر�ت 
العائد على حقوق امل�ساهمني )%( 

 العائد على متو�سط اإجمايل الأ�سول )%(

 العائد الأ�سا�سي على ال�سهم )درهم( التكلفة )%( 

�مل�شروفات
امل�سروفات / اإجمايل الدخل الت�سغيلي

ر�أ�س �ملال
الدين / حقوق امل�ساهمني )مرة( 

اإجمايل املطلوبات/ حقوق امل�ساهمني )مرة(

ن�سبة كفاية راأ�س املال )%(

البيانات املالية )املوحدة(
التمويل  لدار 

* *
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ملحة عن �ل�شوق و�لقت�شاد
رة له الأمر الذي اأ�سعف معدلت النمو يف تلك الدول.  اإن انخفا�س اأ�سعار النفط اأثرّر ب�سكل كبي على املركز املايل للبلدان امل�سدرّ
اأما على �سعيد البلدان امل�ستوردة للنفط، فقد اأدى ذلك النخفا�س اإىل ارتفاع معدلت الطلب وانخفا�س تكاليف الطاقة يف 

قطاع الأعمال وبخا�سة يف الدول املتقدمة التي يوؤثر انخفا�س الأ�سعار فيها مبا�سرة على �سلوك امل�ستهلك النهائي.

وعلى الرغم من العتقاد ال�سائد باأن انخفا�س اأ�سعار النفط �سيوؤثر ب�سكل اإيجابي على الطلب العاملي نظًرا لرتفاع ن�سب 
عوامل  عدة  هناك  اأن  اإل  له،  امل�سدرة  بالبلدان  مقارنًة  للنفط  امل�ستوردة  البلدان  يف  الإنفاق  معدلت  وزيادة  املعرو�س 

اقت�سادية حميطة اأ�سعفت ذلك الأثر الإيجابي لنخفا�س اأ�سعار النفط. 

ت اإىل انخفا�س الطلب املحلي لديها  رة للنفط والتي اأدرّ ال�سبب الأول والأهم هو التقلبات املالية يف كثي من البلدان امل�سدرّ
ب�سكل كبي. ثانًيا: تراجع معدلت الطلب العاملي الكلي ب�سبب الأثر املمتد لنخفا�س اأ�سعار النفط على ال�ستثمار يف عمليات 
ا�ستخراج النفط والغاز. واأخًيا: ل تزال ن�سب ال�ستهالك يف البلدان امل�ستوردة للنفط �سعيفًة على عك�س مع ما ت�سي اإليه 

الآثار القت�سادية لنخفا�س اأ�سعار النفط، مما يعك�س ا�ستمرار بع�س تلك الدول يف خف�س معدلت الديون لديها.

وعلى الرغم من التحديات القت�سادية التي مير بها ال�سوق على ال�سعيدين املحلي والعاملي، ا�ستطعنا يف دار التمويل اأن 
نحافظ على تقيق معدلت منو جمزية يف جميع قطاعات الأعمال الرئي�سية.

�لتمويل �لتجاري ومتويل �ل�شركات
اجلودة  عالية  �سركات  على  تعتمد  قوية  حمفظة  ببناء  نقوم  اأن  يف  تتمثل  الأعمال  من  القطاع  هذا  يف  ا�سرتاتيجيتنا  اإن 
لتلبية  ا  الرا�سخة يف جمتمع الأعمال الإماراتي وتوفي حلول مالية م�سممة خ�سي�سً من خالل ال�ستفادة من العالقات 
متطلباتهم املمولة وغي املمولة. كما وا�سلنا تدريجًيا تنفيذ ا�سرتاتيجيتنا بخ�سو�س اإعادة هيكلة املحفظة با�ستقطاب عدد 
اأكرب من امل�ساريع ال�سغية ن�سبًيا، كمحاولة منا لتنويع وتقليل املخاطر. وقد كثفنا جهودنا يف �سبيل بيع منتجات وخدمات 
يتميزون  الذين  اجلدد  العمالء  من  نخبة  اإىل  بالإ�سافة  لدينا،  لها  امل�سهود  ال�سجالت  ذوي  احلاليني  لعمالئنا  اإ�سافية 
اأننا مل نكتف بح�سر عملياتنا وعالقتنا مع العمالء يف جمال التمويل، بل عملنا على  بحيازة تدفقات نقدية جيدة. كما 
تو�سيع نطاقها لت�سمل خدمات متعددة كالودائع والتمويل التجاري واإ�سدار ال�سمانات وحلول الدفع للعمال وحلول التاأمني 

وخدمات الو�ساطة وح�سابات العهدة.

متويل �لأفر�د
يتمحور هدفنا يف قطاع متويل الأفراد حول تطوير وتقدمي منتجات متميرّزة تخدم �سرائح خم�س�سة من العمالء الأفراد. 
وين�سب تركيزنا على ت�سميم منتجات وخدمات توفر قيمة عالية مدعومة بخدمة تتميرّز بجودتها وموثوقيتها وقدرتها على 

ال�ستجابة ملتطلبات العمالء.

ال�سخ�سي  التمويل  توفر  التي  الإداريني  الئتمانية وحمفظة متويل  البطاقات  العام، حققت كل من حمفظة  وخالل هذا 
املنتجات  الفئة اجلديدة من  وتوا�سل  العمالء.  اختيار  الدقة يف  ارتكز على  واملرتفعة، منًوا  املتو�سطة  الرواتب  لأ�سحاب 
املخ�س�سة لل�سركات ال�سغية واملتو�سطة تقيق منو مطرد عرب �سوابط منا�سبة ت�سمن جناح املحفظة ال�ستثمارية، كما 
ا من التو�سل اإىل اتفاقات وديرّة واإىل ت�سويات مر�سية مع عدد من العمالء  قمنا بتعزيز جهودنا اخلا�سة بالتح�سيل ومتكنرّ

الذين تعرثوا يف �سداد املبالغ امل�ستحقة عليهم.

بيان �لأعمال
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�ل�شتثمار�ت
القت�سادية.  والقطاعات  واملناطق اجلغرافية  الأ�سول  ا�ستثماراتها بني خمتلف  بالتنوع يف  ال�ستثمارية  تتميرّز حمفظتنا 
م داخليًا والقائم على اأ�سا�س �سيا�سة ا�ستثمار مدرو�سة. وخالل عام 2015، مت  وهي نابعة من ن�ساطنا ال�ستثماري املنظرّ
اخلروج ب�سورة مربحة وخمططة ب�سكل جيد من العديد من ال�ستثمارات يف خمتلف الأ�سول والقطاعات القت�سادية ومن 
�سمنها العوائد الثابتة والعقارات والأ�سهم املحلية. ب�سكل عام، كانت الأرباح الناجمة عن الن�ساط ال�ستثماري لل�سركة يف 
عام 2015 جيدة باملقارنة مع عام 2014، فلقد منا دخل ال�ستثمار الكلي من املحفظة ال�ستثمارية املتنوعة بن�سبة %3.7 

لت�سل قيمته 97.3 مليون درهم يف عام 2015.

�خلزينة
خالل عام 2015، جنحنا يف طرح �سندات اأ�سهم من ال�سق الأول تتوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية  بقيمة 300 مليون درهم 
رًدا يف ن�سبة كفاية راأ�س  على مرحلتني يف يوليو ونوفمرب، مما عزز مركزنا املايل وَدَعم منو املوجودات وحقق ارتفاًعا مطرّ

املال لتبلغ 23.3% يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015.    

وعرب �سعينا الدوؤوب خلف�س اعتمادنا على ودائع العمالء كم�سدر رئي�سي للتمويل، جنحنا يف تطبيق ا�سرتاتيجية لتنويع 
وتطوير م�سادر التمويل، حيث �سهد عام 2015 طرح �سندات اأ�سهم من ال�سق الأول بقيمة 300 مليون درهم – كما اأ�سرنا 
�سابًقا – وارتفاع ح�سابات الهام�س لت�سل اإىل 172 مليون درهًما اإ�سافة اإىل زيادة قيمة القرتا�س من البنوك لت�سل اإىل 
269 مليون درهًما. ونتيجة لذلك، مل نعاِن من م�سكلة يف ال�سيولة، وكانت دار التمويل م�سدًرا لالإقرا�س لعدد من البنوك 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة على مدار العام، مع فروق اإيجابية �سافية على الأر�سدة ال�سائلة لدينا. ويف نف�س الوقت، 
وا�سلنا بذل اجلهود مع البنوك ب�سكل غي منقطع لتاأمني الت�سهيالت امل�سرفية الق�سية، واملتو�سطة والطويلة الأجل. كما 
توفر هذه امل�ستويات العالية من خطوط الئتمان غي امل�ستعملة من البنوك، الثقة لزيادة منو اأ�سولنا متا�سًيا مع تطلعاتنا 

لتنمية اأعمالنا.  

�لعمليات
ل يغطي جميع منتجاتنا وخدماتنا وهو ما ينتج عنه ال�سرعة يف  يتميز �سي العمل لدينا بنظام ت�سغيل عمليات حمكم ومف�سرّ
�سي العمل وخدمة العمالء. خالل هذا العام، قمنا بتطوير عملياتنا املرتبطة بالتمويل التجاري واإدارة الئتمان والتح�سيل 
والرقابة على املعلومات. وما زالت ق�سايا مكافحة غ�سيل الأموال واإدارة حوكمة ال�سركات تظى باأكرب قدر من الهتمام 
لدينا. نحن مدرجون كع�سو يف النظام الإلكرتوين لتحويل الأموال لدى امل�سرف املركزي يف الدولة، والذي ي�ستخدم يف 
التحويالت الداخلية بني امل�سارف. كما اإننا ن�ستخدم ع�سويتنا يف "�سويفت" لتحويل اإلكرتوين اآمن وموثوق لالأموال اإىل 

كافة اأرجاء العامل.

وا�ستكماًل ملا �سبق، تعتمد املجموعة على نظام تدقيق داخلي حمكم وم�ستقل والذي ت�سرف عليه مبا�سرة 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 من جمالت العمل، �سمن الهام�س 
املقبول للمخاطرة، واأن يكون العائد موازًيا اأو زائًدا 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 ب�سكل دوري للتاأكد من اأنها �سمن امل�ستوى 

املقبول. وتتم مراجعة حدود املخاطر ب�سكل دوري للتاأكد من اأنها ل تزال �سمن حدود املخاطرة املقبولة لل�سركة..
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اإن العنا�سر الرئي�سية لإدارة املخاطر لدينا هي:

• تقيق 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 %15	

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

• اللتزام باملتطلبات التنظيمية	

مل تتاأثر ال�سركة بتقلب اأ�سعار العمالت كون معظم تعامالتنا تتم بالدرهم الإماراتي، وما تبقى فهو بالدولر الأمريكي اأو 
عمالت مرتبطة بالدولر الأمريكي.

حوكمة �ل�شركات
جمل�س �لإد�رة

ولقد  ومتنوعة.  عالية  وكفاءة  خربة  ذوي  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  مواطني  من  هم  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  جميع 
لل�سركة تلعب دوًرا هاًما يف تديد وتنفيذ معايي امل�سوؤولية، التي متكن  كان جمل�س الإدارة فاعاًل يف بناء حوكمة قوية 
جدول  وللمجل�س  ممكن.  حد  باأق�سى  امل�ساهمني  م�سالح  خدمة  يف  ت�سهم  ب�سورة  ال�سركة  عمليات  ت�سيي  من  الإدارة 
مهام ر�سمية خا�سة به ويعقد اجتماعات دورية متكررة، فهو م�سوؤول عن ال�سرتاتيجيات الكاملة لل�سركة، وعن �سيا�سات 
ال�سركة يف ال�ستحواذ والبيع، واملوافقة على مقرتحات الإنفاقات الراأ�سمالية، والبت ب�سوؤون التمويل الهامة. كما يراقب 
خماطر الأعمال الرئي�سية التي تدخل فيها ال�سركة ويقوم مبراجعة ميزانيتها ال�سنوية ويراقب تقدم ال�سركة يف تقيق تلك 

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

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 وهما جلنة ال�ستثمار والئتمان وجلنة التدقيق ومطابقة النظم بتغطية كافة جوانب ن�ساطات 
عمل �سركات املجموعة.

وتقوم 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، ف�ساًل عن عملها يف الإ�سراف على التقيرّد والن�سباط مبتطلبات القوانني والنظم.

�ملو�رد �لب�شرية

نحن نعتقد باأن اإدارة دار التمويل قد جنحت يف تقيق التكامل بني مواردها الب�سرية وعملياتها التجارية لتتما�سى مع 
ا�سرتاتيجية جمل�س الإدارة الهادفة اإىل تقيق النجاح لالأهداف املو�سوعة. ومن النتائج الإيجابية املبا�سرة ل�سيا�سة 
التكامل هذه، هو اأن ال�سركة ا�ستطاعت تطوير قاعدة من املوظفني الأوفياء. كما �سممنا بدقة نظاًما يوفر للموظفني 

مكافاآت وحوافز ت�سجيعية بهدف جلب وتفيز الكفاءات واحلفاظ عليها للمحافظة على املركز القيادي لل�سركة ومكافاأة 
العاملني على جهودهم مما ي�سهم يف تقيق اأهداف العمل وزيادة القيمة مل�ساهمينا. وبالنظر اإىل امل�ستقبل، يبقى هدفنا 

يف تطوير وتدريب واملحافظة على املوارد الب�سرية من اأبناء دولة الإمارات العربية املتحدة �سمن �سلرّم اأولوياتنا.
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رد يف حجم املوجودات لديها للعام احلادي ع�سر على التوايل منذ انطالق  ا�ستمرت دار التمويل باحلفاظ على النمو املطرّ
الرئي�سية  الأعمال  الدخل من  زيادة  اإىل  بالإ�سافة  م�ساهميها  زيادة حقوق  عام 2015 من  كما متكنت خالل  عملياتها، 
ة منوذج اأعمالها وا�سرتاتيجيتها  وزيادة النمو يف ودائع العمالء وزيادة القرو�س وال�سلفيات لديها، موؤكدة بذلك قوة و�سحرّ

املطبرّقة.

�مليز�نية �لعمومية
�إجمايل �لأ�شول

ارتفعت قيمة اإجمايل الأ�سول كما يف 31 دي�سمرب 2015 لتبلغ 5.04 مليار درهم حمققًة بذلك زيادة بواقع 4% باملقارنة مع 
4.85 مليار درهم �سجلت يف نهاية عام 2014.

�لقرو�س و�ل�شلفيات
بن�سبة   2015 عام  خالل  الإ�سالمي  والتمويل  ال�ستثمارية  املوجودات  فيها  مبا  وال�سلفيات  القرو�س  اإجمايل  قيمة  زادت 
11% حمققة ما يعادل 2.30 مليار درهم باملقارنة مع 2.08 مليار درهم �سجلت يف نهاية عام 2014. وعلى الرغم من 
منو حمفظة القرو�س بوتية �سريعة خالل هذا العام، حافظت ن�سبة القرو�س اإىل الودائع كما يف 31 دي�سمرب 2015 على 
ال�سيا�سة  الأمر الذي يعك�س  ال�سنة املا�سية،  جلت يف نف�س الفرتة من  ا�ستقرارها بن�سبة 63.5% باملقارنة مع 60.3% �سحُ
املتوازنة التي تتبعها املجموعة يف ما يتعلق بزيادة املوجودات/املطلوبات وتهيئة مزيد من الفر�س لتو�سعة حمفظة الإقرا�س 

يف عام 2016 والأعوام الالحقة.

هذا وت�ستمر جمموعة دار التمويل يف اتباع �سيا�سة حذرة فيما يتعلق بالقرو�س املتعرثة، حيث بلغت ن�سبة تغطية خم�س�سات 
خ�سائر القرو�س 83% كما يف 31 دي�سمرب 2015، ومت اعتماد خم�س�سات حمددة لتغطية القرو�س وال�سلفيات املتاأخرة و/
اأو منخف�سة القيمة والتي تخطى تاريخ ا�ستحقاقها مدة 91 يوًما اأو اأكرث. بالإ�سافة اإىل ذلك تتفظ دار التمويل باإجمايل 
خم�س�سات تبلغ ن�سبتها حوايل 1.50% من حمفظة القرو�س العاملة مبا يتما�سى مع توجيهات م�سرف الإمارات العربية 

املتحدة املركزي.

�ل�شتثمار�ت
جلت يف  انخف�س حجم ا�ستثماراتنا كما يف 31 دي�سمرب 2015 ليبلغ 1.25 مليار درهم باملقارنة مع 1.54 مليار درهم �سحُ
نهاية عام 2014 وذلك ب�سبب بيع عقار جتاري مملوك لدار التمويل. هذا وقد ارتفع دخل ال�ستثمار الكلي من حمفظتنا 
العقارية بن�سبة %3.7  الثابت وال�ستثمارات  الأ�سهم املدرجة والأ�سهم اخلا�سة والدخل  التي ت�سم  املتنوعة  ال�ستثمارية 
لي�سل اإىل 97.3 مليون درهم يف عام 2015 باملقارنة مع 93.9 مليون درهم �سجلت يف ال�سنة املا�سية. وقد حققت ال�سركة 

هذه النتائج على الرغم من النخفا�س احلاد وغي املتوقع الذي �سهدته اأ�سعار الأ�سهم املدرجة حملًيا خالل عام 2015.

ود�ئع �لعمالء وح�شابات �لهام�س
بلغت القيمة الكلية لودائع العمالء وح�سابات الهام�س كما يف 31 دي�سمرب 2015 مبلغ 3.25 مليار درهم باملقارنة مع 3.46 
م�سادر  تنويع  يف  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  العمالء  ودائع  قيمة  انخفا�س  ويعك�س  املا�سي.  العام  بنهاية  جلت  �سحُ درهم  مليار 
التمويل، وقد مت تعوي�س انخفا�س القيمة عرب طرح �سهادات ا�ستثمار من الفئة الأوىل اإىل جانب القرتا�س من البنوك. 
ويف عام 2015 حر�سنا على ال�ستمرار يف تنويع وتو�سيع قاعدة ودائع ال�سركات وا�ستطعنا اأن نحقق جناًحا كبًيا على هذا 

�لبيان �ملايل
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ال�سعيد. كما يعترب النمو املطرد لودائع العمالء وح�سابات الهام�س على مدار ال�سنوات املا�سية اإجناًزا ملفًتا لدار التمويل 
م�سادر  تنويع  ا�سرتاتيجية  يف  ال�ستمرار  على  نحر�س  وعليه،  ال�سوق.  يف  الطيبة  و�سمعتها  م�سداقيتها  ا�ستمرار  يعك�س 

التمويل للحد من العتماد على اأٍي من القطاعات.

مكامن قوة ر�أ�س �ملال
ارتفعت قيمة حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2015 لتبلغ 954.19 مليون درهم باملقارنة مع 682.38 مليون درهم 
جلت بنهاية العام املا�سي. كما �سهد عام 2015 جناح دار التمويل يف طرح �سهادات ا�ستثمار من الفئة الأوىل تتوافق مع  �سحُ
ال�سريعة الإ�سالمية بقيمة 300 مليون درهم، وذلك عقب اإمتام كافة الإجراءات املطلوبة واحل�سول على موافقة امل�ساهمني.

كفاية ر�أ�س �ملال
ارتفعت ن�سبة كفاية راأ�س املال املعدلة وفق املخاطر مبا يتما�سى مع توجيهات م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي 
)املطبقة على البنوك التجارية( ب�سكل مطرد لتبلغ 23.3% باملقارنة مع الن�سبة املطلوبة لالمتثال والتي تبلغ 15%، مما 

�ستدام للموجودات يف امل�ستقبل.  يعك�س التقدم بخطى ثابتة نحو منو محُ

�ل�شيولة
ت�ستمر دار التمويل يف اإدارة ال�سيولة بطريقة حذرة، حيث كنا ومنذ بداية الأزمة املالية يف اأكتوبر 2008 م�سدًرا لالإقرا�س 
بالن�سبة للبنوك يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومازلنا نحافظ على هذا املوقع. وبلغ النقد وما يعادله كما يف 31 دي�سمرب 
جلت يف نف�س الفرتة من عام 2014 مما ميثل منًوا بن�سبة  2015 مبلغ 1.21 مليار درهم باملقارنة مع 0.90 مليار درهم �سحُ

24% يف اإجمايل املوجودات. 

بيان �لدخل
منا اإجمايل الدخل الت�سغيلي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 بن�سبة 17.2% ليبلغ 324.1 مليون درهم باملقارنة مع 
276.4 مليون درهم يف العام ال�سابق. وبلغت قيمة �سايف الأرباح 61.7 مليون درهم لعام 2015 باملقارنة مع 73.3 مليون 
درهم �سجلت يف 31 دي�سمرب 2014. كما بلغت قيمة اأرباح حاملي الأ�سهم يف ال�سركة الأم "دار التمويل" 68.6 مليون درهم 

جلت يف نف�س الفرتة من العام املا�سي. يف عام 2015 باملقارنة مع 80.7 مليون درهم �سحُ

وعلى خلفية النمو الذي �سهدته حمفظة املوجودات، منا �سايف دخل الفائدة والدخل من التمويل الإ�سالمي واملوجودات 
العام  يف  درهم  مليون   145.6 مع  باملقارنة   2015 عام  يف  درهم  مليون   198.4 اإىل  لي�سل   %36.3 بن�سبة  ال�ستثمارية 
اإىل 44.6 مليون درهم يف عام  اإيرادات الر�سوم والعمولت انخف�س بن�سبة 24.6% لت�سل قيمته  اأن �سايف  اإل  املا�سي. 
اأ�سا�ًسا اإىل النخفا�س الكبي يف عائد العمولت من  2015، باملقارنة مع 59.1 مليون درهم يف عام 2014، ويعود ذلك 

�سركة الو�ساطة املحلية التابعة.

وارتفعت كلفة اإجمايل العمليات الت�سغيلية لعام 2015 بن�سبة 8% يف عام 2015 باملقارنة مع عام 2014 وذلك ب�سبب تعيني 
موظفني جدد وارتفاع تكاليف املن�ساأة متا�سًيا مع زيادة حجم الأعمال يف �ستى القطاعات. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة 

اإجمايل العمليات الت�سغيلية، انخف�ست ن�سبة التكلفة اإىل الدخل بن�سبة 5% مما يدل على تطور الكفاءة الت�سغيلية.   

اأعمال التاأمني يف عام 2015 توًل رئي�سًيا عرب ت�سجيل �سايف دخل قيمته 0.7 مليون درهم باملقارنة مع �سايف  �سهدت 
خ�سارة بلغ 14.2 مليون درهم يف العام املن�سرم. وقد و�سعت �سركة التاأمني التابعة �سل�سلة من ال�سيا�سات والإجراءات 
اإدراك املخاطر املحيطة. ويف  الت�سحيحية لتغيي املنتجات واإعادة الت�سعي وا�ستبعاد الأعمال غي املربحة بالتوازي مع 
ا اإىل تطوير اإدارة املطالبات ل�سمان توافق اأو انخفا�س ن�سب اخل�سارة عن تقديراتها  الوقت نف�سه، عمدت ال�سركة اأي�سً

خلطوط الإنتاج، مما انعك�س ب�سكل اإيجابي على نتائج الكتتاب لعام 2015. 
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682

276

73

954

324

62

688

266

84

651

243

72

635

170

60

724

216

161

808

194

190

134

556

208

115  

201320142015 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

201320142015 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

201320142015 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

640

205

112

795

493

249

949

295

203

حقوق �مل�شاهمني )مليون درهم(

�إجمايل �لدخل �لت�شغيلي )مليون درهم(

�شايف �لأرباح )مليون درهم(

�سبت �سنوًيا لأغرا�س املقارنة.  �سايف اأرباح تعادل 190 مليون درهم ملدة 17 �سهًرا اإىل 134 مليون درهم، ححُ
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47.3
38.8

51.8 47.1

28.8

1،278

1،548

84.3

348

405

86.7

166

126

43.5

1،118

1،570

201320142015 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

201320142015 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

201320142015 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

39.1

1،143

1،496

81.6

1،153

1،059

86.7

708

707

ود�ئع �لعمالء )مليون درهم(

�لقرو�س و�ل�شلفيات )مليون درهم(

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

1،457

1،804

1،504

2،307

2،079

2،941

2،304

2،558
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تقرير حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة
)معًا  التابعة  و�سركاتها  )"ال�سركة"(  �س.م.ع  التمويل  دار  ل�سركة  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 
والدخل  للدخل  املوحدة  والبيانات   2015 دي�سمرب   31 املوحد كما يف  املايل  املركز  بيان  تتكون من  والتي  "املجموعة"( 
املحا�سبية  ال�سيا�سات  وملخ�س  التاريخ  بذلك  املنتهية  لل�سنة  النقدية  والتدفقات  امللكية  حقوق  يف  والتغيات  ال�سامل 

التف�سيية الأخرى الهامة والإي�ساحات 

م�شوؤولية �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية �ملوحدة
للتقارير  الدولية  للمعايي  وفقًا  عادلة  ب�سورة  وعر�سها  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  اإعداد  عن  م�سوؤولة  الإدارة  اإن 
ل�سنة   )2( رقم  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  التادي  للقانون  ال�سارية  لالأحكام  طبقًا  اإعدادها  وكذلك  املالية، 
2015، وعن تلك الرقابة الداخلية التي ترى الإدارة اأنها �سرورية لكي تتمكن من اإعداد بيانات مالية موحدة خالية من 

اأي اأخطاء جوهرية، �سواًء كانت نا�سئة عن احتيال اأو خطاأ.

م�شوؤولية مدققي �حل�شابات
تنح�سر م�سوؤوليتنا يف اإبداء راأينا حول هذه البيانات املالية املوحدة بناًء على عملية التدقيق التي قمنا بها. لقد اأجرينا 
تدقيقنا وفقًا ملعايي التدقيق الدولية. ت�ستدعي هذه املعايي التزامنا باملتطلبات الأخالقية وتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق 

للتو�سل اإىل تاأكيد معقول حول ما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية من اأي اأخطاء جوهرية.

البيانات  الواردة يف  املبالغ والإف�ساحات  اإثباتات تدقيق حول  باإجراءات للح�سول على  القيام  التدقيق  تت�سمن عملية 
املالية املوحدة. ت�ستند الإجراءات املختارة اإىل تقدير مدقق احل�سابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية 
مدقق  ياأخذ  املخاطر،  تلك  بتقييم  القيام  وعند  اخلطاأ.  اأو  الحتيال  ب�سبب  ذلك  كان  �سواًء  املوحدة،  املالية  للبيانات 
بهدف  املوحدة  املالية  للبيانات  العادل  وعر�سها  املن�ساأة  باإعداد  املت�سلة  الداخلية  الرقابة  العتبار  يف  احل�سابات 
ت�سميم اإجراءات التدقيق املنا�سبة ح�سب الظروف، ولي�س لغر�س اإبداء الراأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمن�ساأة. 
املحا�سبية  التقديرات  ومعقولية  امل�ستخدمة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  مالءمة  ملدى  تقييمًا  كذلك  التدقيق  عملية  تت�سمن 

املحُعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييمًا لأ�سلوب عر�س البيانات املالية املوحدة ب�سكٍل عام. 

بناًء على عملية  نبديه  الذي  للراأي  اأ�سا�ٍس منا�سٍب  لتوفي  كافية ومالئمة  التي ح�سلنا عليها  التدقيق  اإثباتات  اأن  نعتقد 
التدقيق.

تقرير مدققي �حل�شابات 
�مل�شتقلني �إىل �ل�شادة 

م�شاهمي د�ر �لتمويل �س.م.ع
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�لـر�أي
للمجموعة كما يف 31  النواحي اجلوهرية عن املركز املايل  ب�سكٍل عادل ومن كافة  املالية املوحدة  البيانات  براأينا، تعربرّ 

دي�سمرب 2015 واأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايي الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى
اإ�سافة اإىل ذلك ووفقًا ملتطلبات القانون التادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )2( ل�سنة 2015، نفيدكم مبا يلي:

اأننا قد ح�سلنا على كافة املعلومات التي اعتربناها �سرورية لأغرا�س تدقيقنا.. 1

اأن البيانات املالية املوحدة قد اأحُعدت، من كافة النواحي اجلوهرية، طبقًا لالأحكام ال�سارية للقانون التادي  . 2
لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )2( ل�سنة 2015.      

اأن املجموعة قد احتفظت بدفاتر حما�سبية �سليمة.. 3

اأن املعلومات املالية التي يت�سمنها تقرير رئي�س جمل�س الإدارة تتوافق مع الدفاتر املحا�سبية للمجموعة. . 4

اأن املجموعة قد قامت ب�سراء اأ�سهم وال�ستثمار فيها خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015، كما هو  . 5
مبني يف الإي�ساحني )5( و)24( من البيانات املالية املوحدة.  

اأن الإي�ساح رقم )32( من البيانات املالية املوحدة يبني املعامالت الهامة مع الأطراف ذات العالقة وال�سروط  . 6
التي مبوجبها اأبرمت هذه املعامالت.  

اأنه بناًء على املعلومات املقدمة لنا مل يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد باأن املجموعة قد خالفت خالل ال�سنة . 7
املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 اأيًا من الأحكام ال�سارية للقانون التادي لدولة الإمارات العربية املتحدة    
رقم )2( ل�سنة 2015، اأو فيما يتعلق بال�سركة ونظامها الأ�سا�سي ب�سكٍل ميكن اأن يكون له تاأثي جوهري على     

اأن�سطة ال�سركة اأو مركزها املايل كما يف 31 دي�سمرب 2015.  

اأن املجموعة مل تقدم اأي م�ساهمات اجتماعية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015، كما هو مبني  . 8
يف الإي�ساح )2-1( من البيانات املالية املوحدة.  

براي�س ووترهاو�س كوبرز
�سريك

جاك فاخوري
�سجل مدققي احل�سابات امل�ستغلني رقم 379

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 
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_________________________________
 حممد عبداهلل القبي�سي

رئي�س جمل�س الإدارة 

_________________________________
حميد تايلور
املدير العام

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة والت�سريح باإ�سدارها ِمن ِقبل اأع�ساء جمل�س الإدارة بتاريخ 10 فرباير 2016، ووقعها نيابة عنهم:

حقوق �مللكية و�ملطلوبات

302.500
)7.213(
)1.750(
123.797
18.962

)44.857(
150.015
-
5.404
546.858
141.188

302.500
)9.263(
)1.750(
131.865
22.409

)52.235(
144.317
-
6.249
544.092
138.286

310.050
)9.750(
)1.750(
138.722
-

)57.858(
196.234
297.850
5.371
878.869
75.316

20
24
21

10

3

حقوق �مللكية
راأ�س املال

اأ�سهم خزينة
خطة مدفوعات املوظفني املبنية على اأ�سهم

احتياطي قانوين
احتياطي اإعادة التقييم

تغيات مرتاكمة يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل
 الدخل ال�سامل الآخر 

اأرباح حمتجزة
�سكوك ال�سق الأول

مكافاآت مقرتحة لأع�ساء جمل�س الإدارة

احل�س�س غي امل�سيطرة
688.046 682.378 954.185 �شايف حقوق �مللكية

2.307.020
438.882
207.528
-
-
129.000
281.396
7.882
3.371.708
29.902

2.940.611
516.426
64.379
190.000
-
126.300
287.008
8.826
4.133.550
29.902

2.557.580
688.095
73.307
340.000
137.500
-
250.517
10.765
4.057.764
29.902

16
16
4

17

19
18

34

�ملطلوبات
ودائع العمالء

ح�سابات هام�سية
مبالغ م�ستحقة للبنوك
قرو�س ق�سية الأجل
قر�س متو�سط الأجل

�سكوك غي قابلة للتحويل 
فوائد دائنة ومطلوبات اأخرى

خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

مطلوبات مرتبطة مبا�سرة مبوجودات م�سنفة كمحتفظ بها للبيع

3.401.610 4.163.452 4.087.666 جمموع �ملطلوبات

4.089.656 4.845.830 5.041.851 جمموع حقوق �مللكية و�ملطلوبات

1.274.622 1.373.414 1.804.985 25 �لتز�مات ومطلوبات طارئة

1 يناير
2014
)معاد بيانها(
�ألف درهم

31 دي�شمرب
2014
)معاد بيانها(
�ألف درهم

31 دي�شمرب
2015

�ألف درهم
�إي�شاحات

9.497
1.093.081
280.001
201.355
284.485
1.403.360
100.442
30.422
6.000
288.082
15.596
-
253.920
3.966.241
123.415

35.304
931.457
629.497
248.377
231.592
1.939.878
138.811
44.507
6.000
13.421
14.290
295.000
194.281
4.722.415
123.415

7.402
1.278.043
682.491
 255.744
167.193
2.102.534
201.189
51.687
6.000
15.638
8.533
-
139.382

4.915.836
126.015

4
4
5
5
5
6
7
8
9

12
13
14
15

34

�ملوجود�ت 
اأر�سدة نقدية

مبالغ م�ستحقة من البنوك 
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

 ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة
ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

قرو�س و�سلفيات
موجودات متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية

ا�ستثمار يف �سركة زميلة
وديعة نظامية 

ممتلكات وجتهيزات ومعدات
موجودات غي ملمو�سة

ا�ستثمارات عقارية
فوائد مدينة وموجودات اأخرى

موجودات م�سنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع

4.089.656 4.845.830 5.041.851 جمموع �ملوجود�ت

الإي�ساحات املدرجة على ال�سفحات من 31 اإىل 108 تعترب جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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59.125
7.501
)14.163(
)7.894(
68.342
6.330
4.841
)1.915(
8.672

44.588
)1.674(
736
)5.129(
17.863
56.377
-
7.180
5.703

27
28
29

30
14
14
8

�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت
�سايف )خ�سائر( اأرباح العقود  
�سايف اأرباح )خ�سائر( التاأمني 

الأرباح املوزعة على حملة ال�سكوك
�سايف الإيرادات من ال�ستثمارات

�سايف الإيرادات من ال�ستثمارات العقارية
ربح من التقييم العادل لال�ستثمارات العقارية

ح�سة من ربح )خ�سارة( �سركة زميلة
اإيرادات ت�سغيلية اأخرى، بال�سايف

276.429 324.086 جمموع �لإير�د�ت �لت�شغيلية

)109.616(
)5.056(
)1.306(
)56.924(

103.527
)34.932(

)2.855(
65.740
7.584

)113.886(
)6.450(
)784(
)65.548(

137.418
)80.147(

)5.763(
51.508
10.189

12
13

6

7

34

رواتب وم�ساريف متعلقة باملوظفني
ا�ستهالك ممتلكات وجتهيزات ومعدات  

اإطفاء موجودات غي ملمو�سة 
م�ساريف عمومية واإدارية

الربح قبل �سايف خم�س�سات النخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلفيات 
واملوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية

�سايف خم�س�س النخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلفيات
�سايف خم�س�س النخفا�س يف قيمة املوجودات التمويلية وال�ستثمارية 

الإ�سالمية

الدخل من املوجودات امل�سنفة كمحتفظ به للبيع

73.324 61.697 ربح �ل�شنة

80.683
)7.359(

73.324

68.571
)6.874(

61.697

3

العائد اإىل:
م�ساهمي ال�سركة الأم

 احل�س�س غي امل�سيطرة

0.24 0.18 31 �لعائد �لأ�شا�شي و�ملخّف�س على �ل�شهم �ملن�شوب �إىل �لأ�شهم �لعادية 
)بالدرهم(

2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

�إي�شاحات

191.133
)53.833(

232.890
)60.005(

26
26

اإيرادات الفوائد والإيرادات من املوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية
 م�ساريف الفوائد والأرباح املوزعة على املودعني

137.300 172.885
�شايف �إير�د�ت �لفو�ئد و�لإير�د�ت من �ملوجود�ت �لتمويلية و�ل�شتثمارية 

�لإ�شالمية

8.290 25.557 5 �سايف الإيرادات من الأدوات الدائمة

145.590 198.442 �شايف �إير�د�ت �لفو�ئد و�لإير�د�ت من �ملوجود�ت �لتمويلية و�ل�شتثمارية 
�لإ�شالمية و�شايف �لإير�د�ت من �أدو�ت �ل�شق �لأول لر�أ�س �ملال

�ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب

الإي�ساحات املدرجة على ال�سفحات من 31 اإىل 108 تعترب جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة

)معاد بيانها(
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2014
�ألف درهم
)معاد بيانها(

2015
�ألف درهم

�إي�شاحات

73.324

)4.247(
3.447
)5.654(
)6.454(

61.697

)12.102(
-
)6.249(
)18.351(

ربح ال�سنة
 

الدخل ال�سامل الآخر
بنود لن يعاد ت�شنيفها يف بيان �لدخل �ملوحد:

�سايف اخل�سارة من املوجودات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل ال�سامل الآخر

اإعادة تقييم من تويل ال�ستثمارات العقارية
مكافاآت مدفوعة لأع�ساء جمل�س الإدارة

�خل�شارة �ل�شاملة �لأخرى لل�شنة

66.870 43.346 جمموع �لدخل �ل�شامل لل�شنة

74.627
)7.757(

52.499
)9.153( 3

العائد اإىل:
م�ساهمي ال�سركة الأم

احل�س�س غي امل�سيطرة

66.870 43.346

�ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب

الإي�ساحات املدرجة على ال�سفحات من 31 اإىل 108 تعترب جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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�ملجموع

�ألف درهم

حل�ش�س 
�

ري 
غ

�مل�شيطرة

�ألف درهم

ىل 
�لعائد �إ

م�شاهمي
�ل�شركة �لأم

�ألف درهم

�شكوك
 �ل�شق �لأول

�ألف درهم

مكافاآت 
رتحة 

مق
جمل�س 

لأع�شاء 
�لإد�رة

�ألف درهم

�أرباح 
حمتجزة

�ألف درهم

ري�ت 
تغ

رت�كمة 
م

يف �لقيمة 
�لعادلة

�ألف درهم

�حتياطي  
�إعادة �لتقييم

�ألف درهم

�حتياطي 
ين

قانو

�ألف درهم

خطة مدفوعات 
ني

�ملوظف
 �ملبنية على 
�أ�شهم

�ألف درهم

�أ�شهم 
خزينة

�ألف درهم

ر�أ�س �ملال

�ألف درهم

688.046
73.324
)4.247(
)5.654(
3.447

141.188
)7.359(
)398(
--

546.858
80.683
)3.849(
)5.654(
3.447

-----

5.404
--)5.654(
-

150.015
80.683
---

)44.857(
 -)3.849(
--

18.962
---3.447

 123.797
----

)1.750(
----

)7.213(
----

302.500
----

2014
حُعاد بيانه( الر�سيد يف 1 يناير 2014 )م

ربح ال�سنة
النق�س يف القيمة العادلة ل�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

جمل�س الإدارة
مكافاآت مدفوعة لأع�ساء 

جناز عند التحويل لال�ستثمارات العقارية
اإعادة تقييم اأعمال راأ�سمالية قيد الإ

66.870
)7.757(

74.627
-

)5.654(
80.683

)3.849(
3.447

-
-

-
-

خل�سائر( ال�ساملة لل�سنة
جمموع الأرباح )ا

682.378
61.697
)12.102(
)6.249(
-

138.286
)6.874(
)2.279(
--

544.092
68.571
)9.823(
)6.249(
-

-----

6.249
--)6.249(
-

144.317
68.571
--22.409

)52.235(

 -)9.823(
--

22.409
---)22.409(

 131.865
----

)1.750(
----

)9.263(
----

302.500
----

2015
حُعاد بيانه( الر�سيد يف 1 يناير 2015 )م

ربح ال�سنة
النق�س يف القيمة العادلة ل�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

جمل�س الإدارة
مكافاآت مدفوعة لأع�ساء 

جناز عند التحويل لال�ستثمارات العقارية
اإعادة تقييم اأعمال راأ�سمالية قيد الإ

43.346
)9.153(

52.499
-

)6.249(
90.980

)9.823(
)22.409(

-
-

-
-

خل�سائر( ال�ساملة لل�سنة
جمموع الأرباح )ا

--)75.625(
-)2.050(
5.137

-----4.855

--)75.625(
-)2.050(
282

------

-6.499
----

3.529
)6.499(
)75.625(
)8.068(
-282

)3.529(
 -----

------

 ---8.068
--

------

----)2.050(
-

------

املعامالت مع املالك ب�سفتهم مالكا:
ربح من ا�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

جمل�س الإدارة
مكافاآت مقرتحة لأع�ساء 

توزيعات اأرباح نقدية مدفوعة 
ين

تويل اإىل الحتياطي القانو
�سراء اأ�سهم خزينة

حل�س�س غي امل�سيطرة
رّ يف ا التغي

682.378
138.286

544.092
-

6.249
144.317

)52.235(
22.409

131.865
)1.750(

)9.263(
302.500

حُعاد بيانه( الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2014 )م

23---)487(
)60.800(
297.850
)8.125(

23----)53.840(
--

----)487(
)6.960(
297.850
)8.125(

------297.850

-5.371
-----

)4.200(
)5.371(
)7.550(
)6.857(
-)6.960(
-)8.125(

4.200

 -------

--------

 ---6.857
----

--------

----)487(
---

--7.550
-----

املعامالت مع املالك ب�سفتهم مالكا:
خ�سارة من ا�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

جمل�س الإدارة
مكافاآت مقرتحة لأع�ساء 

توزيعات اأرباح الأ�سهم )اإي�ساح 23( 
ين

تويل اإىل الحتياطي القانو
�سراء اأ�سهم خزينة

ا�ستحواذ على ح�سة غي م�سيطرة )اإي�ساح 11(
اإ�سدار �سكوك ال�سق الأول

ق�سائم مدفوعة على �سكوك ال�سق الأول

954.185
75.316

878.869
297.850

5.371
196.234

)57.858(
-

138.722
)1.750(

)9.750(
310.050

رب 2015
�لر�شيد يف 31 دي�شم
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بيان �لتدفقات �لنقدية �ملوحد
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2014
�ألف درهم
)معاد بيانه(

2015
�ألف درهم

�إي�شاح

73.324

5.056
1.306
)4.841(
972
1.915
-
)15.809(
)90.239(
36.734
34.932
2.855
944

61.697

6.450
784
)2.600(
)1.846(
)7.180(
)29.527(
)20.505(
)3.411(
7.899
80.147
5.763
1.939

12
13

30

30
30
6
7

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�شطة �لت�شغيلية 
 ربح ال�سنة

تعديالت لـ:
ا�ستهالك ممتلكات وجتهيزات ومعدات

اإطفاء موجودات غي ملمو�سة
ربح من التقييم العادل ملوجودات م�سنفة كمحتفظ بها للبيع

ربح )خ�سارة( من ا�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة
ح�سة من نتائج �سركة زميلة

ربح من ا�ستبعاد ا�ستثمارات عقارية
اإيرادات من توزيعات اأرباح ال�ستثمارات

ربح من ا�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة
خ�سارة غي حمققة من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

 خم�س�س النخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلفياتر
خم�س�س النخفا�س يف قيمة املوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية

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

47.149 99.610 �لتدفقات �لنقدية �لت�شغيلية قبل �لتغري�ت يف ر�أ�س �ملال �لعامل

)73.588(
19.989
)268.087(
 274.570
)299.486(
51.264
-
)17.107(
-
-
)16.000(
15.809

)90.063(
16.865
)90.235(
78.380
)10.523(
76.768
329.500
)10.330(
1.663
)6.960(
-
20.505

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�شطة �ل�شتثمارية
 �سراء ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

متح�سالت من بيع ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر
�سراء ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

متح�سالت من بيع ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة
�سراء ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

متح�سالت من بيع ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة
متح�سالت من بيع ا�ستثمار عقاري

اإ�سافات اإىل ممتلكات وجتهيزات ومعدات
ا�ستبعاد ممتلكات وجتهيزات ومعدات

ا�ستحواذ على �سركة تابعة، �ساٍف من النقد امل�ستحوذ عليه
ا�ستثمار يف �سركة زميلة
 توزيعات اأرباح مقبو�سة

)312.636( 315.570 �سايف النقد الناجت من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

190.000
)5.654(
)2.700(
-
)2.050(
5.137
)75.625(

150.000
)6.249(
)126.300(
297.850
)487(
)53.840(
-

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�شطة �لتمويلية
 زيادة يف القرو�س ق�سية الأجل

مكافاآت مدفوعة لأع�ساء جمل�س الإدارة
�سكوك غي قابلة للتحويل
اإ�سدار �سكوك ال�سق الأول

�سراء اأ�سهم خزينة
التغيرّ يف احل�س�س غي امل�سيطرة

توزيعات اأرباح نقدية مدفوعة

109.108 260.974 �سايف النقد الناجت من الأن�سطة التمويلية

85.432
816.950

309.756
902.382

�شايف �لزيادة يف �لنقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

902.382 1.212.138 4 �لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�شنة

218.100 
)41.224(
)487.991(
)23.821(
-
)140.000(
672.079
)32.876(
77.544

-
)68.141(
)242.803(
54.899
137.500
-
)361.001(
)58.521(
171.669

�لتغري�ت يف ر�أ�س �ملال �لعامل
نق�س يف املبالغ امل�ستحقة من البنوك بعد ثالثة اأ�سهر 
زيادة يف املوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية 

زيادة يف القرو�س وال�سلفيات
نق�س )زيادة( يف الفوائد املدينة واملوجودات الأخرى

زيادة يف قرو�س لأجل
نق�س يف الأر�سدة امل�ستحقة من البنوك 

)نق�س( زيادة يف ودائع العمالء 
نق�س يف الفوائد الدائنة واملطلوبات الأخرى 

زيادة يف احل�سابات الهام�سية

288.960 )266.788( �شايف �لنقد )�مل�شتخدم يف( �لناجت من �لأن�شطة �لت�شغيلية

الإي�ساحات املدرجة على ال�سفحات من 31 اإىل 108 تعترب جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة

�ل�شنة �ملنتهية يف 
31 دي�شمرب
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�إي�شاحات حول �لبيانات 
�ملالية �ملوحدة 

31 دي�شمرب 2015
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�لأن�شطة. 1
دار التمويل �س.م.ع. )"ال�سركة"( هي �سركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف اإمارة اأبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة طبقًا 
والقانون  )وتعديالته(   1984 ل�سنة   )8( رقم  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  التادي  التجارية  ال�سركات  قانون  لأحكام 
رقم )10( ل�سنة 1980 يف �ساأن امل�سرف املركزي والنظام النقدي وتنظيم املهنة امل�سرفية والقرارات النافذة ملجل�س اإدارة 

م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي املتعلقة ب�سركات التمويل.

التنفيذ  التجارية"( حيز  ال�سركات  ل�سنة 2015 )"قانون  املتحدة رقم )2(  العربية  الإمارات  لدولة  القانون التادي  دخل 
القانون  اأحكام  ودرا�سة  بتقييم  حاليًا  املجموعة  تقوم  لأحكامه.  املجموعة  وتخ�سع   2015 لعام  يوليو  من  الأول  من  اعتبارًا 
من  �سهرًا  ع�سر  اثني  فرتة  خالل  القانون  هذا  لأحكام  الكامل  المتثال  املجموعة  على  ويتعني  عليه،  املرتتبة  والآثار  املذكور 

تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك وفقًا لالأحكام النتقالية الواردة بالقانون.

�ست ال�سركة بتاريخ 13 مار�س 2004 وبداأت عملياتها بتاريخ 18 يوليو 2004. متار�س ال�سركة ن�ساطها من خالل مكتبها  تاأ�سرّ
من  لل�سركة  الرئي�سية  الأن�سطة  تتاألف  وال�سارقة.  ودبي  اأبوظبي  من  كل  يف  املنت�سرة  وفروعها  اأبوظبي  اإمارة  يف  الرئي�سي 

ال�ستثمارات ومتويل الأفراد وال�سركات وغيها من اخلدمات ذات العالقة. 

اإن عنوان املقر الرئي�سي امل�سجل لل�سركة هو �س.ب 7878، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.

متت املوافقة على اإ�سدار البيانات املالية املوحدة للمجموعة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 10 فرباير 2016.

�أ�شا�شيات �ملحا�شبة �لهامة. 2
2.1  �أ�شا�س �لإعد�د 

تف�سيات  جلنة  عن  ال�سادرة  والتف�سيات  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايي  وفقًا  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  اأعدت 
املعايي الدولية للتقارير املالية املطبقة على ال�سركات التي تقوم باإعداد تقاريرها املالية وفق املعايي الدولية للتقارير املالية 
والأحكام املعمول بها مبوجب قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة. متتثل البيانات املالية املوحدة للمعايي الدولية للتقارير 

املالية ال�سادرة عن جمل�س معايي املحا�سبة الدولية.

اإن البيانات املالية املوحدة للمجموعة معدة بدرهم الإمارات العربية املتحدة )الدرهم الإماراتي( الذي يعد العملة الوظيفية 
للمجموعة، وجميع املبالغ مقربة اإىل اأقرب األف درهم )األف درهم(، با�ستثناء ما يرد خالف ذلك. 

للفرتة  املحا�سبية  وال�سجالت  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  تعديل  بعد  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  بيان  اأعيد 
من  العادلة  بالقيمة  املدرجة  وال�ستثمارات  وال�سلفيات  القرو�س  ر�سيد  يف  جوهري  تعديل  على  بناء  اأجري  والذي  ال�سابقة 
هذه  من   41 رقم  الإي�ساح  يف  البيان  اإعادة  اآثار  تظهر  ال�سلة.  ذات  احل�سابات  من  وغيها  الآخر  ال�سامل  الدخل  خالل 

البيانات املالية املوحدة.

مبد�أ �لتكلفة �لتاريخية
لقد مت اإعداد البيانات املالية املوحدة على اأ�سا�س التكلفة التاريخية، با�ستثناء ما يلي:

• بع�س املوجودات املالية وال�ستثمارات العقارية - املقا�سة بالقيمة العادلة.	

• املوجودات املحتفظ بها بغر�س البيع - املقا�سة بالقيمة العادلة بعد خ�سم تكلفة البيع.	
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2.2  تطبيق �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية �جلديدة و�ملعدلة
�ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية �جلديدة و�ملعدلة �ل�شارية على �لفرت�ت �ملحا�شبية �لتي تبد�أ يف 1 يناير 2015  1.2.2

لي�س لهذه الأحكام اأي تاأثي على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

 1 بداأت يف  التي  املالية  ال�سنة  الأوىل على  للمرة  �سارية  املالية كانت  للتقارير  الدولية  املعايي  اأخرى من  اأي معايي  توجد  ل 
يناير 2015 وكان لها تاأثي جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

تاريخ �ل�شريان �ملعايري �جلديدة و�لتعديالت �لهامة على �ملعايري �ل�شارية على �ملجموعة
1 يوليو 2014

بالرغم من اعتماد 
التطبيق على الفرتة 

ال�سنوية التي تبداأ يف اأو 
بعد 1 فرباير 2015.

�لتح�شينات �ل�شنوية لعام 2012
وت�سمل   ،2012  -  2010 من  املالية  التقارير  لفرتة  املعايي  تعديل  على  ال�سنوية  التح�سينات  هذه  تعمل 

تغييات على ما يلي:

• الإف�ساح عن 	 لين�س على  تعديله  الت�سغيلية" مت  "القطاعات   ،8 املالية رقم  للتقارير  الدويل  املعيار 
الأحكام التي اتخذتها الإدارة عند تطبيق معايي التجميع على القطاعات الت�سغيلية، كما اأنه يتطلب 
القطاعات  اإدراج موجودات  يتم  املن�ساأة عندما  القطاعات وموجودات  ت�سوية بني موجودات  اإجراء 

يف التقارير املالية.

• رقم 	 الدويل  املحا�سبي  واملعيار  واملعدات"  واملمتلكات  "املن�ساآت   16 رقم  الدويل  املحا�سبي  املعيار 
الدفرتية  القيمة  اإجمايل  مع  التعامل  كيفية  لتو�سيح  تعديلهما  مت  امللمو�سة"  غي  "املوجودات   38

وال�ستهالك املرتاكم عندما ت�ستخدم من�ساأة ما طريقة اإعادة التقييم.

• اإدراج 	 يتم  كي  تعديله  العالقة" مت  ذات  الأطراف  "اإف�ساحات   ،24 رقم  الدويل  املحا�سبي  املعيار 
اأي من�ساأة تقدم خدمات خا�سة بكبار موظفي الإدارة اإىل املن�ساأة التي تعد التقارير اأو اإىل ال�سركة 
لة على  الأم لها )"�سركة الإدارة"( �سمن الأطراف ذات العالقة. ويلزم الإف�ساح عن املبالغ املحمرّ

ال�سركة التي تعد التقارير.

1 يوليو 2014 
بالرغم من اعتماد 

التطبيق على الفرتة 
ال�سنوية التي تبداأ يف اأو 

بعد 1 فرباير 2015.

�لتح�شينات �ل�شنوية لعام 2013
• من 	 املحفظة  اإعفاء  تو�سيح  العادلة" ب�ساأن  القيمة  "قيا�س   13 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 

بقيا�س  للمن�ساأة  ي�سمح   13 رقم  املعيار  من  املحفظة  ا�ستثناء  اأن  التعديل  يو�سح   -  13 رقم  املعيار 
على  ذلك  وينطبق  ال�سايف  اأ�سا�س  على  املالية  واملطلوبات  املوجودات  من  ملجموعة  العادلة  القيمة 
الدويل  املحا�سبي  املعيار  نطاق  �سمن  تندرج  التي  املالية(  غي  العقود  ذلك  يف  )مبا  العقود  جميع 

رقم 39 اأو املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9.

1 يوليو 2014 
بالرغم من اعتماد 

التطبيق على الفرتة 
ال�سنوية التي تبداأ يف اأو 

بعد 1 فرباير 2015.

�ملعيار �ملحا�شبي �لدويل رقم 19، خطط �ملنافع �ملحددة: م�شاهمات �ملوظفني
باخلدمة  امل�ساهمات  ربط  تتطلب  خطط  لديها  التي  املن�ساآت  قبل  من  املحا�سبة  طريقة  التعديل  يو�سح 

فقط خالل كل فرتة.
املنافع  بت�سجيل  ملزمة  ف�ستكون  اخلدمة  عن  امل�ساهمات  فيها  تختلف  خطط  لديها  التي  املن�ساآت  اأما 
كيفية  يف  تنظر  اأن  الإدارة  على  وينبغي  املوظفني.  عمل  فرتات  مدى  على  امل�ساهمات  تلك  عن  الناجتة 

تطبيق هذه الطريقة.

الهامة )تابع( اأ�سا�سيات املحا�سبة   2
اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
الهامة )تابع( اأ�سا�سيات املحا�سبة   2

تطبيق املعايي الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة )تابع(  2.2

�ملعايري و�لتعديالت و�لتف�سري�ت �ل�سادرة لكن غري �ل�سارية على �لفرتة �ملحا�سبية للمجموعة �لتي تبد�أ يف 1 يناير 2015   2.2.2
ومل يتم تطبيقها ب�سكل مبكر    

با�ستثناء املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، مل تطبق املجموعة مبكرًا اأي معيار من املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة 
واملعدلة ذات ال�سلة التي قد مت اإ�سدارها لكنها مل تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه.

تاريخ �ل�شريان �ملعايري �جلديدة و�لتعديالت �لهامة على �ملعايري �ل�شارية على �ملجموعة
1 يناير 2016 و�ملعيار  و�ملعد�ت"،  و�ملن�شاآت  "�ملمتلكات   ،16 رقم  �لدويل  �ملحا�شبي  �ملعيار  على  �لتعديل 

�ملحا�شبي �لدويل رقم 38، "�ملوجود�ت غري �مللمو�شة"، بخ�شو�س �ل�شتهالك و�لإطفاء
اأ�سا�س غي مالئم لقيا�س ا�ستهالك  اأن الإيرادات تعترب  اأنه من املفرت�س بوجه عام  يو�سح هذا التعديل 

املنافع القت�سادية املت�سمنة يف الأ�سل غي امللمو�س.
ول يتم دح�س هذا الفرتا�س اإل يف بع�س احلالت املعينة.

• "عر�س البيانات املالية" ب�ساأن مبادرة الإف�ساح. 	 التعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1، 
 54 الفقرة  يف  املحددة  املبا�سرة  البنود  بع�س  ف�سل  ال�سروري  من  يكون  قد  اأنه  التعديالت  تو�سح 
)بيان املركز املايل( والفقرة رقم 82 )الربح اأو اخل�سارة( يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1 حيث 

يلزم ف�سل هذه البنود عندما يكون الهدف من ذلك فهم املركز اأو الأداء املايل للمن�ساأة.

1 يناير 2016 رقم  �لدويل  �ملحا�شبي  و�ملعيار   10 رقم  �ملالية  للتقارير  �لدويل  �ملعيار  على  �لتعديالت 
�أو  �ملوجود�ت  بيع  �مل�شرتكة" بخ�شو�س  و�مل�شاريع  �لزميلة  �ل�شركات  "�ل�شتثمار�ت يف   ،28

م�شاركتها بني م�شتثمر ما و�شركته �لزميلة �أو م�شروعه �مل�شرتك
الدويل  املحا�سبي  واملعيار   10 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  بني  التناق�س  التعديالت  هذه  تتناول 
اإثبات  يتم  امل�سرتك.  م�سروعه  اأو  الزميلة  و�سركته  امل�ستثمر  بني  املوجودات  م�ساركة  اأو  بيع  عند   28 رقم 
اأو  الربح  اإثبات جزء من  يتم  بينما  ن�ساط جتاري،  املعاملة على  اأو اخل�سارة عندما تنطوي  الربح  جممل 
املوجودات  تلك  كانت  ولو  حتى  جتاريًا،  ن�ساطًا  ت�سكل  ل  موجودات  على  املعاملة  تنطوي  عندما  اخل�سارة 

يف �سركة تابعة.

1 يناير 2016 �لتح�شينات �ل�شنوية لعام 2014
وت�سمل   ،2014  -  2012 من  املالية  التقارير  لفرتة  املعايي  تعديل  على  ال�سنوية  التح�سينات  هذه  تعمل 

تغييات على ما يلي:

• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7، "الأدوات املالية: الإف�ساحات" - يتطلب التعديل املتعلق بعقود 	
اخلدمات اأنه عندما تقوم املن�ساأة بتحويل اأ�سل مايل اإىل طرف ثالث مبوجب �سروط ت�سمح للمتنازل 
باإيقاف ت�سجيل الأ�سل، فعندئٍذ يجب الإف�ساح عن جميع اأنواع امل�ساركة امل�ستمرة التي قد تظل املن�ساأة 

حمتفظة بها يف املوجودات املحولة. 

• املعيار املحا�سبي الدويل رقم 19، "منافع املوظفني" - يو�سح التعديل اأنه عند تديد معدل اخل�سم 	
للتزامات منافع ما بعد اخلدمة يتم الرتكيز على العملة املقومة بها تلك اللتزامات ولي�س البلد التي 

تن�ساأ فيها.

• "التقارير املالية املرحلية"، بخ�سو�س املعلومات املف�سح عنها يف 	 املعيار املحا�سبي الدويل رقم 34، 
عبارة  اإىل  املعيار  يف  الإ�سارة  من  الغر�س  التعديل  يو�سح  املرحلي.  املايل  التقرير  يف  اآخر  موقع  اأي 
اآخر ين�س  اآخر يف التقرير املايل املرحلي"، ف�ساًل عن تعديل  اأي موقع  "املعلومات املف�سح عنها يف 
على الإ�سارة داخل البيانات املالية املرحلية عن موقع تلك املعلومات. ويطبق هذا التعديل باأثر رجعي.
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1 يناير 2017 �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 15، "�لإير�د�ت من �لعقود مع �لعمالء"
يحل هذا املعيار حمل املعيار املحا�سبي الدويل رقم 11، "عقود البناء"، واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 18، 
اأو خدمة،  "الإيرادات"، والتف�سيات ذات ال�سلة. يتم ت�سجيل الإيرادات عندما ي�سيطر العميل على �سلعة 
املبداأ  اإن  فوائد منها.  اأو اخلدمة واحل�سول على  ال�سلعة  ا�ستخدام  توجيه  القدرة على  لديه  تكون  وبالتايل 
الب�سائع  لبيان تويل  بالإيرادات  تعرتف  املن�ساأة  اأن  هو   15 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  الأ�سا�سي 
اأو تقدمي اخلدمات املتفق عليها للعمالء مبقابل مايل يعك�س القيمة التي تتوقع املن�ساأة احل�سول عليها من 
تلك ال�سلع اأو اخلدمات. ي�سمل املعيار اأي�سًا جمموعة حمكمة من متطلبات الإف�ساح التي من �ساأنها اأن تدفع 
املن�ساأة اإىل تزويد م�ستخدمي البيانات املالية مبعلومات �ساملة عن طبيعة وكمية وتوقيت ومدى عدم التيقن 

من الإيرادات والتدفقات النقدية النا�سئة عن عقود املن�ساأة مع عمالئها.

1 يناير 2018
املبكر  بالتطبيق  يحُ�سمح 
للمعيار. واإذا اختارت 

اأي من�ساأة تطبيقه 
مبكرًا فيجب عليها

اأن تطبق جميع اأحكامه 
يف نف�س الوقت مع 

مراعاة
الإعفاء التايل:

التي تطبق  املن�ساآت 
املعيار مبكرًا قبل تاريخ 

1 فرباير 2015 يحق 
لها موا�سلة الأخذ 

بخيار
تطبيق املعيار على 

مراحل.

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 9، "�لأدو�ت �ملالية"
للتقارير املالية رقم 9 حمل معظم الإر�سادات املقررة �سمن املعيار  الن�سخة الكاملة للمعيار الدويل  تل 
املحا�سبي الدويل رقم 39. يحتفظ املعيار رقم 9 بنموذج القيا�س املختلط لكن يعمل على تب�سيطه ويحدد 
الدخل  خالل  من  العادلة  والقيمة  املطفاأة  التكلفة  وهي:  املالية  املوجودات  لقيا�س  رئي�سية  فئات  ثالث 
ال�سامل الآخر والقيمة العادلة من خالل الربح واخل�سارة. يعتمد اأ�سا�س الت�سنيف على النموذج التجاري 
قيا�س  املعيار  يقت�سي  كما  املالية.  باملوجودات  املتعلقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  وخ�سائ�س  للمن�ساأة 
اأو اخل�سارة مع خيار نهائي  ال�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية بطريقة القيمة العادلة من خالل الربح 
بعر�س التغيات يف القيمة العادلة �سمن الدخل ال�سامل الآخر عند ن�سوئها. وحاليًا هناك طريقة جديدة 
متوقعة لحت�ساب اخل�سائر الئتمانية لكي تل حمل طريقة انخفا�س قيمة اخل�سائر املتكبدة امل�ستخدمة 
�سمن املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39. وفيما يتعلق باملطلوبات املالية، فلم تطراأ اأي تغييات على طريقة 
الت�سنيف والقيا�س ما عدا العرتاف بالتغيات يف خماطر الئتمان �سمن الدخل ال�سامل الآخر، وذلك 
حدة  من  املعيار  ف  يخفرّ كما  اخل�سارة.  اأو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  امل�سنفة  للمطلوبات  بالن�سبة 
اقت�سادية  وجود عالقة  ويقت�سي  القيا�سية  التحوط  فعالية  اختبارات  با�ستبدال  التحوط  فعالية  متطلبات 
الإدارة  ت�ستخدمه  الذي  التحوط" فيظل كاملعدل  "معدل  التحوط، وفيما يخ�س  واأداة  املتحوط  البند  بني 
هذه  تختلف  ولكن  مطلوبًا  اأمرًا  املتزامنة  بالوثائق  الحتفاظ  يزال  ما  املخاطر.  اإدارة  اأغرا�س  يف  فعليًا 

الوثائق عن تلك التي يجري اإعدادها مبوجب املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39.

يتعلق  فيما   2008 عام  يف  التنفيذ  حيز  دخل  الذي   9 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  مبكر  وقت  يف  املجموعة  طبقت 
الفعلي يف 1  تاريخ تطبيقه  املعيار قبل  املتبقية من  تاأثي املراحل  اأي�سًا يف  املالية، و�سوف تنظر  بت�سنيف وقيا�س املوجودات 

يناير 2018.

تاأثي هام على املبالغ املدرجة والإف�ساحات   9 املالية رقم  للتقارير  النهائية من املعيار الدويل  الن�سخة  قد ينتج عن تطبيق 
الواردة يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة فيما يتعلق مبوجوداتها ومطلوباتها املالية. ومع ذلك، فلي�س مقبوًل من الناحية 

العملية اأن ت�سع املجموعة تقديرًا معقوًل عن اآثار التطبيق قبل اأن جتري مراجعة تف�سيلية.

الهامة )تابع( اأ�سا�سيات املحا�سبة   2

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

تطبيق املعايي الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة )تابع(  2.2

املعايي والتعديالت والتف�سيات ال�سادرة لكن غي ال�سارية على الفرتة املحا�سبية للمجموعة التي تبداأ يف 1 يناير 2015   2.2.2
ومل يتم تطبيقها ب�سكل مبكر )تابع(  
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�أو  �ملن�شورة  �ملعايري  على  و�لتعديالت  �أعاله  �ملذكورة  �جلديدة  �ملعايري  تاأثري  بتقييم  �حلايل  �لوقت  يف  �ملجموعة  ت�شطلع 
تطبيقها حتى  يتم  ولكن مل  �إ�شد�رها  مت  قد  �لتي  �ملالية  للتقارير  �لدولية  �ملعايري  تف�شري�ت  �ل�شادرة عن جلنة  �لتف�شري�ت 

تاريخه على �ل�شنة �ملالية للمجموعة �لتي تبد�أ يف 1 يناير 2015.

لي�س هناك معايري �أخرى من �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية �أو تعديالت على �ملعايري �ملن�شورة �أو تف�شري�ت �شادرة عن جلنة 
للمجموعة  �ملالية  �ل�شنة  على  �لأوىل  للمرة  تطبيقها  يتم  ولكن مل  �إ�شد�رها  قد مت  �ملالية  للتقارير  �لدولية  �ملعايري  تف�شري�ت 

�لتي تبد�أ يف 1 يناير 2015 ويتوقع �أن يكون لها تاأثري جوهري على �لبيانات �ملالية �ملوحدة للمجموعة.

3.2  التوحيد وحما�سبة حقوق امللكية

�ل�شركات �لتابعة )�أ( 
ت�شيطر  �ملجموعة.  ل�شيطرة  �خلا�شعة  �خلا�شة(  �لأغر��س  ذ�ت  �ملن�شاآت  ذلك  يف  )مبا  �ملن�شاآت  كافة  هي  �لتابعة  �ل�شركات 
�إىل قدرتها على  �إ�شافة  �ملن�شاأة  نتيجة م�شاركتها يف  �أو عو�ئد متغرية  للمجموعة حقوق  �ملجموعة على من�شاأة ما عندما يكون 
�لتاأثري على تلك �لعو�ئد من خالل حقها يف توجيه �أن�شطة �ملن�شاأة. يتم توحيد �ل�شركات �لتابعة بالكامل �عتبارً� من تاريخ حتّول 

�ل�شيطرة �إىل �ملجموعة ويتم �إيقاف �لتوحيد �عتبارً� من تاريخ �نتهاء �ل�شيطرة.

ت�شتخدم طريقة �ل�شتحو�ذ �ملحا�شبية حل�شاب �ندماجات �لأعمال من قبل �ملجموعة )ر�جع �لإي�شاح رقم 3(.

يتم حذف �ملعامالت �لد�خلية و�لأر�شدة و�لأرباح غري �ملحققة من �ملعامالت �ملربمة بني �شركات �ملجموعة. كما يتم ��شتبعاد 
�ملحا�شبية  �ل�شيا�شات  تعديل  لقد مت  �ملحّول.  �لأ�شل  �ملعاملة دلياًل على �لنخفا�س يف قيمة  توفر  �خل�شائر غري �ملحققة ما مل 

لل�شركات �لتابعة عند �ل�شرورة مبا ي�شمن �ت�شاقها مع �ل�شيا�شات �ملطبقة من قبل �ملجموعة.

يتم بيان �حل�ش�س غري �مل�شيطرة يف نتائج وح�ش�س �ل�شركات �لتابعة ب�شكل منف�شل يف بيان �لأرباح و�خل�شائر �ملوحد وبيان 
�لدخل �ل�شامل وبيان �لتغري�ت يف حقوق �مللكية و�مليز�نية �لعمومية على �لتو�يل

�ل�شركات �لزميلة )ب( 
ويتمثل  �مل�شرتكة.  �أو  �لكاملة  �ل�شيطرة  تاأثري� جوهريا دون  �ملجموعة  �لتي متار�س عليها  �ملن�شاآت  �لزميلة هي جميع  �ل�شركات 
ذلك عمومًا حينما متتلك �ملجموعة ما بني ٪20 و٪50 من حقوق �لت�شويت. يتم �حت�شاب �ل�شتثمار�ت يف �ل�شركات �لزميلة 

با�شتخد�م طريقة حقوق �مللكية �ملحا�شبية )�نظر )3( �أدناه(، بعد ت�شجيلها مبدئيا بالتكلفة.

طريقة حقوق �مللكية )ج( 
وفقا لطريقة حقوق �مللكية، يتم �لعرت�ف بال�شتثمار�ت مبدئيا بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك لالعرت�ف بح�شة �ملجموعة يف 
�أرباح �أو خ�شائر �ل�شركة �مل�شتثمر فيها بعد �ل�شتحو�ذ �شمن ح�شاب �لربح �أو �خل�شارة، وح�شة �ملجموعة من �حلركات يف �لدخل 
�ل�شامل �لآخر لل�شركة �مل�شتثمر فيها �شمن �لدخل �ل�شامل �لآخر. يتم ت�شجيل �لأرباح �مل�شتلمة �أو �مل�شتحقة من �ل�شركات �لزميلة 

كانخفا�س يف �لقيمة �لدفرتية لال�شتثمار.

عندما تكون ح�شة �ملجموعة من خ�شائر �ل�شتثمار �ملحت�شب بطريقة حقوق �مللكية م�شاوية حل�شتها يف �ل�شتثمار �أو ز�ئدة عنها، 
مبا يف ذلك �أي ذمم مدينة �أخرى غري م�شمونة، فاإن �ملجموعة ل ت�شجل �أي خ�شائر �أخرى، �إل �إذ� كانت قد تكبدت �لتز�مات �أو 

�أجرت دفعات بالنيابة عن �ل�شتثمار.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

الهامة )تابع( اأ�سا�سيات املحا�سبة   2

تطبيق املعايي الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة )تابع(  2.2
املعايي والتعديالت والتف�سيات ال�سادرة لكن غي ال�سارية على الفرتة املحا�سبية للمجموعة التي تبداأ يف 1 يناير 2015   2.2.2

ومل يتم تطبيقها ب�سكل مبكر )تابع(  
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يتم ا�ستبعاد الأرباح غي املحققة من املعامالت بني املجموعة و�سركاتها الزميلة بقدر ح�سة املجموعة يف ال�سركات الزميلة. 
تعديل  لقد مت  ل.  املحورّ الأ�سل  قيمة  انخفا�س يف  دلياًل على وجود  املعاملة  توفر  املحققة ما مل  يتم حذف اخل�سائر غي  كما 
ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركات املحت�سبة بطريقة حقوق امللكية عند ال�سرورة مبا ي�سمن ات�ساقها مع ال�سيا�سات املطبقة من 

املجموعة. قبل 

لل�سيا�سة  وفقا  القيمة  يف  النخفا�س  لتحري  امللكية  حقوق  بطريقة  املحت�سبة  لال�ستثمارات  الدفرتية  القيمة  فح�س  يتم 
املحا�سبية يف الإي�ساح )2-4-و(.

التغيات يف ح�س�س امللكية )د( 
تعامل املجموعة املعامالت املربمة مع حملة احل�س�س غي امل�سيطرة التي ل توؤدي اإىل فقدان ال�سيطرة كمعامالت مع حقوق 
ملكية مالكي املجموعة. اأي تغيي يف ح�سة امللكية يوؤدي اإىل التعديل بني القيم الدفرتية للح�س�س امل�سيطرة واحل�س�س غي 
امل�سيطرة لتعك�س ح�س�سهم الن�سبية يف ال�سركة التابعة. يتم العرتاف باأي فرق بني مبالغ التعديل للح�س�س غي امل�سيطرة 

واأي مقابل مدفوع اأو م�ستلم يف احتياطي منف�سل �سمن حقوق امللكية العائدة ملالكي املجموعة.

عندما تتوقف املجموعة عن توحيد اأو ح�ساب حقوق امللكية لال�ستثمار ب�سبب فقدان ال�سيطرة اأو ال�سيطرة امل�سرتكة اأو التاأثي 
اجلوهري، فاإن اأي حقوق حمتفظ بها يف املن�ساأة يحُعاد قيا�سها بالقيمة العادلة مع العرتاف بالتغي يف القيمة الدفرتية �سمن 
املحتفظ  للحقوق  الالحق  املبدئية لأغرا�س الحت�ساب  الدفرتية  القيمة  العادلة هي  القيمة  اأو اخل�سارة. وت�سبح هذه  الربح 
بها اإما ك�سركة زميلة اأو كموجودات مالية. وبالإ�سافة اإىل ذلك، يتم احت�ساب اأي مبالغ �سبق العرتاف بها يف الدخل ال�سامل 
الآخر فيما يتعلق بتلك املن�ساأة كما لو كانت املجموعة قد قامت مبا�سرة با�ستبعاد املوجودات اأو املطلوبات ذات ال�سلة. وقد 

عاد ت�سنيف املبالغ املعرتف بها �سابقًا يف الدخل ال�سامل الآخر اإىل الربح اأو اخل�سارة. يعني هذا اأن يحُ

املتنا�سبة من  اإل احل�سة  عاد ت�سنيف  يحُ بالتاأثي اجلوهري، فال  �سركة زميلة مع الحتفاظ  امللكية يف  اإذا مت تخفي�س ح�سة 
املبالغ التي �سبق العرتاف بها يف الدخل ال�سامل الآخر اإىل الربح اأو اخل�سارة عند القت�ساء.

2.4  �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة

النقد وما يف حكمه ) اأ( 
البنوك  امل�ستحقة من  واملبالغ  املركزي  املتحدة  العربية  الإمارات  لدى م�سرف  والأر�سدة  النقد  وما يف حكمه  النقد  ي�ستمل 
التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ الإيداع، �سافية من الأر�سدة امل�ستحقة للبنوك التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر من 

القبول. تاريخ 

مبالغ م�ستحقة من البنوك ) ب( 
يتم اإظهار املبالغ امل�ستحقة من البنوك بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي ناق�سًا اأي مبالغ حمذوفة وخم�س�س 

النخفا�س يف القيمة.

املوجودات املالية ) ج( 
اختارت املجموعة تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 "الأدوات املالية" ال�سادر يف يوليو 2014، وذلك لأن ال�سيا�سات 
امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  مبالغ  تقييم  اأجل  من  للم�ستخدمني  ودقة  موثوقية  اأكرث  معلومات  توفر  اجلديدة  املحا�سبية 

وتوقيتها وال�سكوك املحيطة بها. ووفقا لالأحكام النتقالية يف املعيار رقم 9، مل يتم تعديل الأرقام املقارنة.

الهامة )تابع( اأ�سا�سيات املحا�سبة   2

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

التوحيد وحما�سبة حقوق امللكية )تابع(  2.3
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لت�صنيف ا
ت�صنف املجموعة موجوداتها املالية يف فئتي القيا�س التاليتني: 

تلك التي تقا�س لحقًا بالقيمة العادلة )اإما من خالل الدخل ال�صامل الآخر اأو من خالل الربح اأو اخل�صارة(. . 1

تلك التي تقا�س بالتكلفة املطفاأة. ويعتمد الت�صنيف على النموذج التجاري للمن�صاأة يف اإدارة املوجودات املالية وال�صروط . 2
النقدية. للتدفقات  التعاقدية 

بالن�صبة للموجودات املقا�صة بالقيمة العادلة، تدرج الأرباح واخل�صائر اإما يف الربح اأو اخل�صارة اأو يف الدخل ال�صامل الآخر. 
بالن�صبة لال�صتثمارات يف اأدوات الدين، ف�صوف يعتمد هذا على النموذج التجاري املحتفظ بال�صتثمار من خالله. وبالن�صبة 
الت�صجيل  وقت  نهائيا يف  اختارت  قد  املجموعة  كانت  اإذا  ما  على  �صيتوقف  ذلك  فاإن  امللكية،  اأدوات حقوق  لال�صتثمارات يف 

املبدئي اأن حتت�صب ال�صتثمار يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر.

اأن يتغري النموذج التجاري املتبع من قبل املجموعة يف  ل تعيد املجموعة ت�صنيف ا�صتثمارات الدين اإل يف حالة واحدة وهي 
اإدارة تلك املوجودات.  

القيا�س
تقوم املجموعة عند الت�صجيل املبدئي بقيا�س املوجودات املالية بالقيمة العادلة زائدا، يف حالة املوجودات املالية غري املدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة، تكاليف املعاملة التي ميكن اأن تن�صب مبا�صرة اإىل اقتناء املوجودات املالية. يتم 
ت�صجيل تكاليف املعاملة للموجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة �صمن امل�صاريف يف بيان الدخل.

اأدوات الدين
يعتمد القيا�س الالحق لأدوات الدين على النموذج التجاري املتبع من قبل املجموعة يف اإدارة املوجودات وخ�صائ�س تدفقاتها 

النقدية. هناك ثالث فئات قيا�س ت�صنف فيها املجموعة اأدوات الدين وهي:

التعاقدية عندما . 1 النقدية  التدفقات  بغر�س جمع  بها  املحتفظ  املوجودات  املطفاأة  بالتكلفة  يقا�س  املطفاأة:  التكلفة 
ا�صتثمارات  عن  الناجتة  اخل�صائر  اأو  الأرباح  اإدراج  يتم  والأرباح.  الأ�صلية  الدفعات  النقدية  التدفقات  تلك  متثل 
يتم  عندما  اخل�صارة  اأو  الربح  يف  التحوط  عالقة  من  جزءا  تعد  ول  املطفاأة  بالتكلفة  لحقا  تقا�س  التي  الديون 
املوحد �صمن �صايف  الدخل  بيان  املالية يف  املوجودات  الأرباح من هذه  وتدرج  قيمته.  تنخف�س  اأو  الأ�صل  ا�صتبعاد 

اإيرادات الفوائد.

القيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر: يقا�س بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر املوجودات . 2
املحتفظ بها جلمع التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع املوجودات املالية عندما متثل التدفقات النقدية للموجودات 
الآخر،  ال�صامل  الدخل  خالل  من  الدفرتية  القيمة  يف  احلركات  حتويل  ويتم  والأرباح.  الأ�صلية  الدفعات  فقط 
الأجنبي  ال�صرف  واأرباح وخ�صائر  الأرباح  واإيرادات  القيمة  اأو خ�صائر النخفا�س يف  اأرباح  ت�صجيل  با�صتثناء عند 
اخل�صائر  اأو  الأرباح  فاإن  املالية،  املوجودات  ا�صتبعاد  يتم  وعندما  واخل�صارة.  الربح  �صمن  ت�صجيلها  يتم  التي 

املرتاكمة امل�صجلة �صابقا يف الدخل ال�صامل الآخر يعاد ت�صنيفها من حقوق امللكية اإىل الربح اأو اخل�صارة.

التي . 3 املوجودات  اأو اخل�صارة  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  يقا�س  اأو اخل�صارة:  الربح  العادلة من خالل  القيمة 
ل ت�صتويف معايري ت�صجيلها بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر. يتم اإدراج الأرباح 
اأو اخل�صارة والتي ل تعد  اأو اخل�صائر الناجتة عن ا�صتثمارات الديون التي تقا�س بالقيمة العادلة من خالل الربح 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تابع(  4.2

املوجودات املالية )تابع( ) ج(   
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اأرباح /  اأو اخل�سارة يف بند  اأو اخل�سارة، وتحُعر�س بال�سايف يف بيان الربح  جزءا من عالقة التحوط �سمن الربح 
)خ�سائر( اأخرى يف الفرتة التي تن�ساأ فيها. تدرج الإيرادات من هذه املوجودات املالية يف بيان الدخل املوحد �سمن 

�سايف اإيرادات الفوائد.

�أدو�ت حقوق �مللكية
اأرباح  اإدارة املجموعة عر�س  العادلة. وعندما تختار  بالقيمة  امللكية  ا�ستثمارات حقوق  تقي�س املجموعة يف وقت لحق جميع 
وخ�سائر القيمة العادلة ل�ستثمارات حقوق امللكية يف الدخل ال�سامل الآخر، فال يعاد ت�سنيف اأرباح وخ�سائر القيمة العادلة 
يتقرر  كما هو احلال عندما  اأو اخل�سارة  الربح  ال�ستثمارات يف  الأرباح من هذه  ت�سجيل  وي�ستمر  اأو اخل�سارة.  للربح  لحقا 
حق املجموعة يف ا�ستالم الدفعات. يتم اإدراج التغيات يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
اأو اخل�سارة يف �سايف الإيرادات من ال�ستثمارات يف بيان الدخل. ول يتم ت�سجيل خ�سائر انخفا�س القيمة )وعك�س خ�سائر 
عن  منف�سل  ب�سكل  الآخر  ال�سامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املقا�سة  امللكية  حقوق  ل�ستثمارات  القيمة(  انخفا�س 

غيها من التغييات يف القيمة العادلة.

�لت�شجيل �إلغاء 
لغى ت�سجيل املوجودات املالية عند انق�ساء احلقوق التعاقدية يف قب�س التدفقات النقدية من هذه املوجودات اأو عندما يتم  يحُ
امللكية  وامتيازات  كافة خماطر  نقل  كامل )ويف حالة عدم  ب�سكٍل  امللكية  وامتيازات  كافة خماطر  وكذلك  املوجودات  تويل 
بها ل  �سيطرة حمتفظ  اأي حقوق  بناًء على  امل�ستمرة  اأن م�ساركتها  للتاأكد من  ال�سيطرة  بتقييم  املجموعة  تقوم  ب�سكٍل كامل، 

الت�سجيل(. اإلغاء  متنع 

�ملالية �ملطلوبات 
ت�سمل املطلوبات املالية املبالغ امل�ستحقة للبنوك، والقرو�س متو�سطة الأجل، والقرو�س ق�سية الأجل، وال�سكوك غي القابلة 
للتحويل، وودائع العمالء، والودائع واحل�سابات الهام�سية، وتقا�س مبدئيا بالقيمة العادلة �سافية من تكاليف املعاملة. تقا�س 

املطلوبات املالية لحقا بالتكلفة املطفاأة. ول يلغى ت�سجيلها اإل عندما تحُ�سرتد اأو ينق�سي اأجلها بطريقة اأو باأخرى.

ذمم مدينة وموجود�ت �أخرى
�سمن  ت�سنرّف  ن�سطة،  �سوق  يف  مدرجة  وغي  حمددة  اأو  ثابتة  مدفوعات  لها  التي  الأخرى،  واملوجودات  املدينة  الذمم  اإن 
الذمم املدينة. يتم قيا�س الذمم املدينة بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناق�سًا اأي انخفا�س يف القيمة. 
العرتاف  يكون  عندما  الأجل  ق�سية  املدينة  الذمم  با�ستثناء  الفعلي،  الفائدة  معدل  با�ستخدام  بالإيرادات  العرتاف  يتم 

بالفائدة غي ذي قيمة تذكر

�لنخفا�س يف قيمة �ملوجود�ت �ملالية
�س الأ�سل املايل اأو جمموعة من املوجودات  تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على تعررّ
�ست لالنخفا�س يف  تعررّ اأو  �س  تعررّ قد  املالية  املوجودات  اأو جمموعة  املايل  الأ�سل  اأن  يحُعترب  ل  القيمة.  املالية لالنخفا�س يف 
القيمة ومت تكبد خ�سائر النخفا�س يف القيمة اإل اإذا توفر دليل مو�سوعي على وقوع النخفا�س يف القيمة نتيجة حلدٍث واحد 
اأو اأكرث يح�سل بعد الت�سجيل املبدئي لالأ�سل )"حدث خ�سارة"( ويكون لذلك احلدث )اأو تلك الأحداث( اأثر على التدفقات 
النقدية امل�ستقبلية املقدرة لالأ�سل املايل اأو جمموعة املوجودات املالية ب�سكٍل ميكن تقديره على نحٍو موثوق. اإن املعايي التي 

ت�ستخدمها املجموعة يف تديد مدى وجود الدليل املو�سوعي على خ�سارة النخفا�س يف القيمة يتمثل يف اأي مما يلي:

�سعوبة مالية كبية تواجه اجلهة امل�سدرة اأو املدين.  .1

خرق بنود العقد مثل العجز عن ال�سداد اأو التاأخر يف �سداد الفوائد اأو املدفوعات الأ�سلية.  .2
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33 وجود3�حتمال3بدخول3�ملدين3يف3�إجر�ء�ت3�إ�شهار3�إفال�س3�أو3�إعادة3هيكلة3مالية3�أخرى..

43 عدم3وجود3�شوق3ن�شطة3لذلك3�لأ�شل3�ملايل3ب�شبب3�ل�شعوبات3�ملالية..

53 من3. �ملقدرة3 �مل�شتقبلية3 �لنقدية3 �لتدفقات3 يف3 للقيا�س3 قابل3 �نخفا�س3 وجود3 �إىل3 ت�شري3 باملالحظة3 جديرة3 بيانات3
حمفظة3�ملوجود�ت3�ملالية3من3تاريخ3�لت�شجيل3�ملبدئي3بتلك3�ملوجود�ت،3و�إذ�3مل3يكن3بالإمكان3حتديد3�لنخفا�س3يف3

كل3�أ�شل3من3�ملوجود�ت3�ملالية3�مل�شمولة3باملحفظة3فاإن3هذه3�لبيانات3ت�شمل:

• تغري�ت3�شلبية3يف3حالة3�ل�شد�د3للمقرت�شني3�شمن3�ملحفظة.	

• �ملدرجة3	 للموجود�ت3 بالن�شبة3 �ل�شد�د3 عن3 �لتخلف3 بحالت3 �ملرتبطة3 �ملحلية3 �أو3 �لوطنية3 �لقت�شادية3 �لظروف3
باملحفظة.

يتم3حتديد3�لفرتة3�ملقدرة3بني3ظهور3�خل�شارة3وحتديدها3بو��شطة3�لإد�رة3�ملحلية3لكل3حمفظة3معينة.3وعمومًا،3ترت�وح3
�لفرت�ت3�مل�شتخدمة3بني3ثالثة3�أ�شهر3و312�شهرً�،3ويف3حالٍت3��شتثنائية3يتم3ر�شد3�شمانات3عن3�لفرت�ت3�لطويلة.

تقوم3�ملجموعة3�أوًل3بتقييم3ما3�إذ�3كان3هناك3دليل3مو�شوعي3على3وجود3�نخفا�س3فردي3يف3قيمة3�ملوجود�ت3�ملالية3ذ�ت3
�لأهمية3 ذ�ت3 غري3 �ملالية3 �ملوجود�ت3 قيمة3 يف3 جماعي3 �أو3 فردي3 �نخفا�س3 هناك3 كان3 �إذ�3 ما3 وكذلك3 �لفردية،3 �لأهمية3
ب�شورة3 ُمقّيم3 مايل3 �أ�شل3 قيمة3 يف3 �لنخفا�س3 حدوث3 على3 مو�شوعي3 دليل3 وجود3 عدم3 �ملجموعة3 قررت3 �إذ�3 �لفردية.3
�إدر�ج3�لأ�شل3يف3جمموعة3من3�ملوجود�ت3�ملالية3ذ�ت3�خل�شائ�س3�ملماثلة3من3حيث3 �أم3ل،3يتم3 فردية،3�شو�ًء3كان3كبريً�3
خماطر3�لئتمان3ويتم3تقييمها3ب�شكٍل3جماعي3لتحري3�لنخفا�س3يف3�لقيمة.3�إن3�ملوجود�ت3�لتي3يتم3تقييمها3ب�شكٍل3فردي3
يف3 �إدر�جها3 يتم3 ل3 جاريًا،3 لها3 �لقيمة3 �نخفا�س3 بخ�شارة3 �لعرت�ف3 يز�ل3 ل3 �أو3 مت3 و�لتي3 �لقيمة3 يف3 �لنخفا�س3 لتحري3

�لتقييم3�جلماعي3لالنخفا�س3يف3�لقيمة.

للتدفقات3 �حلالية3 و�لقيمة3 لالأ�شل3 �لدفرتية3 �لقيمة3 بني3 �لفرق3 �أ�شا�س3 على3 �لقيمة3 �نخفا�س3 خ�شارة3 مقد�ر3 قيا�س3 يتم3
�لفعلي3 �لربح3 �لتي3مل3يتم3تكبدها(3خم�شومة3مبعدل3 �مل�شتقبلية3 �مل�شتقبلية3�ملقدرة3)با�شتثناء3خ�شائر3�لئتمان3 �لنقدية3
�لعرت�ف3 ويتم3 ح�شاب3خم�ش�س3 ��شتخد�م3 خالل3 من3 لالأ�شل3 �لدفرتية3 �لقيمة3 تخفي�س3 يتم3 �ملايل.3 لالأ�شل3 �لأ�شلي3
�أي3خ�شارة3 مبقد�ر3�خل�شارة3يف3بيان3�لدخل.3يف3حال3كان3لالأ�شل3ُمعدل3ربح3متغري،3فاإن3ُمعدل3�خل�شم3�ملتعلق3بقيا�س3

لالنخفا�س3يف3�لقيمة3يكون3معدل3�لربح3�لفعلي3�حلايل3�ملحدد3مبوجب3�لعقد.

�خل�شائ�س3 �أ�شا�س3 على3 �ملالية3 �ملوجود�ت3 جتميع3 يتم3 �لقيمة،3 يف3 �لنخفا�س3 خل�شارة3 �جلماعي3 �لتقييم3 ولأغر��س3
و�ملوقع3 �لعمل3 وقطاع3 �لأ�شل3 نوع3 يت�شمن3 �لذي3 �لد�خلي3 �ملجموعة3 ت�شنيف3 �أ�شا�س3 على3 )�أي3 �لئتمان3 ملخاطر3 �ملماثلة3
�جلغر�يف3ونوع3�ل�شمان3وحالة3�لتاأخر3عن3�ل�شد�د3و�لعو�مل3�لأخرى3ذ�ت3�ل�شلة(.3تت�شل3هذه3�خل�شائ�س3بعملية3تقدير3
�ملبالغ3 �شد�د3جميع3 على3 �ملدينني3 قدرة3 على3 موؤ�شرً�3 ُتعد3 كونها3 �ملوجود�ت3 تلك3 ملجموعات3 �مل�شتقبلية3 �لنقدية3 �لتدفقات3

�لتعاقدية3للموجود�ت3�جلاري3تقييمها. لل�شروط3 �مل�شتحقة3عليهم3وفقًا3

عندما3يتعذر3حت�شيل3�أ�شل3مايل3ما،3يتم3حذفه3مقابل3خم�ش�س3�لنخفا�س3يف3�لقيمة3�ملتعلق3به.3ويتم3حذف3مثل3هذه3
ت�شنيف3خم�ش�شات3 يتم3 �خل�شارة.3 قيمة3 وحتديد3 �لالزمة3 �لإجر�ء�ت3 كافة3 تنفيذ3 من3 �لنتهاء3 بعد3 �ملالية3 �ملوجود�ت3
�أن3 حني3 يف3 �ملالية«،3 �ملوجود�ت3 قيمة3 يف3 �لنخفا�س3 »خم�ش�س3 بند3 �شمن3 �ملالية3 �ملوجود�ت3 قيمة3 يف3 �لنخفا�س3
)خ�شائر(3 3/ �أرباح3 »�شايف3 بند3 �شمن3 ت�شنيفها3 يتم3 �ملالية3 �لأور�ق3 يف3 �ل�شتثمار�ت3 قيمة3 يف3 �لنخفا�س3 خم�ش�شات3
�أي3 يف3 �لقيمة3 يف3 �لنخفا�س3 خ�شارة3 مبلغ3 نق�س3 �إذ�3 و�خل�شارة«.3 �لربح3 من3خالل3 �لعادلة3 بالقيمة3 مدرجة3 ��شتثمار�ت3
�أن3�حت�شبت3خ�شارة3�لنخفا�س3يف3�لقيمة3 فرتة3لحقة،3وكان3بالإمكان3ربط3هذ�3�لنق�س3مو�شوعيًا3بحدٍث3يح�شل3بعد3
)مثل3حت�ّشن3�لتقييم3�لئتماين3للمدين(،3فاإن3عك�س3خ�شارة3�لنخفا�س3يف3�لقيمة3�ملحت�شبة3�شابقًا3يتم3�إدر�جه3يف3بيان3

�لدخل3�ملوحد.
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�إ�شالمية. و��شتثمارية  موجود�ت متويلية 
موجودات التمويل الإ�سالمي هي موجودات مالية بدفعات اأرباح ثابتة اأو متوقعة، كما اأنها غي مدرجة يف �سوق ن�سطة. تن�ساأ 

هذه املوجودات عندما تقدم املجموعة اأمواًل مبا�سرة اإىل العميل مع عدم وجود نية للمتاجرة يف الدين.

يتم بيان املرابحة بالتكلفة املطفاأة ناق�سًا خم�س�سات النخفا�س يف القيمة والإيرادات املوؤجلة.. 1

ت�سنف . 2 املكافئة.  النقدية  القيمة  تتجاوز  ل  التي  بالقيمة  املوحدة  املالية  البيانات  �سمن  وتدرج  الإجارة  تكلفة  تقا�س 
امل�ستاأجر  اإىل  املوؤجرة  املوجودات  ببيع  املجموعة  تتعهد  عندما  متويلية  اإيجار  كعقود  التاأجي  واإعادة  وال�سراء  الإجارة 
بناًء على اتفاق منف�سل عند ا�ستحقاق الإيجار ويوؤدي البيع اإىل نقل جميع املخاطر واملزايا املرتبطة مبلكية املوجودات 
تغطي  اأو  تقارب  اإما  فرتات  مدى  على  للموجودات  التمويلي  التاأجي  املوؤجرة  املوجودات  متثل  امل�ستاأجر.  اإىل  املوؤجرة 
ال�ستثمار  �سايف  تعادل  مببالغ  املوؤجرة  املوجودات  تظهر  املوجودات.  لهذه  املقدرة  الإنتاجية  الأعمار  من  كبيًا  جزءًا 

القائم يف عقود الإيجار مبا يف ذلك الإيرادات املكت�سبة من ال�ستثمار بعد تنزيل خم�س�سات النخفا�س يف القيمة.

ممتلكات وجتهيز�ت ومعد�ت ) د( 
القيم  مراجعة  تتم  القيمة.  يف  انخفا�س  واأي  املرتاكم  ال�ستهالك  ناق�سا  بالتكلفة  واملعدات  والتجهيزات  املمتلكات  تظهر 
القيم  واإذا كانت  القابلة لال�سرتداد،  اإذا كانت م�سجلة مبا يجاوز قيمتها  لتقييم ما  تاريخ كل بيان مركز مايل  الدفرتية يف 
اأعمال  وجترى  العادلة.  بالقيمة  الأر�س  تقا�س  املوجودات.  قيمة  تخفي�س  يتم  لال�سرتداد،  القابلة  القيمة  جتاوز  الدفرتية 

التقييم بانتظام للتاأكد من اأن القيمة العادلة لالأر�س املعاد تقييمها ل تختلف جوهريا عن قيمتها الدفرتية.

اإل  يدرج اأي فائ�س من اإعادة التقييم يف احتياطي اإعادة التقييم امل�سجل �سمن حقوق امللكية يف بيان املركز املايل املوحد، 
اإعادة تقييم نف�س الأ�سل املعرتف به �سابقا يف بيان الدخل املوحد، ويف هذه احلالة  اإذا ا�ستخدم ملقابلة انخفا�س ناجت عن 
ت�سجل الزيادة يف بيان الدخل املوحد. يتم اإثبات عجز اإعادة التقييم يف بيان الدخل املوحد، اإل اإذا كان يقابل زيادة قائمة 

لنف�س الأ�سل املعرتف به يف احتياطي اإعادة التقييم.

تقرر  التي  احلر  التملك  بنظام  الأر�س  واملعدات، بخالف  املمتلكات  على جميع  الثابت  الق�سط  بطريقة  ال�ستهالك  يحت�سب 
اأنه لي�س لها عمر حمدد.

فيما يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات من اأجل ح�ساب ال�ستهالك:

املمتلكات  �سمن  املنا�سبة  الفئة  اإىل  منها  النتهاء  عند  نقلها  ويتم  بالتكلفة،  الإجناز  قيد  الراأ�سمالية  الأعمال  ت�سجيل  يتم 
واملعدات وت�ستهلك بعد ذلك.

موجود�ت غري ملمو�شة ) ه( 
تقا�س املوجودات غي امللمو�سة املقتناة ب�سكل منف�سل مبدئيا بالتكلفة. متثل تكلفة املوجودات غي امللمو�سة املقتناة من دمج 
الأعمال القيمة العادلة كما يف تاريخ ال�ستحواذ. وبعد الت�سجيل املبدئي، تدرج املوجودات غي امللمو�سة بالتكلفة ناق�سا اأي 
با�ستثناء تكاليف  امللمو�سة امل�سنوعة داخليا،  اإن املوجودات غي  القيمة.  واأي خ�سائر مرتاكمة عن انخفا�س  اإطفاء مرتاكم 

�ل�شنو�ت عدد 
4مركبات

3-5اأثاث وجتهيزات ومعدات
3-4اأجهزة وبرجميات حا�سوب
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التطوير املر�سملة، ل يتم ر�سملتها ويتم تميل النفقات على بيان الدخل املوحد يف ال�سنة التي يتم تكبدها فيها. يتم تقدير 
الأعمار الإنتاجية للموجودات غي امللمو�سة اإما باعتبارها حمددة اأو غي حمددة.

تطفاأ املوجودات غي امللمو�سة ذات الأعمار املحددة على مدى عمرها القت�سادي الإنتاجي ويتم تقييمها لتحري النخفا�س 
�س الأ�سل غي امللمو�س لنخفا�ٍس يف قيمته. تتم مراجعة فرتة وطريقة  يف قيمتها عندما يتوفر اأي دليل ي�سي اإىل احتمال تعررّ
الإنتاجي  العمر  التغيات يف  اإن  مالية.  �سنة  كل  بنهاية  الأقل  املحدد على  الإنتاجي  العمر  امللمو�س ذي  لالأ�سل غي  الإطفاء 
املتوقع اأو النمط املتوقع ل�ستهالك الفوائد القت�سادية امل�ستقبلية امل�ساحبة لالأ�سل يتم احت�سابها عن طريق تعديل فرتة اأو 

طريقة الإطفاء، حيثما يكون مالئمًا، وتتم معاملتها باعتبارها تغيات يف التقديرات املحا�سبية.

فيما يلي الأعمار القت�سادية الإنتاجية املقدرة للموجودات غي امللمو�سة من اأجل ح�ساب الإطفاء:

5 �سنوات الرخ�سة      

اإن املوجودات غي امللمو�سة التي لي�س لها اأعمار اإنتاجية حمددة ل يتم ح�ساب اإطفاء لها، ولكن يتم فح�سها �سنويًا لتحري 
الأعمار  لتقييم  �سنوية  مراجعة  رى  للنقد. جتحُ املولدة  الوحدة  م�ستوى  على  اأو  فردي  اأ�سا�س  على  �سواء  قيمتها  النخفا�س يف 
بالإمكان  يكن  مل  فاإذا  املحدد.  غي  الإنتاجي  العمر  على  م�ستقباًل  العتماد  مدى  تديد  اأجل  من  املحددة  غي  الإنتاجية 

العتماد عليه، يتم تعديل العمر الإنتاجي من غي حمدد اإىل حمدد على اأ�سا�س م�ستقبلي.

يتم قيا�س الأرباح اأو اخل�سائر النا�سئة عن عدم العرتاف بالأ�سل غي امللمو�س على اأ�سا�س الفرق بني �سايف عوائد ال�ستبعاد 
والقيمة الدفرتية لالأ�سل، ويتم احت�سابها يف بيان الدخل املوحد عندما يتم اإلغاء العرتاف بالأ�سل.

�لنخفا�س يف قيمة �ملوجود�ت غري �ملالية ) و( 
تتم مراجعة املوجودات لتحري النخفا�س يف قيمتها عندما ت�سي الأحداث اأو التغيات يف الظروف اإىل اأن القيمة الدفرتية 
قد ل تكون قابلة لال�سرتداد. يتم احت�ساب خ�سارة النخفا�س يف القيمة وفقًا للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفرتية لالأ�سل 
قيد  القيمة  اأو  البيع  تكاليف  ناق�سًا  لالأ�سل  العادلة  القيمة  هي  لال�سرتداد  القابلة  القيمة  اإن  لال�سرتداد.  القابلة  قيمته 
اأدنى امل�ستويات التي تتوفر لها  اأعلى. ولأغرا�س تقييم النخفا�س يف القيمة، يتم جتميع املوجودات لدى  اأيهما  ال�ستخدام، 

تدفقات نقدية واردة ميكن تديدها ب�سكٍل منف�سل )وحدات توليد النقد(.

اأو  البيع  تكلفة  ناق�سة  العادلة  بالإمكان تديد قيمته  اأ�سل منفرد عندما يكون  اأي  اأي�سًا فح�س النخفا�س يف قيمة  وميكن 
لتحري  قيمتها  يف  لنخفا�ٍس  تعر�ست  التي  املالية  غي  املوجودات  مراجعة  تتم  عليه.  يعتمد  ب�سكٍل  ال�ستخدام  قيد  القيمة 

احتمال عك�س النخفا�س يف القيمة بتاريخ كل تقرير.

عقارية ��شتثمار�ت  ) ز( 
تدرج  املبدئي  لالعرتاف  ولحقًا  املعامالت.  تكاليف  ذلك  يف  مبا  التكلفة،  ب�سعر  مبدئيًا  العقارية  ال�ستثمارات  تقا�س 
ال�ستثمارات العقارية بالقيمة العادلة التي تعك�س ظروف ال�سوق كما يف تاريخ بيان املركز املايل. تدرج الأرباح اأو اخل�سائر 

الناجتة عن التغيات يف القيم العادلة لال�ستثمارات العقارية يف بيان الدخل املوحد يف ال�سنة التي تن�ساأ فيها.

نهائيًا من ال�ستخدام بحيث يكون من غي  يتم �سحبها  اأو عندما  ا�ستبعادها  العقارية عند  ت�سجيل ال�ستثمارات  اإيقاف  يتم 
اأو  العقارية  ال�ستثمارات  �سحب  تن�ساأ عن  التي  اأو اخل�سائر  الأرباح  اإن  بيعها.  م�ستقبلية من  اقت�سادية  فوائد  املتوقع تقيق 

بيعها يتم احت�سابها يف بيان الدخل املوحد يف ال�سنة التي يقع فيها ال�سحب اأو البيع.

رى التحويالت اإىل )اأو من( ال�ستثمارات العقارية اإل عندما يطراأ اأي تغيي على طريقة ا�ستخدامها. عندما يتم تويل  ل جتحُ

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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العادلة يف  القيمة  الالحقة متثل  املحا�سبة  لغر�س  الفعلية  التكلفة  فاإن  املالك،  قبل  ماأهول من  اإىل عقار  العقاري  ال�ستثمار 
العقار  بقيا�س  املجموعة  تقوم  عقاريًا،  ا�ستثمارًا  املالك  ي�سغله  الذي  العقار  اأ�سبح  اإذا  ال�ستخدام.  طريقة  يف  التغي  تاريخ 
حقوق  يف  التقييم  اإعادة  احتياطي  �سمن  التقييم  اإعادة  عن  فائ�س  اأي  ويدرج  ال�ستخدام.  تغي  تاريخ  يف  العادلة  بالقيمة 

امللكية �سمن بيان املركز املايل املوحد، بينما يتم اإثبات العجز من اإعادة التقييم يف بيان الدخل املوحد.

ذمم �لتاأمني �ملدينة ) ح( 
اأو  يتم احت�ساب ذمم التاأمني املدينة عند ا�ستحقاقها ويتم قيا�سها عند العرتاف املبدئي بالقيمة العادلة للمقابل املقبو�س 
املدين. وبعد العرتاف املبدئي، يتم قيا�س هذه الذمم املدينة بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تتم 
مراجعة القيمة الدفرتية لذمم التاأمني املدينة لتحري النخفا�س يف القيمة عندما ت�سي الأحداث اأو الظروف اإىل اأن القيمة 

الدفرتية قد ل تكون قابلة لال�سرتداد، ويتم اإدراج خ�سارة النخفا�س يف القيمة يف بيان الدخل.

عقود �إعادة تاأمني حُمتفظ بها ) ط( 
التاأمني.  اإعادة  اأخرى لأغرا�س  اأطراف  اتفاقيات مع  املجموعة يف  الكبية، تربم  للمطالبات  املايل  التعر�س  تقليل  اأجل  من 
التاأمني.  اإعادة  لعقود  وفقا  املطالبات  التزامات  مع  تن�سجم  بطريقة  التاأمني  اإعادة  �سركات  من  امل�ستحقة  املطالبات  تقدر 
وعندما تحُدفع املطالبة، يتم تويل املبلغ امل�ستحق من �سركة اإعادة التاأمني فيما يت�سل باملطالبة املدفوعة اإىل الذمم املدينة 

النا�سئة عن �سركات التاأمني واإعادة التاأمني.

ر  توفرّ فاإذا  القيمة.  التاأمني لالنخفا�س يف  اإعادة  اأ�سل  �س  تعررّ دليل على  ر  توفرّ بتقييم مدى  تقرير  بتاريخ كل  املجموعة  تقوم 
لأ�سل  الدفرتية  القيمة  تتجاوز  عندما  لال�سرتداد.  القابل  املبلغ  عن  ر�سمي  تقدير  باإعداد  املجموعة  تقوم  الدليل،  هذا  مثل 
�س لنخفا�س يف قيمته، ويتم خف�س قيمته  اأنه قد تعررّ اإعادة التاأمني قيمته القابلة لال�سرتداد، يحُعترب الأ�سل يف هذه احلالة 

الدفرتية و�سوًل اإىل قيمته القابلة لال�سرتداد.

ل تعفي ترتيبات اإعادة التاأمني املتنازل عنها املجموعة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق.

اأجلها عندما يتم تويل  ينتهي  اأو  التعاقدية  التاأمني عندما تنق�سي احلقوق  اإعادة  اإيقاف ت�سجيل موجودات ومطلوبات  يتم 
العقد اإىل طرف اآخر.

�إعادة �ل�شر�ء �تفاقيات  ) ي( 
يتم  ال�سراء"(.  )"اإعادة  حمدد  اآجل  تاريخ  يف  �سرائها  لإعادة  متزامن  بالتزام  امل�سحوبة  املبيعة  املوجودات  ت�سجيل  ليتم 
املايل  املركز  بيان  يف  الأجل  طويلة  القرو�س  يف  التفاقيات  هذه  مبوجب  امل�ستلمة  املبالغ  عن  الآخر  الطرف  التزام  ت�سمني 
املوحد، ح�سب القت�ساء. ويتم التعامل مع الفرق بني �سعر البيع و�سعر اإعادة ال�سراء باعتباره م�سروف فائدة، وي�ستحق على 

مدى فرتة اتفاقية اإعادة ال�سراء با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي. 

�لت�شغيلية �لقطاعات  تقارير  ) ك( 
القطاع الت�سغيلي هو جزء مميز من املجموعة، وي�سارك اإما يف تقدمي منتجات اأو خدمات )قطاع جتاري(، ويخ�سع ملخاطر 
العمليات  رئي�س  قبل  من  بانتظام  الت�سغيلية  نتائجه  مراجعة  وتتم  الأخرى،  بالقطاعات  اخلا�سة  تلك  عن  تختلف  وعوائد 

امل�سوؤول عن اتخاذ القرارات حول تخ�سي�س موارد القطاع وتقييم اأدائه.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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�لأعمال �ندماجات  ) ل( 
ا اإذا كان ال�ستحواذ يتمثل  ت�ستخدم طريقة ال�ستحواذ املحا�سبية من اأجل ح�ساب جميع اندماجات الأعمال، بغ�س النظر عمرّ

يف اأدوات حقوق ملكية اأو موجودات اأخرى. ي�سمل املقابل املحول لقاء ال�ستحواذ على �سركة تابعة ما يلي:

• القيم العادلة للموجودات املحولة.	

• امل�ستحوذ عليه.	 للن�ساط  ال�سابقني  املتكبدة للمالك  املطلوبات 

• ح�س�س حقوق امللكية ال�سادرة عن املجموعة.	

• القيمة العادلة لأي اأ�سل اأو التزام ناجت عن ترتيبات الدفع الطارئة.	

• القيمة العادلة لأي ح�س�س ملكية �سابقة يف ال�سركة التابعة.	

اإن املوجودات املحددة امل�ستحوذ عليها واملطلوبات واللتزامات املحتملة املفرت�سة من دمج الأعمال، مع ا�ستثناءات حمدودة، 
عليها  امل�ستحوذ  املن�ساأة  م�سيطرة يف  باأي ح�س�س غي  املجموعة  تعرتف  ال�ستحواذ.  تاريخ  العادلة يف  بالقيمة  قيا�سها  يتم 
�سايف  من  امل�سيطرة  غي  للح�سة  املتنا�سبة  باحل�سة  اأو  العادلة  بالقيمة  اإما  حدة  على  ا�ستحواذ  كل  اأ�سا�س  على  وذلك 

للمن�ساأة امل�ستحوذ عليها. املوجودات املحددة 

املتعلقة بعملية ال�ستحواذ كم�ساريف عند تكبدها. التكاليف  ت�سب  تحُ

اإن الزيادة يف

• املقابل املحول،	

• وقيمة اأي ح�سة غي م�سيطرة يف املن�ساأة امل�ستحوذ عليها،	

• والقيمة العادلة بتاريخ ال�ستحواذ لأي ح�سة ملكية �سابقة يف املن�ساأة امل�ستحوذ عليها	

على القيمة العادلة للموجودات املحددة امل�ستحوذ عليها يتم ت�سجيلها �سمن ال�سهرة. واإذا كانت تلك املبالغ اأقل من القيمة 
العادلة ل�سايف املوجودات املحددة امل�ستحوذ عليها، يتم ت�سجيل الفرق يف الربح اأو اخل�سارة باعتباره �سراء باملقاي�سة.

كما يف  احلالية  قيمتها  اإىل  امل�ستقبل  امل�ستحقة يف  املبالغ  يتم خ�سم  النقدي،  املقابل  من  اأي جزء  ت�سوية  تاأجيل  يتم  عندما 
تاريخ التبادل. ويكون معدل اخل�سم امل�ستخدم معدل القرتا�س الإ�سايف للمن�ساأة، وهو املعدل الذي ميكن احل�سول عليه يف 

اقرتا�س مماثل من ممول م�ستقل مبوجب اأحكام و�سروط مماثلة.

اأو املطلوبات املالية. ويعاد لحقا قيا�س املبالغ امل�سنفة �سمن املطلوبات املالية  اإما يف حقوق امللكية  ي�سنَّف املقابل املحتمل 
بالقيمة العادلة مع اإدراج التغيات يف القيمة العادلة �سمن الربح اأو اخل�سارة.

لل�سركة  �سابقًا  اململوكة  للح�س�س  ال�ستحواذ  بتاريخ  الدفرتية  القيمة  فاإن  مراحل،  على  الأعمال  اندماج  اإجراء  يف حال مت 
امل�ستحوذة يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها تتم اإعادة قيا�سها بالقيمة العادلة يف تاريخ ال�ستحواذ. ويتم العرتاف باأي اأرباح اأو 

خ�سائر ناجتة عن عملية اإعادة القيا�س يف ح�ساب الربح اأو اخل�سارة.

خم�ش�شات ) م( 
ح  املحُرجرّ �سابق ويكون من  نتيجة حلدٍث  اأو �سمني( حايل  التزام )قانوين  ت�سب املخ�س�سات عندما يرتتب على املجموعة  تحُ

ومن املمكن قيا�س تكاليف ت�سوية اللتزام ب�سكٍل موثوق به. ول يتم ت�سجيل خم�س�سات خل�سائر العمليات امل�ستقبلية.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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ذمم د�ئنة وم�شتحقات ) ن( 
ي�سدر  اأو مل  اأ�سدر  �سواًء  امل�ستلمة،  واخلدمات  ال�سلع  نظي  امل�ستقبل  دفعها يف  املزمع  املبالغ  باملطلوبات عن  العرتاف  يتم 

الطرف املقابل فواتي عنها.

مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني ) �س( 
تقدم املجموعة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها. يعتمد ا�ستحقاق هذه املكافاآت على طول فرتة خدمة املوظف والوفاء باحلد 

الأدنى لفرتة اخلدمة. يتم اإدراج التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على مدى فرتة العمل.

وفيما يتعلق باملوظفني من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة، تدفع املجموعة ا�سرتاكات خلطة املعا�سات احلكومية حيث 
ال�سرتاكات  هذه  على  املجموعة  التزامات  تقت�سر  املوظفني.  رواتب  من  مئوية  ن�سبة  اأ�سا�س  على  ال�سرتاكات  هذه  تت�سب 

ا�ستحقاقها. ت�سجيلها �سمن امل�ساريف عند  ويتم 

�لأجنبية �لعمالت  ) ع( 
املوجودات  تويل  يتم  كما  املعامالت.  تقييم  بتواريخ  ال�سائدة  ال�سرف  باأ�سعار  الأجنبية  بالعملة  املعامالت  اإدراج  يتم 
املايل  املركز  بيان  بتاريخ  ال�سائدة  ال�سرف  باأ�سعار  الإماراتي  الدرهم  اإىل  الأجنبية  بالعمالت  مة  املقورّ النقدية  واملطلوبات 

املوحد. ويتم العرتاف بالأرباح واخل�سائر الناجتة يف بيان الدخل املوحد.

يتم تويل البنود غي النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتواريخ املعامالت 
ال�سرف  اأ�سعار  با�ستخدام  تويلها  فيتم  اأجنبية  بعملة  العادلة  بالقيمة  قيا�سها  يتم  التي  النقدية  غي  البنود  اأما  املبدئية. 

ال�سارية يف التاريخ الذي مت فيه تديد القيمة العادلة.

�ملالية �ل�شمانات  عقود  ) ف( 
اأي  عن  العقد  �ساحب  لتعوي�س  حمددة  دفعات  باإجراء  امل�سدر  الطرف  تحُلزم  عقود  عن  عبارة  هي  املالية  ال�سمانات  عقود 
اأداة  لأحكام  وفقًا  وذلك  ا�ستحقاقها،  عند  عليه  امل�ستحقة  الدفعات  اإجراء  يف  املدينني  اأحد  اإخفاق  نتيجة  به  تلحق  خ�سارة 
�سات املالية واجلهات الأخرى بالنيابة عن العمالء ك�سمان للتمويالت  نح مثل هذه ال�سمانات املالية للبنوك واملوؤ�سرّ الدين. متحُ

وال�سحوبات على املك�سوف وغيها من الت�سهيالت امل�سرفية.

تت�سب ال�سمانات املالية مبدئيًا يف البيانات املالية بالقيمة العادلة يف تاريخ منح ال�سمان. اإن القيمة العادلة لل�سمان املايل 
وقت الإ�سدار عادًة ما ت�ساوي الأق�ساط املقبو�سة. يتم قيا�س ال�سمان لحقًا باأعلى قيمة لأي مما يلي:

القيمة املبدئية املحت�سبة ناق�سًا الإطفاء املرتاكم لقيمة الأق�ساط املحت�سبة مبدئيًا. . 1

اأف�سل تقدير للقيمة الالزمة لت�سوية ال�سمان.. 2

تقدير  جانب  اإىل  ال�سابقة،  اخل�سائر  وتاريخ  مماثلة  معامالت  يف  ال�سابقة  اخلربة  اأ�سا�س  على  التقديرات  هذه  تديد  يتم 
الإدارة. يتم احت�ساب اإيرادات الر�سوم املكت�سبة على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة ال�سمان. واأي زيادة يف اللتزامات 

املتعلقة بال�سمانات يتم اإدراجها يف بيان الدخل.

مقا�شة �لأدو�ت �ملالية ) �س( 
النفاذ  واجب  قانوين  حق  وجود  عند  املايل  املركز  بيان  يف  القيمة  �سايف  وبيان  املالية  واملطلوبات  املوجودات  مقا�سة  تتم 

مبقا�سة املبالغ املحت�سبة ويكون هناك نية للت�سوية على اأ�سا�س ال�سايف اأو بيع الأ�سل وت�سوية اللتزام يف نف�س الوقت.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة �ملحتفظ بها للبيع و�لعمليات �ملتوقفة ) ق( 
ت�سنف املوجودات غي املتداولة كمحتفظ بها للبيع اإذا كان �سيتم ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ب�سكل رئي�سي من خالل معاملة 
القيمة  اأو  الدفرتية  بقيمتها  املوجودات  هذه  تقا�س  بيعها.  احتمالت  ترتفع  وعندما  لها،  امل�ستمر  ال�ستخدام  من  بدل  بيع 

العادلة ناق�سا تكاليف البيع، با�ستثناء املوجودات من ال�ستثمارات العقارية التي تدرج بالقيمة العادلة.

ناق�سا  العادلة  قيمته  دون  ملا  الأ�سل  قيمة  يف  لحق  اأو  مبدئي  انخفا�س  اأي  عن  القيمة  يف  النخفا�س  خ�سارة  احت�ساب  يتم 
تكاليف البيع. ويتم العرتاف بالأرباح الناجمة عن اأي زيادات لحقة يف القيمة العادلة ناق�سا تكاليف البيع لالأ�سل، بحيث 
ل تزيد عن اأي خ�سارة مرتاكمة عن انخفا�س القيمة املعرتف بها �سابقا. يتم اإثبات الأرباح اأو اخل�سائر التي �سبق العرتاف 

بها بتاريخ بيع املوجودات غي املتداولة يف تاريخ اإلغاء الت�سجيل.

ت�سجيل  وي�ستمر  للبيع.  بها  حمتفظ  اأنها  على  �سنفت  اإذا  املتداولة  غي  املوجودات  على  اإطفاء  اأو  ا�ستهالك  ح�ساب  يتم  ل 
اأنها حمتفظ بها للبيع. الفائدة وغيها من امل�سروفات املتعلقة مبجموعة اللتزامات املخ�س�سة لال�ستبعاد وامل�سنفة على 

وامل�سنفة  لال�ستبعاد  املخ�س�سة  املوجودات  جمموعة  وتدرج  للبيع  بها  حمتفظ  اأنها  على  املتداولة  غي  املوجودات  ت�سنف 
على اأنها حمتفظ بها للبيع ب�سكل منف�سل عن غيها من املوجودات يف امليزانية العمومية. ويتم عر�س جمموعة اللتزامات 

املخ�س�سة لال�ستبعاد وامل�سنفة على اأنها حمتفظ بها للبيع ب�سكل منف�سل عن املطلوبات الأخرى يف امليزانية العمومية.

�ل�شهم ربحية  ) ر( 
�لعائد �لأ�شا�شي على �ل�شهم. 1

يحت�سب العائد الأ�سا�سي على ال�سهم بق�سمة ما يلي:

• الأرباح املن�سوبة ملالك ال�سركة، ما عدا اأي تكاليف متكبدة على حقوق امللكية بخالف الأ�سهم العادية 	

• العادية 	 الأ�سهم  على  املنحة  باأ�سهم  واملعدلة  املالية،  ال�سنة  خالل  القائمة  العادية  لالأ�سهم  املرجح  املتو�سط  على 
ال�سادرة خالل ال�سنة با�ستثناء اأ�سهم اخلزينة )اإي�ساح 24(.  

�لعائد �ملخف�س على �ل�شهم. 2

ي�ستخدم العائد املخف�س على ال�سهم لتعديل الأرقام امل�ستخدمة يف تديد العائد الأ�سا�سي لل�سهم مبراعاة ما يلي:

• تاأثي الفوائد وتكاليف التمويل الأخرى املرتبطة بالأ�سهم العادية املخف�سة املحتملة بعد خ�سم �سريبة الدخل. 	

• الأ�سهم 	 جميع  تويل  بافرتا�س  قائمة  تكون  اأن  ميكن  قد  التي  الإ�سافية  العادية  الأ�سهم  لعدد  املرجح  املتو�سط 
املحتملة.  املخف�سة  العادية 

�لعادلة �لقيم  ) �س( 
وال�ستثمارات  اخل�سارة  اأو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املدرجة  ال�ستثمارات  مثل  املالية  الأدوات  بقيا�س  املجموعة  تقوم 
العادلة  بالقيمة  العقارية،  املالية مثل ال�ستثمارات  الآخر، واملوجودات غي  ال�سامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  املدرجة 
يف تاريخ كل ميزانية عمومية. كما يتم الإف�ساح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية باملقا�سة التكلفة املطفاأة يف الإي�ساح رقم 5.

القيمة العادلة هي الثمن الذي ميكن قب�سه من بيع اأ�سل اأو دفعه لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق 
يف تاريخ القيا�س. ي�ستند قيا�س القيمة العادلة على افرتا�س اأن معاملة بيع الأ�سل اأو تويل اللتزام تدث اإما يف:
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• يف ال�سوق الأ�سا�سية لالأ�سل اأو اللتزام، اأو	

• يف حالة عدم وجود ال�سوق الأ�سا�سية، يف اأف�سل �سوق لالأ�سل اأو اللتزام.	

ويجب اأن تكون ال�سوق الأ�سا�سية اأو ال�سوق الف�سلى متاحة للمجموعة.

ت�سعي  ال�سوق عند  امل�ساركون يف  ي�ستخدمها  التي قد  با�ستخدام الفرتا�سات  اأو مطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  تقا�س 
املوجودات اأو املطلوبات، على افرتا�س ت�سرف امل�ساركني يف ال�سوق مبا يحقق اأف�سل م�سلحة اقت�سادية لهم.

با�ستخدام  اقت�سادية  فوائد  تقيق  على  ال�سوق  يف  امل�ساركني  قدرة  مبراعاة  املالية  غي  للموجودات  العادلة  القيمة  تقا�س 
املوجودات يف  ا�ستخدام  له  ال�سوق ميكن  اآخر يف  اإىل م�سارك  بيعها  اأو عن طريق  لها  ا�ستخدام  واأف�سل  اأعلى  املوجودات يف 

اأعلى واأف�سل ا�ستخدام لها.

العادلة  القيمة  لقيا�س  كافية  بيانات  لها  تتوفر  والتي  الراهنة  الظروف  تتنا�سب مع  التي  التقييم  اأ�ساليب  املجموعة  ت�ستخدم 
وال�ستفادة املثلى من ا�ستخدام املدخالت اجلديرة باملالحظة والتقليل من ا�ستخدام املعطيات غي اجلديرة باملالحظة.

ت�سنف جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�سها اأو الإف�ساح عنها بالقيمة العادلة يف البيانات املالية املوحدة �سمن الت�سل�سل 
الهرمي للقيمة العادلة، على النحو املبني اأدناه، ا�ستنادا اإىل اأدنى م�ستوى املعطيات املهمة لقيا�س القيمة العادلة ككل:

• امل�ستوى الأول - الأ�سعار املتداولة )غي املعدلة( يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات اأو املطلوبات املتطابقة.	

• باملالحظة 	 جديرة  العادلة  القيمة  لقيا�س  الهامة  ملعطياتها  م�ستوى  اأقل  يكون  التي  التقييم  اأ�ساليب   - الثاين  امل�ستوى 
ب�سورة مبا�سرة اأو غي مبا�سرة.

• امل�ستوى الثالث - اأ�ساليب التقييم التي يكون اأقل م�ستوى ملعطياتها الهامة لقيا�س القيمة العادلة غي جديرة باملالحظة.	

كانت  اإذا  ما  بتحديد  املجموعة  تقوم  متكرر،  اأ�سا�س  على  املالية  البيانات  يف  بها  املعرتف  واملطلوبات  للموجودات  بالن�سبة 
هناك تويالت قد حدثت بني امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي ال�سابق من خالل اإعادة تقييم فئات الت�سنيف )ا�ستنادا اإىل 

اأدنى م�ستوى من املعطيات املهمة لقيا�س القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل فرتة تقرير.

وخماطر  وخ�سائ�س  طبيعة  اأ�سا�س  على  واملطلوبات  املوجودات  فئات  املجموعة  حددت  العادلة،  القيمة  اإف�ساحات  ولغر�س 
العادلة  للقيمة  تليال   37 رقم  الإي�ساح  يت�سمن  اأعاله.  مو�سح  هو  كما  العادلة  القيمة  وم�ستوى  املطلوبات  اأو  املوجودات 

لالأدوات املالية ومزيد من التفا�سيل عن كيفية قيا�سها.

مقيمون  ي�سارك  املتكرر.  غي  والقيا�س  العادلة  للقيمة  املتكرر  القيا�س  من  لكل  والإجراءات  ال�سيا�سات  الإدارة  تدد 
وال�سمعة  بال�سوق  املعرفة  املقيمني  اختيار  وت�سمل معايي  العقارية.  ال�ستثمارات  الهامة، مثل  املوجودات  تقييم  خارجيون يف 
التقييم  اأ�ساليب  للمجموعة،  اخلارجيني  املقيمني  مع  املناق�سة  بعد  الإدارة،  وتقرر  املهنية.  للمعايي  والمتثال  وال�ستقاللية 

واملعطيات املنا�سبة لكل حالة.

تقارن الإدارة، بالتعاون مع املقيمني اخلارجيني للمجموعة، التغيات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات مع امل�سادر 
اخلارجية املقابلة لتحديد ما اإذا كانت هذه التغيات معقولة.
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�لإير�د�ت و�مل�شاريف ت�شجيل  ) ت( 
�لفو�ئد. 1

بالن�سبة جلميع الأدوات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة والأدوات املالية املحملة بالفائدة، يتم ت�سجيل اإيرادات اأو م�ساريف 
الفوائد على اأ�سا�س معدل الفائدة الفعلي، وهو املعدل الذي يخ�سم املدفوعات اأو املقبو�سات النقدية امل�ستقبلية املقدرة على 
مدار العمر املتوقع لالأداة املالية اأو فرتة اأق�سر، عند القت�ساء، اإىل �سايف القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املالية. 
اإ�سافية تن�سب مبا�سرة  اأو تكاليف  اأي ر�سوم  التعاقدية لالأداة املالية وي�سمل  ال�سروط  ياأخذ هذا احل�ساب يف العتبار جميع 
اإىل الأداة وت�سكل جزءا ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي، با�ستثناء خ�سائر الئتمان امل�ستقبلية. يتم تعديل القيمة الدفرتية 
الدفرتية  القيمة  ت�سب  وتحُ املقبو�سات.  اأو  للمدفوعات  تقديراتها  بتعديل  املجموعة  تقوم  عندما  املايل  اللتزام  اأو  لالأ�سل 

املعدلة على اأ�سا�س معدل الفائدة الفعلي الأ�سلي ويحُدرج التغي يف القيمة الدفرتية �سمن اإيرادات اأو م�ساريف الفوائد.

و�لعمولت. 2 �لر�شوم 
يتم اإدراج اإيرادات وم�ساريف الر�سوم والعمولت التي ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي على الأ�سل اأو املطلوب 

املايل عند قيا�س معدل الفائدة الفعلي.

يتم اإدراج الر�سوم والعمولت، مبا يف ذلك ر�سوم خدمات اإدارة احل�سابات، ور�سوم الودائع ور�سوم القرو�س امل�سرتكة، عند 
ر�سوم  اإدراج  يتم  القر�س،  �سحب  اإىل  القر�س  التزام  يوؤدي  اأن  املتوقع  يكون من غي  وعندما  ال�سلة.  تنفيذ اخلدمات ذات 

التزام القر�س على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة اللتزام. 

كم�ساريف  احت�سابها  يتم  التي  واخلدمات  املعامالت  بر�سوم  رئي�سية  ب�سورة  الأخرى  والعمولت  الر�سوم  م�ساريف  ترتبط 
عند تلقي اخلدمات.

�ملر�بحة. 3
يتم ت�سجيل اإيرادات املرابحة على اأ�سا�س الن�سبة الزمنية على مدى فرتة العقد بناء على املبالغ الأ�سلية القائمة

�لإجارة. 4
يتم ت�سجيل اإيرادات الإجارة على اأ�سا�ٍس الن�سبة الزمنية على مدى فرتة الإيجار.

�لإير�د�ت من �لأر�شدة لدى �ملوؤ�ش�شات �ملالية. 5
تت�سب الإيرادات من الأر�سدة لدى املوؤ�س�سات املالية على احل�ساب بناء على معدلت الأرباح املتوقعة / املحتملة �سافية من 

الر�سوم وامل�ساريف ذات العالقة.

�إير�د�ت توزيعات �أرباح. 6
يتم ت�سجيل الإيرادات من توزيعات الأرباح عندما يتقرر حق املجموعة يف قب�س دفعات الأرباح.

�إير�د�ت �لعقود. 7
اإجناز  مرحلة  اإىل  بالرجوع  والتكاليف  الإيرادات  ت�سجيل  يتم  معقولة،  ب�سورة  العقد  حم�سلة  تقدير  بالإمكان  يكون  عندما 
وتدرج  العقود.  اإجناز  ون�سبة  املنجز  العمل  تقدير  اأ�سا�س  على  تقا�س  التي  بالتقرير،  امل�سمولة  الفرتة  نهاية  يف  العقد  ن�ساط 

التغيات يف اأعمال العقود واملطالبات ومدفوعات احلوافز اإذا مت التفاق عليها مع العميل.
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واإذا تعذر تقدير حم�سلة العقد ب�سورة معقولة، ل يتم ت�سجيل الإيرادات اإل بقدر تكاليف العقد املتكبدة التي من املرجح اأن 
تكون قابلة لال�سرتداد مع احت�ساب تكاليف العقد �سمن امل�ساريف يف الفرتة التي يتم خاللها تكبد هذه التكاليف.

�سمن  املتوقعة  اخل�سارة  ت�سجيل  يتم  فاإنه  الإجمالية،  اإيراداته  للعقد  الإجمالية  التكاليف  تتجاوز  اأن  املحتمل  من  كان  واإذا 
مبا�سرة. امل�ساريف 

�إير�د�ت �لتاأمني ) ث( 
�لتاأمني. 1 عقود 

من  الوثائق"(  )"حملة  اآخر  طرف  من  كبية  تاأمني  خماطر  املجموعة  مبوجبها  تقبل  التي  العقود  تلك  هي  التاأمني  عقود 
يوؤثر �سلبا على  املوؤمن عليه"(  الوثائق عن حدث م�ستقبلي غي موؤكد وحمدد )"احلدث  خالل املوافقة على تعوي�س حملة 

الوثائق. حملة 

واإن  العقد، حتى  املتبقية من عمر  الفرتة  الت�سنيف على مدار  بهذا  العقد  تاأمني، يحتفظ  اأنه عقد  العقد على  بعد ت�سنيف 
حدث انخفا�س ملحوظ يف خماطر التاأمني خالل هذه الفرتة، اإل اإذا �سقطت جميع احلقوق واللتزامات اأو انق�سى اأجلها.

�ملكت�شبة. 2 �لأق�شاط 
الن�سبة  اأ�سا�س  على  وذلك  بالأق�ساط  املتعلقة  التاأمني  بوال�س  فرتة  مدى  على  الدخل  بيان  يف  املكتتبة  التاأمني  اأق�ساط  تدرج 

والتنا�سب. متثل اأق�ساط التاأمني غي املكت�سبة اجلزء من الأق�ساط املكتتبة املتعلق بفرتات التغطية ال�سارية. 

�ملكت�شبة. 3 �لعمولت 
تت�سب عمولت الأرباح عند ا�ستالمها، بينما تت�سب العمولت الأخرى عند اكت�سابها.

�ملطالبات. 4
اإن املطالبات التي تتاألف من املبالغ امل�ستحقة لأ�سحاب العقود والأطراف الأخرى وم�ساريف تعديل اخل�سارة ذات ال�سلة، 
املقدرة  املبالغ  املطالبات  ت�سمل  تكبدها.  عند  الدخل  بيان  على  تميلها  يتم  الأخرى،  امل�سرتدة  واملبالغ  الإنقاذ  من  �سافية 

م�ستحقة الدفع عن املطالبات املعلنة للمجموعة.

اأو  املحاكم  من  قرارات  تتطلب  التي  املطالبات  تقدر  بينما  ال�سابقة،  اخلربة  اأ�سا�س  على  مطالباتها  عموما  املجموعة  تقدر 
التحكيم على نحو فردي. ويقوم خرباء م�ستقلون يف ت�سوية اخل�سائر بتقدير املطالبات املتعلقة باملمتلكات. 

واحدة من  �سنة  ت�سويتها خالل  يتم  اأن  املتوقع  امل�سددة حيث من  باملطالبات غي  املتعلقة  املجموعة بخ�سم مطلوباتها  تقوم 
التقرير. تاريخ 

5.2  �لأحكام و�لتقدير�ت �ملحا�شبية �لهامة
املبالغ  تاأثي على  لها  وافرتا�سات  وتقديرات  قرارات  باتخاذ  الإدارة  قيام  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد  يتطلب 
املدرجة لالإيرادات وامل�سروفات واملوجودات واملطلوبات والإف�ساحات املرافقة، وكذلك الإف�ساح عن اللتزامات املحتملة. 
وقد توؤدي ال�سكوك حول هذه الفرتا�سات والتقديرات اإىل نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفرتية لالأ�سل 

اأو اللتزام املتاأثر يف الفرتات امل�ستقبلية.
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ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  )تابع(  4.2

العقود)تابع( اإيرادات   .7  
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�لأحكام ) �أ( 

على  الأكرب  الهام  التاأثي  لها  والتي  للمجموعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تطبيق  اأثناء  الإدارة  و�سعتها  التي  الأحكام  يلي  فيما 
املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املوحدة، با�ستثناء تلك الأحكام التي تنطوي على تقديرات:

توحيد املن�ساآت التي متلك املجموعة فيها اأقل من اأغلبية حقوق الت�سويت.. 1
ترى املجموعة اأنها ت�سيطر على دار التاأمني �س.م.ع رغم اأنها متلك اأقل من 50% من حقوق الت�سويت يف ال�سركة حيث اإن 
املجموعة هي اأكرب م�ساهم يف ال�سركة بح�سة ملكية تبلغ 44.83%، هذا بالإ�سافة اإىل التمثيل الكبي واجلوهري الذي 

تتمتع به املجموعة يف جمل�س الإدارة وكذلك �سيطرتها على القرارات املالية والت�سغيلية الرئي�سية التي توؤثر على ال�سركة.

العقارات. 2 ت�سنيف 
اأو  واملعدات  واملمتلكات  العقارية  ال�ستثمارات  �سمن  ت�سنيفه  ينبغي  كان  اإذا  ما  العقار،  �سراء  عند  الإدارة،  تقرر 

العقارات املحتفظ بها للبيع. 

اأو  تاأجيها  بغر�س  مقتناة  كانت  اإذا  العقارية  ال�ستثمارات  �سمن  املجموعة  بوا�سطة  امل�سرتاة  العقارات  تدرج 
املال. لراأ�س  لإ�سافتها 

تدرج العقارات املحتفظ بها لال�ستخدام اخلا�س �سمن املمتلكات والتجهيزات واملعدات.

تدرج العقارات على اأنها حمتفظ بها للبيع اإذا كان ميكن ا�سرتداد قيمها الدفرتية من خالل معاملة بيع. 

و�لفرت��شات �لتقدير�ت  ) ب( 

التقرير  تاريخ  يف  املوؤكدة  غي  للتقديرات  الأخرى  الرئي�سية  وامل�سادر  بامل�ستقبل  املتعلقة  الأ�سا�سية  الفرتا�سات  اأدناه  مبني 
والتي لها خماطر كبية يف اإحداث تعديل جوهري على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية الالحقة. 
اأن  غي  املوحدة،  املالية  البيانات  اإعداد  عند  املتاحة  املعلومات  على  وتقديراتها  افرتا�ساتها  و�سع  يف  املجموعة  ا�ستندت 
عن  اخلارجة  الظروف  اأو  ال�سوق  يف  التغيات  ب�سبب  تختلف  قد  امل�ستقبلية  التطورات  حول  القائمة  والفرتا�سات  الظروف 

�سيطرة املجموعة. ويتم بيان هذه التغيات يف البيانات املالية املوحدة عند حدوثها.

القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية واملوجودات املحتفظ بها بغر�س البيع. 1
التغيات  ت�سجيل  مع  العادلة،  بالقيمة  البيع  بغر�س  بها  املحتفظ  واملوجودات  العقارية  ا�ستثماراتها  املجموعة  تدرج 
لال�ستثمارات  العادلة  القيمة  لتقدير  م�ستقل  بخبي  املجموعة  ا�ستعانت  املوحد.  الدخل  بيان  �سمن  العادلة  القيمة  يف 
"طريقة  القائم على  التقييم  للبيع داخليا، با�ستخدام منهج  العقارية، بينما مت تقييم املوجودات الأخرى املحتفظ بها 
للموجودات  العادلة  القيمة  امل�ستخدمة يف تديد  الرئي�سية  الفرتا�سات  الإف�ساح عن  يتم  كلتا احلالتني.  الدخل" يف 

وتليالت احل�سا�سية يف الإي�ساحني 14 و37

خ�سائر النخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلفيات واملوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية. 2
على  الإ�سالمية  وال�ستثمارية  التمويلية  املوجودات  وحمفظة  وال�سلفيات  املتعرثة  قرو�سها  مبراجعة  املجموعة  تقوم 
وعلى  املوحد.  الدخل  بيان  يف  القيمة  انخفا�س  عن  خم�س�س  ت�سجيل  ينبغي  كان  اإذا  ما  لتقييم  �سنوي  ربع  اأ�سا�س 
م�ستوى  تديد  عند  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  وتوقيت  حجم  تقدير  الإدارة  من  الأمر  يتطلب  اخل�سو�س،  وجه 
متفاوتة  درجات  تت�سمن  متعددة  عوامل  فر�سيات حول  على  بال�سرورة  التقديرات  ت�ستند هذه  املطلوبة.  املخ�س�سات 

من الأحكام وال�سكوك، وقد تختلف النتائج الفعلية موؤدية اإىل تغيات م�ستقبلية يف تلك املخ�س�سات. 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

الأحكام والتقديرات املحا�سبية الهامة )تابع(  5.2
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املخ�س�سات الإجمالية لالنخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلفيات واملوجودات التمويلية وال�ستثمارية . 3
الإ�سالمية

التمويلية وال�ستثمارية  الهامة وال�سلفيات واملوجودات  الفردية  للقرو�س  اإىل املخ�س�سات املر�سودة تديدا  بالإ�سافة 
التمويلية  اإجماليا لالنخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلفيات واملوجودات  الإ�سالمية، تر�سد املجموعة كذلك خم�س�سا 
لها  تتطلب خم�س�سا حمددا،  اأنها  الرغم من عدم تديدها ب�سورة خا�سة على  التي، على  الإ�سالمية  وال�ستثمارية 
خماطر كبية من حيث التعرث تفوق ما كانت عليه عند منحها. ي�ستند مبلغ املخ�س�س على منوذج اخل�سارة التاريخية 

للقرو�س وال�سلفيات ويتم تعديله لكي يعك�س التغيات القت�سادية احلالية.

خم�س�س الديون امل�سكوك يف ت�سيلها. 4
تقدر الإدارة مدى اإمكانية ت�سيل الذمم املدينة وتر�سد املخ�س�سات املطلوبة للديون امل�سكوك يف ت�سيلها، ا�ستنادا 

اإىل اخلربة ال�سابقة والأو�ساع القت�سادية احلالية.

العقود. 5 تكاليف  تقدير 
بالإيرادات  العرتاف  يتم  فاإنه  به،  موثوق  ب�سكٍل  الإن�ساءات  عقود  من  عقد  اأي  حم�سلة  تقدير  بالإمكان  يكون  عندما 
تقدير  بالإمكان  كان  اإذا  ما  ولتحديد  التقرير.  فرتة  بنهاية  العقد  لأن�سطة  الإجناز  مرحلة  اإىل  بالرجوع  والتكاليف 
ملا ين�س عليه  وفقًا  العقد  لتحديد حم�سلة  ل  املف�سرّ املعيار  الإدارة على  اعتمدت  به، فقد  ب�سكٍل موثوق  العقد  حم�سلة 
اأن�سطة العقد، فقد اأخذت الإدارة  "عقود الإن�ساءات". ولغر�س تقدير مرحلة اإجناز  املعيار املحا�سبي الدويل رقم 11 
بعني العتبار توقعات الإيرادات والتكاليف املتعلقة بعقود الإن�ساءات. وعندما ي�سفر التقييم عن اأن التكاليف الإجمالية 
للعقد �سوف تتجاوز الإيرادات الإجمالية للعقد، يتم ت�سجيل اخل�سارة املتوقعة �سمن امل�ساريف مبا�سرة. قدرت الإدارة 

التكاليف املتوقع تكبدها على اأ�سا�س تليل اأعمال الإن�ساءات املتوقعة املزمع تنفيذها.

القيمة العادلة لال�ستثمارات غي املدرجة. 6
غي  املالية  لالأدوات  املنا�سب  التقييم  اأ�سلوب  اختيار  يف  حكمها  الإدارة  ت�ستخدم   ،37 رقم  بالإي�ساح  مبني  هو  كما 
هذه  قيمة  وتقدر  ال�سوق.  يف  املمار�سني  قبل  من  عادة  امل�ستخدمة  التقييم  اأ�ساليب  وتطبق  ن�سطة.  �سوق  يف  املدرجة 
قائمة  افرتا�سات  على  بناء  امل�ستدامة  الأرباح  ور�سملة  املخ�سومة  النقدية  التدفقات  با�ستخدام تليل  املالية  الأدوات 
بع�س  امل�سعرة  غي  لالأ�سهم  العادلة  القيمة  تقدير  ي�سمل  ال�سوق.  يف  امللحوظة  املعدلت  اأو  الأ�سعار  على  الإمكان  بقدر 
اأو معدلت ملحوظة يف ال�سوق. ويتم بيان تفا�سيل الفرتا�سات امل�ستخدمة ونتائج  اأ�سعار  الفرتا�سات التي ل تدعمها 

تليل احل�سا�سية ب�ساأن هذه الفرتا�سات يف الإي�ساح رقم 37.

القائمة. 7 املطالبات  خم�س�س 
اتخاذ  الإدارة  من  تقت�سي  التاأمني  عقود  املطالبات مبوجب  والنا�سئة عن  العقود  لأ�سحاب  امل�ستحقة  املبالغ  تقدير  اإن 
اأحكام هامة. ت�ستند هذه التقديرات بال�سرورة على افرتا�سات هامة حول عدة عوامل تت�سمن درجات متفاوتة، وقد 
تكون كبية، من الأحكام وال�سكوك وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات الإدارة مما يوؤدي اإىل تغيات م�ستقبلية 
تتطلب  التي  املطالبات  وتقدر  ال�سابقة.  اخلربة  اأ�سا�س  على  مطالباتها  عموما  املجموعة  تقدر  املقدرة.  اللتزامات  يف 
مع  جنب  اإىل  جنبا  اخل�سائر  ت�سوية  يف  م�ستقلون  خرباء  يتوىل  وعادة  فردي.  ب�سكل  التحكيم  اأو  املحاكم  من  قرارات 
املطالبات  عن  خم�س�ساتها  مبراجعة  الإدارة  وتقوم  املطالبات.  هذه  تقدير  للمجموعة  الداخلي  القانوين  امل�ست�سار 

املتكبدة على اأ�سا�س ربع �سنوي.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

الأحكام والتقديرات املحا�سبية الهامة )تابع(  5.2

التقديرات والفرتا�سات )تابع( ) ب(   
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6.2  تعريفات
ت�ستخدم امل�سطلحات التالية يف البيانات املالية باملعاين املحددة لها على النحو التايل:

ال�سلع مرابحة  ) �أ( 
املرابحة هي عقد لبيع ال�سلع ب�سعر ال�سراء م�سافا عليه هام�س ربح حمدد ومتفق عليه. وقد يكون هام�س الربح ن�سبة مئوية 

من �سعر ال�سراء اأو مبلغ ثابت.

ال�ست�سناع ) ب( 
ما  عميل  مل�سلحة  موادها  با�ستخدام  �سنعه  ليتم  اأ�سل  ببيع  )ال�سانع(  املجموعة  مبوجبه  تقوم  بيع  عقد  هو  ال�ست�سناع 
)امل�ست�سنع( وفقا ملوا�سفات متفق عليها م�سبقا ب�سعر وتاريخ حمددين لكي يتم ت�سليمه يف تاريخ حمدد. وميكن �سنع الأ�سل 

اإما مبا�سرة بوا�سطة املجموعة اأو بوا�سطة الغي ثم يتم ت�سليمه للعميل يف التاريخ املتفق عليه م�سبقا.

الإجار ) ج( 
املحدد  الأ�سل  اقتناء   / �سراء  بعد  )امل�ستاأجر(،  للعميل  ما  اأ�سل  )املوؤجر(  املجموعة  توؤجر مبوجبه  اإيجار  الإجارة هي عقد 
فرتة  مدار  على  حمددة  اإيجار  ر�سوم  مقابل  نف�سه،  العميل  من  اأو  اآخر  بائع  من  �سواء  بالإيجار،  والوعد  العميل  لطلب  وفقا 
تحُنقل ملكية  الإيجار،  العميل )امل�ستاأجر( مبوجب عقد  اللتزامات من جانب  الوفاء بجميع  الإيجار املحددة. وبعد  / فرتات 

الأ�سل املعني من املجموعة )املوؤجر( اإىل العميل )امل�ستاأجر(.

ال�سكوك ) د( 
ت�سمل ال�سكوك الأدوات املالية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية ومتثل ديونا مبوجب عقود املرابحة.

الوكالة ) ه( 
الوكالة هي اتفاق بني املجموعة والعميل يقوم مبوجبه اأحد الطرفني )الأ�سيل: املوكل( بتعيني طرف اآخر )الو�سيط: الوكيل( 
ل�ستثمار بع�س اأمواله وفقا لأحكام و�سروط عقد الوكالة مقابل ر�سوم حمددة اإ�سافة اإىل اأي ربح يجاوز الأرباح املتوقعة مثل 
�سروط  اأو خمالفة  الإهمال  اأو  الت�سرف  ل�سوء  نتيجة  اأي خ�سائر  الوكيل  ويتحمل  الأداء اجليد.  للوكيل عن  امل�ستحق  احلافز 

واأحكام عقد الوكالة، وخالف ذلك يتحملها املوكل.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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�ل�شركات �لتابعة و�حل�ش�س �جلزئية يف   . 3
�ل�شركات �لتابعة  

�لن�شاط �لرئي�شي
2014 2015

بلد �لتاأ�شي�س ��شم �ل�شركة �لتابعة

الإدارة
ال�ستثمار والتطوير
الإن�ساءات
الإن�ساءات

املقاولت الإلكرتوميكانيكية 
ال�ستثمار واإدارة الأ�سول
اإ�سدار ال�سكوك
خدمات التمويل الإ�سالمي
التاأمني
الو�ساطة املالية
ال�ستثمار واإدارة الأ�سول

100
100
100
100
100
100
100
47.83
44.83
70
100

100
100
100
100
100
100
100
100
44.83
70
100

الإمارات العربية املتحدة
الإمارات العربية املتحدة
الإمارات العربية املتحدة
الإمارات العربية املتحدة
الإمارات العربية املتحدة
الإمارات العربية املتحدة

جزر كاميان
 الإمارات العربية املتحدة
الإمارات العربية املتحدة
الإمارات العربية املتحدة
الإمارات العربية املتحدة

ثرد فيجن انف�ستمنت ذ.م.م
دار التمويل القاب�سة ذ.م.م
دار امل�ساريع الوطني ذ.م.م
�سركة بنيان للت�سييد ذ.م.م

الإمارات الوطنية الإلكرتوميكانيكية ذ.م.م
اإف ات�س كابيتال املحدودة )مركز دبي املايل العاملي(

�سركة �سكوك دار التمويل 1
دار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ

دار التاأمني �س.م.ع
�سركة دار التمويل لالأوراق املالية ذ.م.م  

كاب اإم لال�ستثمار �س.م.خ

% ن�سبة امللكية

تتكون البيانات املالية املوحدة من البيانات املالية لل�سركة وال�سركات التابعة التالية:
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2014
األف درهم

2015
األف درهم

2014
األف درهم

2015
األف درهم

2014
األف درهم

2015
األف درهم

2014
األف درهم

2015
األف درهم

 

-138.286

718.587
424.590

-75.316

422.629
247.491

30 

20.328

163.134
91.507

30 

21.216

179.820
105.733

52.17

53.840

296.338
193.171

----

55.17

64.118

259.115
139.912

55.17

54.100

242.809
141.758

حل�س�س غي امل�سيطرة )%(
ن�سبة ا

الر�سيد املرتاكم للح�س�س غي امل�سيطرة 

جلوهرية
ا

بيان املركز املايل لل�سركات التابعة
املوجودات
املطلوبات

293.997
175.138

71.627
74.087

103.167
-

119.203
101.051

�سايف املوجودات

113.609
)7.843(

)7.359(

8.195

)7.757(

)126.565(
)16.876(
68.378

26.368
)10.700(

)6.874(

)15.943(

)9.153(

)7.993(
18.626
)6.771(

25.728
11.481

3.444

10.881

3.498

)67.555(
1.011
54.404

12.318
3.597

1.079

2.209

888

)11.905(
)1.423(
13.274

17.182
1.535

800
1.128

600

)46.660(
)4.595(
-

--------

70.699
)20.859(

)11.603(

)20.204(

)11.855(

)12.350(
)13.292(
13.974

14.050
)14.297(

)7.953(

)18.152(

)10.041(

3.912
20.049
)20.045(

�إير�د�ت و�أرباح )خ�شائر( �ل�شركات �لتابعة

�سايف الإيرادات
�سايف )خ�سارة( ربح ال�سنة

�سايف )خ�سارة( ربح ال�سنة  املوزع على 
حل�س�س غي امل�سيطرة

ا

خل�شائر( �لأرباح �ل�شاملة لل�شنة
جمموع )�

خل�شائر( �لأرباح �ل�شاملة �ملوزعة 
جمموع )�

ري �مل�شيطرة
حل�ش�س غ

على �

معلومات �لتدفقات �لنقدية �ملوجزة لل�شركات 

�لتابعة

الت�سغيلية 
ال�ستثمارية

التمويلية

)75.063(
3.862

)12.140(
)54(

51.255
-

)11.668(
3.916

�شايف �لزيادة )�لنق�س( يف �لنقد وما يف 
حكمه

دار التاأمني �س.م.ع
دار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ

دار التمويل لالأوراق املالية ذ.م.م
املجموع

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

ال�سركات التابعة واحل�س�س اجلزئية يف ال�سركات التابعة )تابع(  3
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نقد وما يف حكمه. 4
31 دي�شمرب
2014
�ألف درهم

31 دي�شمرب
2015
�ألف درهم

10.304
25.000

7.402 
-

�أر�شدة نقدية
نقد يف ال�سندوق 

ا�ستثمارات ق�سية الأجل يف اأوراق جتارية

35.304 7.402

102.591
755.000
25.000
48.866

625.363
330.152
-
322.528

مبالغ م�شتحقة من �لبنوك
ح�سابات جارية وتت الطلب

ودائع ثابتة
ودائع وكالة لدى البنوك

ح�سابات تت الطلب

931.457 1.278.043

)64.379( )73.307( مبالغ م�شتحقة للبنوك بفرتة ��شتحقاق �أقل من ثالثة �أ�شهر

902.382 1.212.138 �سايف النقد وما يف حكمه

ت�ستحق الودائع الثابتة وودائع الوكالة لدى البنوك خالل اأقل من 90 يوما. 

ت�سمل احل�سابات اجلارية ح�سابا لدى م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي بر�سيد 26.015 األف درهم )2014: 9.455 
األف درهم(. 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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601.999
163.842

180.189
104.296

198.917
2.438

222.893
57.108

الإمارات العربية املتحدة
خارج الإمارات العربية املتحدة

765.841 284.485 201.355 280.001

344.818 
123.691

286.923
-
10.409

-
-

284.485
-
-

198.917
-

2.438
-
-

145.901
123.691

-
-
10.409

1 يناير 2014 )ُمعاد بيانه(
اأدوات حقوق امللكية:

- متداولة
- غي متداولة
 اأدوات الدين:

- متداولة - معدل ثابت
- ا�ستثمارات غي متداولة 
ا�ستثمار يف �سناديق مدارة

765.841 284.485 201.355 280.001

748.176 
118.152

131.265
102.850
9.023

-
-

128.742
102.850
-

245.854
-

2.523
-
-

502.322
118.152

-
-
9.023

31 دي�شمرب 2014 )ُمعاد بيانه(
اأدوات حقوق امللكية:

- متداولة
- غي متداولة
 اأدوات الدين:

- متداولة - معدل ثابت
- ا�ستثمارات غي متداولة 
ا�ستثمار يف �سناديق مدارة

1.109.466 231.592 248.377 629.497

831.356
278.110

128.742
102.850

248.377
-

454.237
175.260

الإمارات العربية املتحدة
خارج الإمارات العربية املتحدة

1.109.466 231.592 248.377 629.497

��شتثمار�ت. 5
�ملجموع

األف درهم

بالتكلفة �ملطفاأة

األف درهم

بالقيمة �لعادلة من 
خالل �لربح 
�أو  �خل�شارة

األف درهم

بالقيمة �لعادلة من 
خالل �لدخل  �ل�شامل 
�لآخر

األف درهم

 

 
816.100
102.772

73.483
102.849
10.224

-
-

64.344
102.849
- 

 

246.605
-

9.139
-
-

569.495
102.772

-
-
10.224

31 دي�شمرب 2015 
اأدوات حقوق امللكية:

- متداولة
- غي متداولة
 اأدوات الدين:

- متداولة - معدل ثابت
- ا�ستثمارات غي متداولة  
ا�ستثمار يف �سناديق مدارة

1.105.428 167.193 255.744 682.491

783.440
321.988

64.293
102.900

255.744
-

463.403
219.088

الإمارات العربية املتحدة
خارج الإمارات العربية املتحدة

1.105.428 167.193 255.744 682.491

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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1 يناير

2014
�ألف درهم
)معاد بيانها(

31 ديسمبر

2014
�ألف درهم
)معاد بيانها(

31 ديسمبر

2015
�ألف درهم

1.291.787
277.543
1.569.330

)16.531(
)149.439(

1.801.965
336.810
2.138.775

)21.663(
)177.234(

1.923.317
405.164
2.328.481

)34.771(
)191.176(

قرو�س جتارية
متويل الأفراد

اإجمايل القرو�س وال�سلفيات
ناق�سًا:

خم�س�س النخفا�س يف القيمة، اجلماعي
خم�س�س النخفا�س يف القيمة، الفردي

1.403.360 1.939.878 2.102.534 �شايف �لقرو�س و�ل�شلفيات

قرو�س و�شلفيات . 6

درهم  األف   167.365 وقدره  مبلغًا   2015 دي�سمرب   31 يف  كما  املطفاأة  بالتكلفة  املدرجة  لال�ستثمارات  العادلة  القيمة  تبلغ 
)2014: 241.391 األف درهم(.

ي�سمل �سايف الإيرادات من الأدوات الدائمة اإيرادات ال�ستثمار يف �سكوك ال�سق الأول التي اأ�سدرتها ال�سركة خالل ال�سنة.

ا�ستبعدت املجموعة خالل ال�سنة بع�س ال�ستثمارات املدرجة بالتكلفة املطفاأة لدواع ا�سرتاتيجية.

درهم  األف   190.821 بقيمة  وجتارية  ا�سرتاتيجية  لأغرا�س  الأ�سهم  م�سرتيات  بع�س   2015 عام  خالل  املجموعة  اأجرت  كما 
)2014: 358.782 األف درهم(.

فيما يلي احلركة يف خم�س�س النخفا�س يف القيمة خالل ال�سنة:

المجموع
�ألف درهم

انخفاض 
جماعي في 
القيمة
�ألف درهم

انخفاض فردي 
في القيمة
�ألف درهم 2015

198.897
80.147
)53.097(

21.663
13.108
-

177.234
67.039
)53.097(

يف 1 يناير 
ل لل�سنة املحمرّ

�سايف املبالغ املحذوفة

225.947 34.771 191.176 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 

2014
165.970
34.932
)2.005(

16.531
5.132
-

149.439
29.800
)2.005(

يف 1 يناير 
ل لل�سنة املحمرّ

�سايف املبالغ املحذوفة

198.897 21.663 177.234 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

)تابع( ا�ستثمارات   5
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31 ديسمبر

2014
�ألف درهم

31 ديسمبر

2015
�ألف درهم

70.761
34.912
30.857
8.364
144.894

)2.014(
)4.069(

144.421
47.208
14.715
6.691
213.035

)2.542(
)9.304(

مرابحة ال�سلع
بطاقات و�سحوبات مغطاة

�سراء واإعادة تاأجي
اإجارة

اإجمايل املوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية
ناق�سًا:

خم�س�س النخفا�س يف القيمة، اجلماعي
خم�س�س النخفا�س يف القيمة، الفردي 

138.811 201.189 �سايف املوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية

موجود�ت متويلية و��شتثمارية �إ�شالمية. 7

يف  احلركة  يلي  وفيما  القيمة.  يف  النخفا�س  خم�س�س  من  �سافية  الإ�سالمية  ال�ستثمارية  التمويلية  املوجودات  تدرج 
ال�سنة: املخ�س�س خالل 

اإجمايل مبالغ الإجارة وال�سراء واإعادة التاأجي والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإجارة وال�سراء واإعادة التاأجي على 
التايل: النحو 

�سايف القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإجارة وال�سراء واإعادة التاأجي

3.228
2.855

6.083
5.763

يف 1 يناير
ل لل�سنة، بال�سايف املحمرّ

6.083 11.846 يف 31 دي�سمرب

12.864
13.465
11.658
1.234

6.825
8.338
5.195
1.048

اأقل من �سنة واحدة 
من �سنة واحدة اإىل ثالث �سنوات

من ثالث اإىل خم�س �سنوات
اأكرث من خم�س �سنوات

39.221 21.406

15.641
16.909
13.361
1.320
47.231
)8.010(

8.315
10.059
5.771
1.138
25.283
)3.877(

�إجمايل مبالغ �لإجارة و�ل�شر�ء و�إعادة �لتاأجري
اأقل من �سنة واحدة 

من �سنة واحدة اإىل ثالث �سنوات
من ثالث اإىل خم�س �سنوات

اأكرث من خم�س �سنوات

ناق�سًا: اإيرادات موؤجلة

39.221 21.406 �سايف مبالغ الإجارة وال�سراء واإعادة التاأجي

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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227.277
)93.756(

226.389
)71.327(

بيان املركز املايل لل�سركة الزميلة
املوجودات
املطلوبات

133.521 155.062 �شايف �ملوجود�ت

35.579
)5.745(

74.496
21.540

اإيرادات وخ�سائر ال�سركة الزميلة:
الإيرادات

ربح )خ�سارة( ال�سنة

)1.915( 7.180 ح�شة �ملجموعة يف نتائج �ل�شنة

�لن�شاط �لرئي�شي
2014 2015

بلد �لتاأ�شي�س

خدمات اإدارة مرافق ال�سيافة %33.33 ٪33.33 الإمارات العربية املتحدة ماين لند منجمنت ذ.م.م

2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

30.422
)1.915(
16.000

44.507
7.180
-

يف 1 يناير 
ح�سة من نتائج ال�سنة

اإ�سافات خالل ال�سنة )1(
44.507 51.687 يف 31 دي�سمرب

��شتثمار يف �شركة زميلة. 8

ن�شبة �مللكية

حركة  اإن  املوحدة.  املالية  البيانات  يف  امللكية  حقوق  طريقة  با�ستخدام  الزميلة  ال�سركة  يف  املجموعة  ح�سة  تت�سب 
ال�ستثمار يف ال�سركة التابعة هي كالتايل:

متتلك املجموعة ال�ستثمار التايل يف �سركة زميلة:

املعلومات املالية املوجزة لل�سركة الزميلة كالتايل:

اكتتبت املجموعة خالل �سنة 2014 يف ح�ستها من راأ�س املال الإ�سايف ل�سركة ماين لند منجمنت ذ.م.م بقيمة . 1
16 مليون درهم، ومل تغي هذه املعاملة من ن�سبة امللكية للمجموعة يف ال�سركة الزميلة.

44.507 51.687 ح�سة املجموعة يف �سايف املوجودات

44.507 51.687 �لقيمة �لدفرتية لال�شتثمار يف �ل�شركة �لزميلة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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وفقًا لأحكام القانون التادي رقم )6( ل�سنة 2007 وقرار جمل�س اإدارة هيئة التاأمني رقم )15( ل�سنة 2014 ب�ساأن �سركات 
ميكن  ول  درهم(،  األف   6.000  :2014( درهم  األف   6.000 بقيمة  م�سرفية  بودائع  ال�سركة  تتفظ  التاأمني،  وو�سطاء 

ا�ستخدامها دون موافقة هيئة التاأمني بدولة الإمارات العربية املتحدة.

ال�سريعة  اأحكام  مع  متوافقة  املال  لراأ�س  الأول  ال�سق  من  �سهادات  خالل  من  التمويل  على   2015 يوليو  يف  ال�سركة  ح�سلت 
العادية  غي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  ال�سهادات  هذه  اإ�سدار  على  املوافقة  ومتت  درهم.  مليون   300 بقيمة  الإ�سالمية 
الأول  ال�سق  ال�سهادات من  اعتبار هذه  املركزي على  املتحدة  العربية  الإمارات  وافق م�سرف  كما   .2015 اأبريل  لل�سركة يف 
لراأ�س املال لأغرا�س تنظيمية. تمل هذه ال�سهادات ربحا مبعدل ثابت ي�ستحق بنهاية كل �ستة اأ�سهر. وال�سهادات عبارة عن 
اأوراق مالية دائمة غي جممعة لالأرباح ولي�س لها تاريخ ا�سرتداد حمدد وميكن ا�ستدعاوؤها من قبل ال�سركة ب�سروط معينة. 
امتلكت اإحدى ال�سركات التابعة للمجموعة �سكوكا بقيمة 2.15 مليون درهم، وبالتايل حذفت هذه ال�سكوك من بيان املركز 

املايل املوحد. ويخ�سع دفع ق�سائم الأرباح على هذه ال�سكوك للتقدير احل�سري للم�سدر مبعدل دائم 7.5% �سنويا. 

ا�ستحوذت ال�سركة بتاريخ 4 يناير 2015 على احل�سة املتبقية البالغة 52.17% من راأ�س مال �سركة دار التمويل الإ�سالمي 
 %47.83 من  الإ�سالمي  التمويل  دار  �سركة  يف  امللكية  ح�سة  زادت  وبالتايل  امل�سيطرة،  غي  احل�س�س  قبل  من  اململوكة 
التمويل  دار  ل�سايف موجودات  الدفرتية  القيمة  وبلغت  مليون درهم.   60.8 بقيمة  اإجماليًا  مبلغًا  ال�سركة  دفعت   .%100 اإىل 
الإ�سالمي �س.م.خ عند ال�ستحواذ ما قيمته 53.8 مليون درهم. وبناًء عليه، مت ت�سجيل زيادة مقابل ال�ستحواذ على �سايف 

املوجودات امل�ستحوذ عليها والبالغة 7 ماليني درهم �سمن حقوق امللكية كانخفا�س يف الأرباح املحتجزة.

وديعة �إلز�مية. 9

�شكوك �ل�شق �لأول. 10

�ل�شتحو�ذ على ح�شة غري م�شيطرة. 11

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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املجموع

األف درهم

اأعمال راأ�سمالية
قيد الإجناز 

األف درهم

اأجهزة وبرجميات
 حا�سوب
األف درهم

مركبات

األف درهم

 اأثاث وجتهيزات
ومعدات

األف درهم

اأر�س بنظام
التملك احلر

األف درهم

342.458
17.107
)44(
3.447
)290.159(

190.460
10،795
-
3،447
)204.492(

23.201
2.126
-
-
-

6.791
734
)44(
-
-

36.339
3.452
-
-
-

85.667
-
-
-
)85.667(

�لتكلفة �أو �لتقييم:
يف 1 يناير 2014

اإ�سافات خالل ال�سنة
ا�ستبعادات

اإعادة التقييم قبل التحويل اإىل ال�ستثمارات العقارية
تويل اإىل ال�ستثمارات العقارية )اإي�ساح 14

72،809 210 25.327 7.481 39.791 - 31 دي�سمرب 2014
10.330
)19.991(

-
)119(

3.129
)1.294(

630
)4.806(

6.571
)13.772(

-
-

اإ�سافات خالل ال�سنة
ا�ستبعادات

63.148 91 27.162 3.305 32.590 - يف 31 دي�شمرب 2015

15.638 91 4.736 2.336 8.475 -
�شايف �لقيمة �لدفرتية:

يف 31 دي�شمرب 2015

13.421 210 4.006 2.339 6.866 - يف 31 دي�شمرب 2014

54.376
5.056
)44(
59.388
6.450
)18.328(

-
-
-
-
-
-

19.155
2.166
-
21.321
2.334
)1.229(

4.629
557
)44(
5.142
572
)4.745(

30.592
2.333
-
32.925
3.544
)12.354(

-
-
-
-
-
-

�ل�شتهالك �ملرت�كم
يف 1 يناير 2014

ل لل�سنة املحمرّ
املتعلق بال�ستبعادات
يف 31 دي�سمرب 2014

ل لل�سنة املحمرّ
املتعلق بال�ستبعادات

47.510 - 22.426 969 24.115 - يف 31 دي�شمرب 2015

ممتلكات وجتهيز�ت ومعد�ت. 12

متثل الأر�س بنظام التملك احلر الأر�س التي ا�سرتتها املجموعة لإن�ساء مبنى جتاري عليها بهدف ا�ستخدامه مقرا ملكاتبها. 
مت النتهاء من ت�سييد املبنى يف عام 2014 وخالل نف�س العام اأبرمت املجموعة اتفاقا لتاأجي املبنى ملدة 10 �سنوات. ونتيجة 
لتغي ال�ستخدام فقد مت تويل الأر�س واملبنى من املمتلكات والتجهيزات واملعدات اإىل ال�ستثمارات العقارية بالقيمة العادلة 
يف تاريخ التحويل مببلغ 290.159 األف درهم )اإي�ساح 14(. ومت ت�سجيل ربح ناجت عن اإعادة التقييم بتاريخ التحويل بقيمة 

3.447 األف درهم �سمن احتياطي اإعادة التقييم يف حقوق امللكية.

التدفقات  طريقة  با�ستخدام  التحويل  بتاريخ  التقييم  اإعادة  عملية  تنفيذ  املجموعة  من  مكلف  م�ستقل  خبي  توىل 
املخ�سومة. النقدية 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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�ملجموع
�ألف درهم

�ل�شهرة
�ألف درهم

�لرخ�شة
�ألف درهم

14.290
)784(
)4.973(

11.678
-
)4.973(

2.612
)784(
-

2015
�لقيمة �لدفرتية:

يف 1 يناير 
الإطفاء خالل ال�سنة

املحذوف خالل ال�سنة
8.533 6.705 1.828 يف 31 دي�سمرب 

15.596
)1.306(
-

11.678
-
-

3.918
)1.306(
-

2014
�لقيمة �لدفرتية:

يف 1 يناير 
الإطفاء خالل ال�سنة

املحذوف خالل ال�سنة
14.290 11.678 2.612 يف 31 دي�سمرب 

موجود�ت غري ملمو�شة. 13

�لرخ�شة

متثل الرخ�سة املبلغ املدفوع من املجموعة نظي ال�ستحواذ على رخ�سة بنكية ا�ستثمارية قائمة �سادرة عن م�سرف الإمارات 
العربية املتحدة املركزي.

�ل�شهرة

ال�سهرة املكت�سبة من خالل اندماجات الأعمال تتعلق بال�سركات التابعة التالية:

2014
األف درهم

2015
األف درهم

2014
األف درهم

2015
األف درهم

2014
األف درهم

2015
األف درهم

11.678 6.705 4.973 - 6.705 6.705 ال�سهرة

�ملجموعثرد فيجن �نف�شتمنت ذ.م.مد�ر �لتمويل �لإ�شالمي �س.م.خ

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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�ل�شهرة فح�س �نخفا�س قيمة 

جتري املجموعة فح�س النخفا�س يف قيمة ال�سهرة بتاريخ 31 دي�سمرب من كل �سنة.

ال�سهرة املتعلقة ب�سركة دار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ

�س�ست ال�سهرة النا�سئة عن ال�ستحواذ على �سركة دار التمويل الإ�سالمي �س.م.خ لل�سركة التابعة باعتبارها وحدة مولدة  خحُ
للنقد. ومتثل اأقل م�ستوى داخل املجموعة تتم من خالله مراقبة ال�سهرة لالأغرا�س الإدارية الداخلية.

لل�سركة  النقدية  التدفقات  توقعات  على  بناء  ال�سهرة  قيمة  يف  النخفا�س  لفح�س  مراجعة  ال�سنة  خالل  املجموعة  اأجرت 
اأ�سا�س قيمتها من ال�ستخدام، التي يتم تديدها عن طريق  التابعة. يقدر املبلغ القابل لال�سرتداد لوحدة توليد النقد على 
توقعات  على  املطبق  اخل�سم  معدل  يبلغ  النقد.  توليد  لوحدة  اجلارية  العمليات  من  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  خ�سم 
على  وبناء   .%3 �سنوات  خم�س  فرتة  بعد  النقدية  التدفقات  ل�ستقراء  امل�ستخدم  النمو  معدل  ويبلغ   ،%12 النقدية  التدفقات 
من  اأعلى  النقد  توليد  لوحدة  لال�سرتداد  القابل  املبلغ  اأن  اإىل  املجموعة  خل�ست  ال�سهرة،  قيمة  يف  النخفا�س  تقييم  نتائج 

الدفرتية. قيمته 

ال�سهرة املتعلقة ب�سركة ثرد فيجن انف�ستمنت ذ.م.م

الوحدة  باعتبارها  التابعة  لل�سركة  ذ.م.م  انف�ستمنت  فيجن  ثرد  �سركة  على  ال�ستحواذ  عن  النا�سئة  ال�سهرة  �س�ست  خحُ
الوحيدة املولدة للنقد. ومتثل اأقل م�ستوى داخل املجموعة تتم من خالله مراقبة ال�سهرة لالأغرا�س الإدارية الداخلية.

ال�سهرة  ذفت  ححُ وبالتايل  ذ.م.م،  انف�ستمنت  فيجن  ثرد  ل�سركة  اململوك  الوحيد  العقاري  ال�ستثمار  ا�ستبعاد  ال�سنة  خالل  مت 
البالغة 4.973 األف درهم امل�سجلة يف الدفاتر.

��شتثمار�ت عقارية. 14
2014
�ألف درهم
)معاد بيانها(

2015
�ألف درهم

-
290.159
-
4.841

295.000
-
)295.000(
-

يف 1 يناير
تويل من ممتلكات وجتهيزات ومعدات )اإي�ساح 10(

ا�ستعباد خالل ال�سنة
التغي يف التقييم العادل لال�ستثمارات العقارية

295.000 - يف 31 دي�شمرب

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

موجودات غي ملمو�سة )تابع(  .13
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بها  معرتف  مهنية  مبوؤهالت  يتمتع  ومعتمد  م�ستقل  خبي  تقييم  اإىل  ا�ستنادا  العادلة،  بالقيمة  العقارية  ال�ستثمارات  تدرج 
ومالئمة وخربة حديثة يف موقع وفئة ال�ستثمارات العقارية مو�سوع التقييم.

فيما يلي بيان اأ�ساليب التقييم امل�ستخدمة واملعطيات الهامة غي اجلديرة باملالحظة يف التقييم:

اأبوظبي  مبنى كوميونتي كابيتال �سنرت التجاري، منطقة ال�سفارات، 

ت�ستخدم طريقة التدفقات النقدية املخ�سومة بوا�سطة خبي م�ستقل لتقييم هذا ال�ستثمار العقاري. تعمل هذه الطريقة على 
ح�ساب قيمة العقار من خالل تطور التدفقات النقدية بناء على الإيجارات ال�سائدة يف ال�سوق ومعدلت النمو، ثم يتم خ�سم 
�سنة  ال�سوق يف  ال�سائد يف  الإيجار  القيمة احلالية لالأ�سل مع مراعاة  اإىل  للو�سول  النقدية مبعدل خ�سم منا�سب  التدفقات 

اخلروج مع ح�ساب عائد اخلروج املنا�سب.

فيما يلي املعطيات الهامة غي اجلديرة باملالحظة يف اأعمال التقييم:

ال�ستثمار  بيع  من  الربح  و�سمل  درهم  مليون   56.37 قيمته  ما   2015 �سنة  خالل  العقاري  ال�ستثمار  من  العائد  �سايف  بلغ 
العقاري بقيمة 29.53 مليون درهم.

�لنطاق �ملعطيات �لهامة غري 
 �جلديرة باملالحظة

�أ�شلوب �لتقييم

25 مليون درهم
 8% من اإجمايل العائد
%5
%10

عائد الإيجار ال�سنوي املقدر 
ال�سائد يف ال�سوق 

م�ساريف ال�سيانة ال�سنوية
معدل النمو

معدل اخل�سم

طريقة التدفقات 
النقدية املخ�سومة ال�ستثمار العقاري

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

ا�ستثمارات عقارية )تابع(  .14
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2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

11.806
1.130
20.546
31.015
2.860
53.961
10.749
302
61.912

26.224
901
21.372
15.228
4.154
51.916
16.535
302
2.750

فوائد مدينة 
اأرباح مدينة )1(

مبالغ مدفوعة مقدمًا
ذمم مدينة، �سافية من خم�س�س النخفا�س يف القيمة )2(

مبالغ م�ستحقة من عمالء عن عقود اإن�ساءات )اإي�ساح 33(
ذمم تاأمني مدينة

موجودات عقود اإعادة التاأمني
دفعة مقدمة عن ا�ستثمار

موجودات اأخرى

194.281 139.382

فو�ئد مدينة وموجود�ت �أخرى. 15

تتعلق الأرباح املدينة بودائع الوكالة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية، وموجودات التمويل وال�ستثمار الإ�سالمي،    )1(
املرابحة. وعقود   

كما يف 31 دي�سمرب 2015، كانت هناك ذمم مدينة بقيمة ا�سمية 6.196 األف درهم )2014: 6.196 األف درهم(   )2(
تعر�ست لالنخفا�س يف القيمة وقد مت ر�سد خم�س�س لها.  

بتاريخ 31 دي�سمرب، كان تليل اأعمار الذمم املدينة على النحو التايل:

يومًاً  90>
درهم

61 – 90 يومًا
درهم

30 – 60 يومًا
درهم

اأقل من 30 يومًا
درهم

مل يتاأخر �سدادها 
ومل تتعر�س 
لالنخفا�س يف 
القيمة 
درهم

املجموع
درهم

3.814

5.233

34

54

48

25

1.052

510

10.280

25.193

 
15.228

31.015
2015

2014

تاأخر �سدادها لكنها مل تتعر�س لالنخفا�س يف القيمة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

229.184
2.591.262
120.165

369.314
2.087.813
100.453

ودائع تت الطلب
ودائع لأجل
ودائع وكالة

2.940.611 2.557.580

948.064
1.992.547

797.582
1.759.998

حكومي
�سركات

2.940.611 2.557.580

فيما يلي تليل ودائع العمالء من حيث القطاع:

ود�ئع �لعمالء. 16

قرو�س ق�شرية �لأجل. 17

ودائع العمالء حمتفظ بها باأ�سعار فائدة ثابتة.

متثل احل�سابات الهام�سية الهوام�س النقدية التي مت جمعها من العمالء من ال�سركات مقابل ت�سهيالت ائتمانية غي ممولة 
وممولة ممنوحة لهم يف �سياق العمل العتيادي. تمل احل�سابات الهام�سية معدلت فائدة ترتاوح بني ل �سيء اإىل 3% �سنويا 

)2014: ل �سيء اإىل 3% �سنويا(.

ح�سلت املجموعة خالل الفرتة على �سندات وقرو�س ق�سية الأجل من بع�س البنوك املرموقة ب�سايف قيمة ت�ساعدية 150 
مليون درهم )2014: 190 مليون درهم(. تمل ال�سندات والقرو�س ق�سية الأجل معدلت فائدة ترتاوح بني 2.13% اإىل 
2.78% �سنويا )31 دي�سمرب 2014: 1.95% اإىل 2.60% �سنويا( وهي م�سمونة ب�سند اإذين بقيمة 468.365 األف درهم.    

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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فو�ئد د�ئنة ومطلوبات �أخرى. 18

�شكوك غري قابلة للتحويل. 19

ر�أ�س �ملال. 20

2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

18.148
557
73.517
41.260
62.243
16.337
74.946

22.190
706
56.983
38.057
79.312
18.108
35.161

فوائد دائنة
اأرباح دائنة

ذمم دائنة جتارية
م�ساريف م�ستحقة

اأق�ساط غي مكت�سبة
اإجمايل املطالبات القائمة

مطلوبات اأخرى

287.008 250.517

عن  �سادرة  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  متوافقة  ثانوية  �سكوك  خالل  من  متويل  على  ال�سركة  ح�سلت   ،2012 يونيو  يف 
حملت   .2017 يونيو  يف  وت�ستحق  درهم  مليون   150 بقيمة  خا�س(  لغر�س  واملن�ساأة  )امل�سدر   1 �سكوك  التمويل  دار  �سركة 
ال�سكوك معدل ربح على اأ�سا�س معدل اإيبور ملدة 6 اأ�سهر زائدا 3% اأو 6.25% �سنويا اأيهما اأعلى، ويحُدفع الربح ب�سكل ن�سف 
دت هذه بالكامل ال�سكوك يف وقت مبكر بقيمتها ال�سمية يف  �سنوي مببلغ يوزع دوريا. ووفقا ل�سروط واأحكام الإ�سدار، ا�سرتحُ

يوليو 2015.

2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

302.500 310.050

�مل�شّرح به و�مل�شدر و�ملدفوع بالكامل
 310.1 مليون �سهم )2014: 302.5 مليون �سهم( 

 بقيمة درهم واحد لل�سهم )2014: درهم واحد لل�سهم( 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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خطة مدفوعات �ملوظفني �ملبنية على �أ�شهم. 21

�حتياطي قانوين. 22

توزيعات �أرباح. 23

�أ�شهم خزينة. 24

تدار خطة املدفوعات املبنية على الأ�سهم من قبل اأحد الأمناء ومتنح جمل�س الإدارة حق تديد اأ�سماء موظفي املجموعة املنتفعني 
نح فيها الأ�سهم،  بالأ�سهم املمنوحة. تت�سب املبالغ املكافئة لالأ�سهم املمنوحة للموظفني �سمن امل�ساريف خالل الفرتة التي متحُ
بينما تدرج الأ�سهم املتبقية �سمن حقوق امل�ساهمني. مل يتم منح اأي اأ�سهم خالل الفرتة للموظفني وبلغت قيمة الأ�سهم القائمة 
غي املمنوحة بعد للموظفني كما يف 31 دي�سمرب 2015 مبلغا وقدره 1.750 األف درهم )31 دي�سمرب 2014: 1.750 األف درهم(.

وفقًا لأحكام قانون ال�سركات التجارية التادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )2( ل�سنة 2015 والنظام الأ�سا�سي لل�سركة، 
ل �سنويًا اإىل ح�ساب الحتياطي القانوين مبلغًا من املال يعادل ن�سبة 10% من اأرباحها حتى يبلغ ر�سيد  يتعني على ال�سركة اأن تورّ

الحتياطي ما يعادل 50% من راأ�س مال ال�سركة. اإن هذا الحتياطي القانوين غي متوفر للتوزيع.

وافقت اجلمعية العمومية لل�سركة يف اجتماعها ال�سنوي املنعقد بتاريخ 16 مار�س 2015 على توزيع اأرباح اأ�سهم بقيمة 7.550 األف 
درهم، وقد اعتمدت هذه الأرباح من م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ومتت ر�سملتها خالل ال�سنة.

متثل اأ�سهم اخلزينة تكلفة 2.790 األف �سهم لل�سركة حمتفظ بها لدى ال�سركة و�سركة تابعة كما يف 31 دي�سمرب 2015 )2014: 
2.607 األف �سهم(. 

ح�سلت املجموعة خالل �سنة 2014 على املوافقات الالزمة من اجلهات الرقابية لتنفيذ برنامج اإعادة �سراء الأ�سهم. وخالل 
�سنة 2015 مت �سراء ما جمموعه 130 األف �سهم )2014: 472 األف �سهم( من ال�سوق مبتو�سط �سعر 2.49 درهم )2014: 3.64 

درهم( لكل �سهم باإجمايل 324 األف درهم )2014: 1.719 األف درهم(.

األف درهم عدد الأ�سهم األف درهم عدد الأ�سهم

1.719
7.544

472
2.135

2.043
7.707

602
2.188

اأ�سهم حمتفظ بها بوا�سطة دار التمويل �س.م.ع
اأ�سهم حمتفظ بها بوا�سطة دار التاأمني �س.م.ع

9.263 2.607 9.750 2.790

2014 2015

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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�لتز�مات ومطلوبات حمتملة . 25
تقدم املجموعة خطابات اعتماد و�سمانات مالية لأطراف اأخرى بالنيابة عن عمالئها. ولهذه العتمادات وال�سمانات �سقوف 

حمددة وعادة ما تكون لفرتة زمنية معينة. 

متثل اللتزامات الراأ�سمالية التكاليف الراأ�سمالية امل�ستقبلية التي تعهدت بها املجموعة لإنفاقها على املوجودات خالل فرتة 
زمنية حمددة. 

قرو�س  ملنح  لالإلغاء  القابلة  غي  التعاقدية  اللتزامات  ائتمانية  ت�سهيالت  مبنح  لالإلغاء  القابلة  غي  اللتزامات  متثل 
واعتمادات متجددة.

كان لدى املجموعة التزامات ومطلوبات طارئة قائمة بنهاية ال�سنة وهي كالتايل:

�سدرت جميع ال�سمانات املالية يف �سياق العمل العتيادي.

2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

105.105
1.075.651
7.357
185.301

229.469
1.406.685
7.357
161.474

خطابات اعتماد
خطابات �سمان

التزامات راأ�سمالية
التزامات غي قابلة لالإلغاء لتمديد ت�سهيالت ائتمانية

1.373.414 1.804.985

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

13.231
155.422
12.806
9.674

7.154
192.421
22.763
10.552

املبالغ امل�ستحقة من البنوك
قرو�س و�سلفيات

اإيرادات من موجودات متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية
اأخرى

191.133 232.890 �إير�د�ت �لفو�ئد و�لإير�د�ت من �ملوجود�ت �لتمويلية و�ل�شتثمارية �لإ�شالمية

2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

45.892
25.292
71.184
)12.059(

28.086
29.267
57.353
)12.765(

�إير�د�ت �لر�شوم و�لعمولت
اأن�سطة مالية موؤ�س�سية وجتارية

اأن�سطة متويل التجزئة

م�ساريف الر�سوم والعمولت
59.125 44.588 �شايف �إير�د�ت �لر�شوم و�لعمولت

)47.436(
)2.477(
)3.920(

)50.997(
)3.277(
)5.731(

ودائع العمالء
اأرباح موزعة على املودعني

مبالغ م�ستحقة للبنوك

)53.833( )60.005( م�شاريف �لفو�ئد و�لأرباح �ملوزعة على �ملودعني

137.300 172.885 �شايف �إير�د�ت �لفو�ئد و�لإير�د�ت من �ملوجود�ت �لتمويلية و�ل�شتثمارية �لإ�شالمية

�شايف �إير�د�ت �لفو�ئد و�لإير�د�ت من . 26
�ملوجود�ت �لتمويلية و�ل�شتثمارية �لإ�شالمية

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب

)معاد بيانها(

)معاد بيانها(

ل تت�سب اأي اإيرادات فوائد على القرو�س وال�سلفيات التي تعر�ست لنخفا�س يف قيمتها.

�شايف �إير�د�ت �لر�شوم و�لعمولت. 27

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

92.850
)12.949(
79.901
)27.048(
12.763
)14.285(

119.922 
)22.980(
96.942
)41.655(
16.535
)25.120(

�شايف �أق�شاط �لتاأمني �ملكت�شبة
اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة

التغيرّ يف خم�س�س الأق�ساط غي املكت�سبة
اإيرادات اأق�ساط مكت�سبة

اأق�ساط اإعادة التاأمني املتنازل عنها
التغي يف جزء اإعادة التاأمني من خم�س�س الأق�ساط غي املكت�سبة

اأق�ساط اإعادة التاأمني املتنازل عنها
65.616 71.822

 �شايف )خ�شائر( �أرباح �لعقود. 28
2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

10.908
)3.407(

1.481
)3.155(

اإيرادات عقود
تكاليف العقود

7.501 )1.674( �شايف )خ�شائر( �أرباح �لعقود 

3.141
)7.431(
)4.290(

7.640
)11.580(
)3.940(

�شايف خ�شائر عمولت �لتاأمني
اإيرادات عمولت التاأمني

م�ساريف عمولت التاأمني

)14.163( 736 �شايف �أرباح )خ�شائر( �لتاأمني

�شايف �أرباح )خ�شائر( �لتاأمني. 29

)93.707(
)5.781(
)3.158(
27.157

)70.171( 
)8.230(
)3.688(
14.943 

�شايف مطالبات �لتاأمني �ملتكبدة
مطالبات مدفوعة

م�ساريف مطالبات قائمة
احلركات يف الحتياطيات

مطالبات م�سرتدة من �سركات اإعادة التاأمني
)75.489( )67.146(

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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 �شايف �لإير�د�ت من �ل�شتثمار�ت. 30

�لعائد �لأ�شا�شي و�ملخّف�س على �ل�شهم. 31

2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

90.239
)36.734(
2.296
55.801
13.513
)972(

3.411
)7.899(
8.655
4.167
11.850
1.846

ربح من ا�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة
التغي يف القيمة العادلة ل�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

توزيعات اأرباح من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 
�سايف الإيرادات من ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

اإيرادات توزيعات الأرباح من ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر
الربح )اخل�سارة( من ا�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

68.342 17.863 �شايف �لإير�د�ت من �ل�شتثمار�ت

العائد  د  ويحدَّ ال�سنة.  خالل  القائمة  الأ�سهم  لعدد  املرجح  املتو�سط  على  ال�سنة  اأرباح  بتق�سيم  ال�سهم  على  العائد  يحت�سب 
الأ�سهم  جلميع  املحتمل  النخفا�س  اآثار  لبيان  القائمة  الأ�سهم  لعدد  املرجح  واملتو�سط  الأرباح  بتعديل  ال�سهم  على  املخف�س 
�س على عائد ال�سهم عند التحويل اأو املمار�سة. العادية. كما يف 31 دي�سمرب 2015، مل ت�سدر ال�سركة اأي اأدوات لها تاأثي خمفرّ

ي�ستند ح�ساب العائد الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم على البيانات التالية:

مت تديث ر�سيد الأ�سهم ل�سنة 2014 لكي يعك�س توزيعات اأرباح الأ�سهم امل�سدرة.

2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

80.683
- 
)6.499(

68.571
)8.125(
)5.371(

اأرباح ال�سنة العائدة اإىل حملة حقوق امللكية يف ال�سركة الأم )األف درهم(
ناق�سا: �سكوك ال�سق الأول املدفوعة  

ناق�سا: مكافاآت مقرتحة لأع�ساء جمل�س الإدارة 

74.184 55.075 

310.050
)2.607( 
)1.750(
305.693

310.050
)2.790(
)1.750(
305.510

عدد الأ�سهم العادية امل�سدرة )بالآلف(
ناق�سًا: اأ�سهم اخلزينة )بالآلف(

ناق�سًا: خطة مدفوعات املوظفني املبنية على اأ�سهم )بالآلف( 

0.24 0.18 �لعائد على �ل�شهم )بالدرهم(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

)معاد بيانها(
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املعامالت الهامة املربمة مع الأطراف ذات العالقة خالل ال�سنة كانت كالتايل:

2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

412
10.407
25.349

7.466

686 
10.911
42.799

9.721 

قرو�س و�شلفيات 
اإىل كبار موظفي الإدارة 

اإىل اأع�ساء جمل�س الإدارة
اإىل اآخرين

ود�ئع �لعمالء
  من اآخرين

9
580
359

25

22.038

14 
579
301

59 

22.894

�إير�د�ت فو�ئد
من كبار موظفي الإدارة 

من اأع�ساء جمل�س الإدارة
من اآخرين

م�شاريف فو�ئد
  اإىل اآخرين

مكافاآت كبار موظفي �لإد�رة
 منافع ق�سية الأجل )رواتب ومنافع وحوافز(

معامالت و�أر�شدة �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة. 32
تربم املجموعة يف �سياق عملها العتيادي معامالت مع ال�سركات الزميلة وكبار امل�ساهمني واأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا 

و�سركاتهم ذات العالقة بالأ�سعار التجارية للفوائد والعمولت.

فيما يلي اأر�سدة الأطراف ذات العالقة بنهاية ال�سنة واملدرجة �سمن بيان املركز املايل:

ت�سمل الأر�سدة مع الأطراف ذات العالقة القرو�س املمنوحة لأع�ساء جمل�س الإدارة واأطرافهم ذات العالقة خالل �سياق العمل 
العتيادي بقيمة 10.911 األف درهم كما يف 31 دي�سمرب 2015 )2014: 10.407 األف درهم(. ورغم اأن هذه املعامالت غي 
م�سموح به مبوجب الفقرة )3( من املادة 153 من قانون ال�سركات، فاإن املجموعة ب�سدد احل�سول على التو�سيحات فيما يتعلق 

مبدى �سريان هذه املادة على �سركات التمويل التي تخ�سع لرقابة م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

725.288
)722.428(
2.860

753.922
)749.768(
4.154

املن�سوبة الأرباح  اإليها  م�سافًا  متكبدة  اإن�ساءات  تكاليف 
تاريخه حتى  امل�سجلة  اخل�سائر  ناق�سا 

ناق�سًا: الدفعات املرحلية حتى تاريخه

2.860 4.154
�مل�شجل و�ملدرج �شمن �لبيانات �ملالية �ملوحدة حتت بند �ملبالغ �مل�شتحقة من �لعمالء عن 

عقود �لإن�شاء�ت )�إي�شاح 15(

2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم

81.200
42.215
123.415

83.800
42.215
126.015

عقاري  ا�ستثمار 
اأخرى  موجودات 

29.902 29.902 مطلوبات اأخرى

عقود �لإن�شاء�ت. 33

موجود�ت م�شنفة كمحتفظ بها للبيع. 34

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب

اأعلنت املجموعة خالل ال�سنة عن نيتها ا�ستبعاد اثنني من اأ�سولها وبداأت يف تنفيذ برنامج فعال للعثور على م�سرت لالأ�سلني. 
ر�ست املوجودات واملطلوبات ذات العالقة لحقا كمحتفظ بها للبيع يف البيانات املالية املوحدة.  وبالتايل، عحُ

�سنفت املوجودات واملطلوبات التالية كمحتفظ بها للبيع كما يف 31 دي�سمرب 2015:

هناك اإيرادات بقيمة 10.189 األف درهم )2014: 7.584 األف درهم( تتعلق باملوجودات املذكورة مت ت�سنيفها �سمن �سايف 
الإيرادات من املوجودات املحتفظ بها للبيع يف البيانات املالية املوحدة.

)معاد بيانها(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   



التقرير ال�سنوي لدار التمويل 862015

مبنى اآل نهيان التجاري يف اأبوظبي

بقت طريقة العائد بوا�سطة خبي م�ستقل لتقييم هذا ال�ستثمار العقاري. تعمل هذه الطريقة على ح�ساب قيمة العقار بناء  طحُ
على �سايف العائد املقدر للعقار وتديد العائد املنا�سب الذي يعك�س اجتاه وو�سع ال�سوق. ومن اأجل تقييم العقار، ا�ستخدم خبي 
اإيرادات الإيجار احلالية ثم قام بت�سويتها مع امل�سروفات مثل فرتة عدم الإ�سغال وال�سيانة للعقار. كما روعي املوقع  التقييم 

املميز وم�ستوى ال�سيانة والإ�سغال.

يتم تنظيم املجموعة لأغرا�س اإدارية يف �ستة قطاعات عمل رئي�سية وهي كالتايل:

قطاع متويل الأفراد وال�سركات وي�سمل يف الأ�سا�س تقدمي القرو�س وغيها من الت�سهيالت الئتمانية للعمالء من املوؤ�س�سات . 1
والأفراد.

قطاع ال�ستثمار وي�سمل اإدارة املحفظة ال�ستثمارية واأن�سطة اخلزينة لدى املجموعة.. 2

قطاع التمويل وال�ستثمار الإ�سالمي وي�سمل الن�ساط الرئي�سي لإحدى ال�سركات التابعة للمجموعة املتمثل يف تقدمي خدمات . 3
ال�ستثمار ومتويل الأفراد وال�سركات وما يرتبط بها من خدمات اأخرى وفقًا لأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.

قطاع التاأمني وي�سمل ال�سركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات التاأمني با�ستثناء التاأمني على احلياة.. 4

قطاع الإن�ساءات وي�سمل ال�سركات التابعة للمجموعة العاملة يف قطاع الإن�ساءات العقارية وما يرتبط به من خدمات.. 5

قطاع الو�ساطة وي�سمل ال�سركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات الو�ساطة املالية.. 6

متثل هذه القطاعات الأ�سا�س الذي ت�ستند عليه املجموعة يف تقدمي معلوماتها الرئي�سية حول القطاعات. ترَبم املعامالت بني 
القطاعات بالأ�سعار التي تددها الإدارة مع مراعاة تكلفة التمويل.

�لنطاق �ملعطيات �لهامة غري 
 �جلديرة باملالحظة

�أ�شلوب �لتقييم

7.6 – 8.7 مليون درهم
%9.5 - %8.5 
%100 - %95

عائد الإيجار ال�سنوي املقدر 
ال�سائد يف ال�سوق 

العائد
م�ستوى الإ�سغال

طريقة العائد ا�ستثمار عقاري

معلومات �لقطاعات. 35

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

موجودات م�سنفة كمحتفظ بها للبيع )تابع(  .34
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املعلومات املتعلقة بالقطاعات الت�سغيلية للمجموعة مبينة كالتايل:-

10.189
61.697

5.041.851
4.087.666

-)74.730(
--

-)27.351(

242.809
141.758

-3.627

179.820
105.733

-)2.082(

10.865
23.610

-1.034

301.076
194.554

10.189
106.995

2.304.277
1.646.878

 -54.204

2.003.004
1.975.135

الدخل من املوجودات امل�سنفة كمحتفظ به للبيع

�شايف �أرباح )خ�شائر( �ل�شنة

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

10.330
5.099

1.256
1.389

-
2.408

178
-

اإ�سافات على املوجودات غي املتداولة خالل ال�سنة

)80.147(

)5.763(

--

--

--

--

-)5.763(

--

 )80.147(

-

خم�س�سات النخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلفيات
�سايف 

خم�س�سات النخفا�س يف قيمة املوجودات التمويلية
 �سايف 

وال�ستثمارية الإ�سالمية

51.508
)74.730(

)27.351(
3.627

)2.082(
1.034

96.806
54.204

اأرباح )خ�سائر( ال�سنة بعد النخفا�س يف القيمة

)6.450(
)180.218(
)186.668(

)3.673(
)71.057(
)74.730(

)1.068(
)27.279(
)28.347(

)556(
)8.165(
)8.721(

)320(
)1.410(
)1.730(

)669(
)14.354(
)15.023(

)164(
)11.344(
)11.508(

 -)46.609(
)46.609(

جتهيزات ومعدات
ممتلكات و

ا�ستهالك 
م�ساريف ور�سوم اأخرى

جمموع �مل�شاريف و�لر�شوم �لأخرى

137.418
)74.730(

)27.351(
3.627

)2.082(
6.797

96.806
134.351

�أرباح )خ�شائر( �ل�شنة قبل �لنخفا�س يف �لقيمة

�ملجموع
األف درهم

خم�ش�شة
ري 

غ
األف درهم

ني
�لتاأم

األف درهم
�لو�شاطة �ملالية
األف درهم

�لإن�شاء�ت
األف درهم

  �لتمويل و�ل�شتثمار
�لإ�شالمي
األف درهم

�ل�شتثمار
األف درهم

متويل �ل�شركات
و�لأفر�د
األف درهم

 

232.890
)60.005(
25.557
44.588
)1.674(
736
)5.129(
17.863
7.180
62.080

----------

260
----736
----

7.935
)2.857(
-7.270
------

----)1.674(
----1.322

22.763
)3.277(
-2.334
------

10.400
)6.589(
25.557
---)5.129(
17.863
7.180
59.032

 191.532
)47.282(
-34.984
-----1.726

 اإيرادات الفوائد والإيرادات من املوجودات التمويلية وال�ستثمارية
الإ�سالمية

م�ساريف الفوائد والأرباح املوزعة على املودعني
�سايف الإيرادات من الأدوات الدائمة

�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت
�سايف اأرباح العقود

�سايف اإيرادات التاأمني
الأرباح املوزعة على حملة ال�سكوك

�سايف اإيرادات ال�ستثمار
ح�سة من نتائج �سركة زميلة

اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

324.086
-

996
12.348

)352(
21.820 

108.314
180.960

خل�شائر( �لت�شغيلية
جمموع �لأرباح )�

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015
اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

القطاعات )تابع(  معلومات   .35

اإيراداتها املنتجات واخلدمات التي ت�سل منها القطاعات الت�سغيلية على   1.35
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7.584

73.324

4.845.830
4.087.666

-)76.538(
--

-)27.116(

259.115
139.912

-11.549

163.135
91.507

-3.641

28.654
40.505

-)542(

296.338
193.171

7.584

76.067

2.180.820
1،747،824

 -86.263

1.917.768
1.950.533

الدخل من املوجودات امل�سنفة كمحتفظ به للبيع

�شايف �أرباح )خ�شائر( �ل�شنة

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

17.107
4.778

928
956

9.693
241

511
-

اإ�سافات على املوجودات غي املتداولة خالل ال�سنة

)34.932(

)2.855(

--

--

--

--

-)2.855(

--

 )34.932(

-

خم�س�سات النخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلفيات
�سايف 

خم�س�سات النخفا�س يف قيمة املوجودات التمويلية
 �سايف 

وال�ستثمارية الإ�سالمية

65.740
)76.538(

)27.116(
11.549

3.641
)542(

68.483
86.263

اأرباح )خ�سائر( ال�سنة بعد النخفا�س يف القيمة

)5.056(
)167.846(
)172.902(

)3.018(
)73.520(
)76.538(

)1.009(
)17.305(
)18.314(

)393(
)10.225(
)10.618(

)165(
)4.426(
)4.591(

)397(
)8.836(
)9.233(

)74(
)15.002(
)15.076(

 -)38.532(
)38.532(

جتهيزات ومعدات
ممتلكات و

ا�ستهالك 
م�ساريف ور�سوم اأخرى

جمموع �مل�شاريف و�لر�شوم �لأخرى

103.527
)76.538(

)27.116(
11.549

3.641
2.313

68.483
121.195

�أرباح )خ�شائر( �ل�شنة قبل �لنخفا�س يف �لقيمة

املجموع
األف درهم

خم�س�سة
غي 

األف درهم
التاأمني
األف درهم

الو�ساطة املالية
األف درهم

الإن�ساءات
األف درهم

  التمويل وال�ستثمار
الإ�سالمي
األف درهم

ال�ستثمار
األف درهم

متويل ال�سركات
والأفراد
األف درهم

 

191.133
)53.833(
8.290
59.125
7.501
)14.163(
)7.894(
68.342
)1.915(
19.843

----------

4.835
----)14.163(
---526

3.338
)2.305(
-21.131
-----3

----7.501
----731

12.806
)2.477(
-1.217
------

6.306
)2.901(
8.290
---)7.894(
68.342
)1.915(
13.331

 163.848
)46.150(
-36.777
-----5.252

 اإيرادات الفوائد والإيرادات من املوجودات التمويلية وال�ستثمارية
الإ�سالمية

م�ساريف الفوائد والأرباح املوزعة على املودعني
�سايف الإيرادات من الأدوات الدائمة

�سايف اإيرادات الر�سوم والعمولت
�سايف اأرباح العقود

�سايف خ�سائر التاأمني
الأرباح املوزعة على حملة ال�سكوك

�سايف اإيرادات ال�ستثمار
ح�سة من نتائج �سركة زميلة

اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

276.429
-

)8.802(
22.167

8.232
11.546

83.559
159.727

خل�شائر( �لت�شغيلية
جمموع �لأرباح )�

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 )معاد بيانها(
اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

املنتجات واخلدمات التي ت�سل منها القطاعات الت�سغيلية على اإيراداتها )تابع(  1.35
القطاعات )تابع( معلومات   .35
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متثل الإيرادات املدرجة اأعاله الإيرادات املحققة من العمالء اخلارجيني، وقد مت حذف الإيرادات وامل�ساريف بني القطاعات 
بالكامل. 

لأغرا�س مراقبة اأداء القطاعات وتخ�سي�س املوارد بني القطاعات:

• القطاعات 	 بني  م�سرتكة  ب�سورة  ت�ستخدم  التي  واملوجودات  الت�سغيلية.  القطاعات  على  املوجودات  جميع  توزيع  مت 
الت�سغيلية مت توزيعها على اأ�سا�س الإيرادات املحققة من كل قطاع ت�سغيلي. 

• مت توزيع جميع املطلوبات على القطاعات الت�سغيلية. واملطلوبات التي تتحملها القطاعات الت�سغيلية ب�سورة م�سرتكة مت 	
بالن�سبة والتنا�سب وفقا ملوجودات القطاعات. توزيعها 

2.35  �لتوحيد وحما�شبة حقوق �مللكية
تزاول املجموعة معظم ن�ساطها يف دولة الإمارات العربية املتحدة )بلد املقر

3.35  �ملعلومات حول كبار �لعمالء
ل يوجد عميل واحد ميثل ما يزيد على 10% من اإيرادات املجموعة من العمالء اخلارجيني.

1.36  مقدمة
وفقا  ومراقبتها  وقيا�سها  لتحديدها  متوا�سلة  عملية  خالل  من  تدار  ولكنها  املجموعة  اأن�سطة  �سلب  يف  املخاطر  تقع 
للمجموعة  امل�ستمرة  الربحية  تقيق  يف  هاما  عن�سرا  املخاطر  اإدارة  عملية  تعد  اأخرى.  و�سوابط  املخاطر  ل�سقوف 
تتعر�س  به.  املنوطة  بامل�سوؤوليات  يتعلق  فيما  يواجهها  التي  املخاطر  عن  امل�سوؤولية  املجموعة  داخل  فرد  كل  ويتحمل 
جتارية.  وغي  جتارية  خماطر  اإىل  تنق�سم  الأخية  وهذه  ال�سوق،  وخماطر  ال�سيولة  وخماطر  الئتمان  ملخاطر  املجموعة 

الت�سغيل. ملخاطر  املجموعة  تتعر�س  كما 

هيكل �إد�رة �ملخاطر ) �أ( 
عاتق  على  املخاطر  لإدارة  ال�ساملة  امل�سوؤولية  تقع  العاملية،  املالية  املوؤ�س�سات  يف  املتبعة  املمار�سات  اأف�سل  مع  ومت�سيا 
اإدارة املجموعة الذي تنبثق عنه جلنة ال�ستثمار والئتمان التي ت�سم �ستة من اأع�ساء جمل�س الإدارة ورئي�س ق�سم  جمل�س 

ومراقبتها. املخاطر  تديد  م�سوؤولية  يتحملون  الذين  املخاطر 

�أع�شاء جمل�س �لإد�رة. 1
التوجيهات وال�سرتاتيجيات  املجل�س  ويوفر  اإدارة املجموعة.  لإدارة املخاطر على عاتق جمل�س  ال�ساملة  امل�سوؤولية  تقع 

املختلفة. اللجان  خالل  من  الأن�سطة  جميع  على  والإ�سراف 

�إد�رة �ملخاطر. 36

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

القطاعات )تابع( معلومات   .35
املنتجات واخلدمات التي ت�سل منها القطاعات الت�سغيلية على اإيراداتها )تابع(  1.35
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�لتدقيق. 2 جلنة 
نتائج  تقييم  عن  الكاملة  امل�سوؤولية  اللجنة  وتتوىل  املجموعة.  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  ثالثة  التدقيق  جلنة  ت�سم 
الرقابة  بيئة  �سمن  الداخلي  التدقيق  اأن�سطة  على  والإ�سراف  التدقيق  تو�سيات  تنفيذ  وتوجيه  الداخلي  التدقيق 
اللجنة،  وم�سوؤوليات  مهام  على  ر�سميا  املعتمد  التدقيق  جلنة  ميثاق  ين�س  للمجموعة.  التنظيمي  والإطار  الداخلية 

الرقابة. و�سوابط  ممار�سات  اأف�سل  مع  يتما�سى  مبا 

جلنة �ملوجود�ت و�ملطلوبات. 3
املوؤ�س�سة.  خالل  من  الأموال  تدفق  وتوجيه  وال�سراء  التخطيط  اأن�سطة  واملطلوبات  املوجودات  اإدارة  عملية  ت�سمل 
الوقت،  مبرور  للموؤ�س�سة  ثابت  مال  راأ�س  وبناء  وم�ستقرة  كافية  اأرباح  توليد  هو  العملية  هذه  من  النهائي  والهدف 
جلنة  ووظيفة  ودور  هدف  تدد  واملطلوبات  املوجودات  لإدارة  وا�سحة  �سيا�سة  املجموعة  لدى  املح�سوبة.  واملجازفة 
املخاطر  لإدارة  ال�سرتاتيجية  القرارات  اتخاذ  عن  املجموعة  داخل  امل�سوؤولة  اجلهة  تعد  التي  واملطلوبات  املوجودات 

ال�سهر. يف  الأقل  على  واحدة  مرة  وجتتمع  للمجموعة،  العليا  الإدارة  اللجنة  ت�سم  العمومية.  بامليزانية  املرتبطة 

جلنة �ل�شتثمار و�لئتمان. 4
تتم املوافقة على جميع العرو�س التجارية الكربى للعمالء من خالل جلنة ال�ستثمار والئتمان التي تعد جلنة فرعية 
اللجنة.  لأع�ساء  املخولة  وال�سلطات  املوافقة  اإجراءات  جيد  نحو  على  الئتمان  �سيا�سة  دليل  ويحدد  الإدارة.  ملجل�س 
للمجموعة.  العمالء  با�ستقطاب  املعنيني  العالقات  قبل مديري  اتباعها من  الواجب  الإجراءات  الدليل خمتلف  ي�سمل 
العرو�س. الفعالة على  املوافقة  توفر  التي  ال�سيا�سة  الئتمان يف  املوافقة على  لعملية  املختلفة  وقد مت تديد اجلوانب 

ق�شم �إد�رة �ملخاطر. 5
ومراقبة  وقيا�س  تديد  عن  امل�سوؤولية  الق�سم  ويتحمل  العام.  املدير  تتبع  م�ستقلة  وحدة  هو  املخاطر  اإدارة  ق�سم 
العملية  هذه  تتم  املجموعة.  لدى  العمل  وحدات  خمتلف  من  املنجزة  الأن�سطة  جميع  عن  الناجمة  املخاطر  ومتابعة 

لها.   الو�سول  والإبالغ عن مدى  لها  �سقوف  و�سع  املخاطر عن طريق  ومعاجلة  لتحديد  الوحدات  مع  بالتعاون 

الأموال. غ�سيل  ملكافحة  املجموعة  واإجراءات  التنظيمية  لالإجراءات  المتثال  مدى  الق�سم  يراقب  كما 

�خلزينة. 6
ق�سم اخلزينة هو امل�سوؤول عن اإدارة موجودات ومطلوبات املجموعة والهيكل املايل العام، كما يعد امل�سوؤول الأول عن 

املجموعة. لدى  وال�سيولة  التمويل  خماطر  اإدارة 

�لد�خلي. 7 �لتدقيق 
يقوم  الذي  الداخلي  التدقيق  �سنويا من قبل ق�سم  اأنحاء املجموعة  اإدارة املخاطر يف جميع  التدقيق على عمليات  يتم 
التقييم  اأعمال  نتائج  الداخلي  التدقيق  ق�سم  يناق�س  لالإجراءات.  املجموعة  وامتثال  الإجراءات  كفاية  مدى  بفح�س 
جلنة  اإىل  املبا�سرة  تقاريره  الداخلي  التدقيق  رئي�س  يقدم  التدقيق.  جلنة  اإىل  وتو�سياته  نتائجه  ويرفع  الإدارة  مع 

املجموعة. داخل  تتم  التي  التدقيق  تكليفات  جميع  يف  واملو�سوعية  ال�ستقاللية  ي�سون  مبا  التدقيق 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

اإدارة املخاطر )تابع(  .36
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نظم قيا�س �ملخاطر و�لإبالغ عنها  ) ب( 
ال�سقوف  هذه  تعك�س  املجموعة.  قبل  من  املو�سوعة  ال�سقوف  اأ�سا�س  على  رئي�سية  ب�سورة  املخاطر  ومراقبة  ر�سد  يتم 
لقبوله، مع مزيد من  م�ستعدة  املجموعة  تكون  الذي  م�ستوى اخلطر  وكذلك  للمجموعة  ال�سوقية  والبيئة  العمل  ا�سرتاتيجية 
يتعلق  فيما  املخاطر  ل  تمرّ على  العامة  قدرتها  وتقيرّم  املجموعة  تراقب  ذلك،  اإىل  واإ�سافة  معينة.  قطاعات  على  الرتكيز 

ون�ساطاتها. اأنواعها  بجميع  للمخاطر  ال�سامل  بالتعر�س 

ومراقبتها  املخاطر  تليل  اأجل  من  معاجلتها  يتم  ثم  ال�سركات  جميع  من  عليها  احل�سول  يتم  التي  املعلومات  فح�س  يتم 
التقرير  يت�سمن  العمل.  اأق�سام  وروؤ�ساء  املخاطر  اإدارة  لق�سم  املعلومات  هذه  و�سرح  تقدمي  يتم  مبكر.  وقت  يف  وتديدها 
�سهرية  تقارير  م  تقدَّ كما  املخاطر.  حمفظة  على  والتغيات  ال�سقوف،  من  وال�ستثناءات  الئتمان،  ملخاطر  الكلي  التعر�س 
الئتمان  تقييم مدى مالءمة خم�س�س خ�سائر  العليا  الإدارة  وتتوىل  واملخاطر اجلغرافية.  والعمالء  العمل  حول قطاعات 
التقرير جميع  ويوفر  املخاطر  اأ�سهر حول  �سامال كل ثالثة  تقريرا  املخاطر  اإدارة  ق�سم  يتلقى  كما  �سنوي.  ربع  اأ�سا�س  على 

وتديدها. املجموعة  خماطر  لتقييم  الالزمة  املعلومات 

جميع  اأن  من  للتاأكد  توزيعها  ويتم  حمددة  لأغرا�س  املخاطر  حول  تقارير  اإعداد  يتم  املجموعة،  م�ستويات  جميع  وعلى 
وال�سرورية. ال�ساملة  املعلومات  اأحدث  لديها  العمل  قطاعات 

�حلد من خماطر �لئتمان  ) ج( 
اأ�سعار  يف  التغيات  عن  الناجمة  املخاطر  ملواجهة  الأدوات  بع�س  للمخاطر  ال�ساملة  اإدارتها  اإطار  يف  املجموعة  ت�ستخدم 

الأجنبية. والعمالت  الفائدة 

الئتمان. ملخاطر  تعر�سها  من  للحد  ال�سمانات  على  فعالة  ب�سورة  املجموعة  تعتمد 

�ملخاطر تركيز  ) د( 
نف�س  يف  اأن�سطة  اأو  مماثلة  جتارية  لأن�سطة  املقابلة  الأطراف  من  عدد  مزاولة  من  الئتمان  خماطر  تركيزات  تن�ساأ 
الوفاء  على  مقدرتهم  تتاأثر  ب�سببها  التي  القت�سادية  بنف�س اخل�سائ�س  املقابلة  الأطراف  تتمتع  اأن  اأو  اجلغرافية  املنطقة 
ي�سي  الظروف.  من  غيها  اأو  ال�سيا�سية  اأو  القت�سادية  الظروف  يف  للتغيات  نتيجة  مماثل  بقدٍر  التعاقدية  باللتزامات 
جغرافية  منطقة  اأو  معني  اقت�سادي  قطاع  على  املوؤثرة  بامل�ستجدات  ن�سبيًا  املجموعة  اأداء  تاأثر  اإىل  املخاطر  يف  الرتكيز 

حمددة.

اأو  اأفراد  لدى  املخاطر  تركز  لتفادي  الإقرا�س  اأن�سطة  يف  التنويع  طريق  عن  الئتمان  خماطر  لإدارة  املجموعة  ت�سعى 
معينة.   اأن�سطة  اأو  العمالء يف قطاعات  جمموعات من 

و7.  و6   5 الإي�ساحات  يف  الإ�سالمي  وال�ستثمار  التمويل  وحمفظة  وال�سلفيات  القرو�س  بهيكل  املتعلقة  التفا�سيل  بيان  يتم 
.3-36 الإي�ساح  يف  ال�ستثمارات  على  الئتمان  مبخاطر  املتعلقة  املعلومات  بيان  ويتم 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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�لتاأثري على �لأرباح
�ألف درهم

10.027
)10.027(

15.920
)15.920(

2015
+100 زيادة يف نقاط الأ�سا�س 

-100 نق�س يف نقاط الأ�سا�س 

2014
+100 زيادة يف نقاط الأ�سا�س
-100 نق�س يف نقاط الأ�سا�س

2.36  خماطر �ل�شوق
اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأدوات املالية ب�سبب متغيات  خماطر ال�سوق هي املخاطر املتعلقة بتقلرّب القيمة العادلة 

الثابت. العائد  ذات  املالية  والأوراق  الأ�سهم  واأ�سعار  الأجنبية  العمالت  �سرف  واأ�سعار  الفائدة  اأ�سعار  مثل  ال�سوق 

�أ�شعار �لفائدة خماطر  ) �أ( 
القيم  اأو  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  على  الفائدة  اأ�سعار  التغيات يف  توؤثر  اأن  اإمكانية  من  الفائدة  اأ�سعار  تن�ساأ خماطر 

املالية.  لالأدوات  العادلة 

بالفائدة. املحملة  ومطلوباتها  موجوداتها  على  الفائدة  اأ�سعار  ملخاطر  املجموعة  تتعر�س 

املتغيات  كافة  ثبات  مع  الفائدة  اأ�سعار  يف  املحتملة  املعقولة  بالتغيات  الدخل  بيان  تاأثر  مدى  التايل  اجلدول  يو�سح 
ال�سنة.  خالل  املجموعة  نتائج  على  الأخرى 

اأ�سعار الفائدة على الأرباح ال�سنوية للمجموعة، وذلك ا�ستنادًا  تاأثر بيان الدخل يتمثل يف تاأثي التغيات املفرت�سة يف  اإن 
2015 دي�سمرب   31 بها حتى  واملحتفظ  متغية  فائدة  باأ�سعار  لة  املحمرّ املالية  واملطلوبات  املوجودات  اإىل 

�لعمالت خماطر  ) ب( 
خماطر العمالت هي املخاطر التي توؤدي اإىل تقلب قيمة الأداة املالية نتيجة للتغيات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. 
بال�سقوف  التزامها  من  والتاأكد  يوميا  املراكز  مراقبة  وتتم  العملة.  حيث  من  املراكز  على  �سقوفا  الإدارة  جمل�س  حدد 

املو�سوعة.

النقدية  ومطلوباتها  وموجوداتها  املجموعة  عمليات  من  كبية  ن�سبة  اإن  حيث  حمدودة  الأجنبية  العمالت  خماطر  تعد 
مقومة بالدرهم الإماراتي والدولر الأمريكي. ومبا اأن الدرهم الإماراتي مربوط بالدولر الأمريكي، فال تت�سمن الأر�سدة 

عامة. ب�سورة  للمجموعة  هاما  لي�س  الأخرى  للعمالت  التعر�س  اأن  كما  جوهرية.  عملة  خماطر  الأمريكي  بالدولر 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

اإدارة املخاطر )تابع(  .36
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�لتاأثري على 
�شايف �لدخل

2014
�ألف درهم

�لتاأثري على 
�شايف �لدخل

2015
�ألف درهم

م�شتوى �لتغيري
�ملفرت�س

 

2.443
2.474
50

2.392
2.540
183

%2
%2
%2

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة  
 موؤ�سر �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية

موؤ�سر �سوق دبي املايل
اأوراق مالية بعائد ثابت

مبني اأدناه التاأثي على حقوق امللكية )نتيجة التغي يف القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
ال�سامل الآخر( ب�سبب التغي املعقول املحتمل يف موؤ�سرات الأ�سهم، مع بقاء جميع املتغيات الأخرى ثابتة.

�لأ�شعار خماطر  ) ج( 
نتيجة  لالنخفا�س  الثابت  العائد  ذات  املالية  والأوراق  لالأ�سهم  العادلة  القيمة  �س  تعررّ خماطر  هي  الأ�سعار  خماطر 
املحفظة  من  الأ�سعار  خماطر  تنتج  الفردية.  الأدوات  وقيمة  الثابت  والعائد  الأ�سهم  موؤ�سرات  م�ستويات  يف  للتغيات 

للمجموعة. ال�ستثمارية 

يتمثل  للمجموعة.  الدخل  بيان  على  الثابت  والعائد  الأ�سهم  اأ�سواق  يف  املحتمل  التغي  تاأثي  تقدير  التايل  اجلدول  يبني 
العادلة  القيمة  على  الثابت  والعائد  لالأ�سهم  املرجعية  املعايي  يف  املفرت�سة  التغيات  تاأثي  يف  الدخل  بيان  على  التاأثي 

اخل�سارة. اأو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املدرجة  لال�ستثمارات 

2.644
837
18
545

2.737
708
-
588

%2
%2
%2
%2

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر   
 موؤ�سر �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية

موؤ�سر �سوق دبي املايل
ان املايل �سوق عمرّ

�سوق الكويت لالأوراق املالية

3.36  خماطر �لئتمان
خماطر الئتمان هي خماطر عدم قدرة اأحد اأطراف الأداة املالية على الوفاء بالتزاماته مما يت�سبب يف تكبد الطرف الآخر خ�سارة 
مالية. تاول املجموعة ال�سيطرة على خماطر الئتمان من خالل مراقبة التعر�سات الئتمانية، واحلد من املعامالت مع اأطراف 
حمددة، والتقييم امل�ستمر للجدارة الئتمانية لالأطراف املقابلة. وبالإ�سافة اإىل ر�سد �سقوف لالئتمان، تدير املجموعة املخاطر 
املتعلقة باأن�سطتها التجارية عن طريق ترتيبات ال�سمان مع الأطراف الأخرى يف الظروف املنا�سبة، وكذلك تقلي�س فرتة التعر�س. 

وقد تقوم املجموعة يف بع�س احلالت بت�سفية املعامالت اأو التنازل عنها لأطراف مقابلة اأخرى للتخفيف من خماطر الئتمان.

و�سعت املجموعة اإجراءات ملراجعة اجلدارة الئتمانية للك�سف املبكر عن التغيات املحتملة يف اجلدارة الئتمانية لالأطراف املقابلة، 
وكذلك املراجعة املنتظمة لل�سمانات. وت�سمح هذه الإجراءات للمجموعة بتقييم اخل�سائر املحتملة الناجمة عن املخاطر التي تتعر�س 

لها وباتخاذ الإجراءات الت�سحيحية.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

اإدارة املخاطر )تابع(  .36
خماطر ال�سوق )تابع(  2.36

من املتوقع اأن يكون تاأثي النخفا�سات يف اأ�سعار الأ�سهم والأوراق املالية ذات العائد الثابت مكافئًا ومعاك�سًا لتاأثي الزيادات 
املبني اأعاله.
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�إجمايل �حلد 
�لأق�شى للتعر�س 
2014
األف درهم

�إجمايل �حلد 
�لأق�شى للتعر�س 
2015
األف درهم

9.455
922.002
1.939.878
138.811
231.592
6.000
173.433

26.015
1.252.028
2.102.534
201.189
167.193
6.000
117.708

اأر�سدة لدى م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي
مبالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات مالية

قرو�س و�سلفيات
موجودات متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية

ا�ستثمارات )اأدوات دين(
وديعة اإلزامية

موجودات اأخرى معر�سة ملخاطر الئتمان

3.421.171 3.872.667
1.180.756
185.301

1.636.154
161.474

مطلوبات طارئة
التزامات 

4.787.228 5.670.295 �ملجموع

خماطر �للتز�مات �ملرتبطة بالئتمان
يتم ت�سيل هذه  بالنيابة عنهم.  توؤدي دفعات  اأن  يتطلب من املجموعة  الذي قد  الأمر  تقدم املجموعة �سمانات لعمالئها 
اأنها تعر�س املجموعة ملخاطر مماثلة على القرو�س ويتم  اأ�سا�س �سروط خطابات ال�سمان. كما  الدفعات من العمالء على 

الرقابة. و�سيا�سات  اإجراءات  بنف�س  منها  احلد 

�لتعر�س ملخاطر �لئتمان دون مر�عاة �أي �شمانات �أو تعزيز�ت �ئتمانية �أخرى ) �أ( 
على  الأق�سى  احلد  بيان  يتم  املايل.  املركز  بيان  لعنا�سر  الئتمان  ملخاطر  للتعر�س  الأق�سى  احلد  التايل  اجلدول  يو�سح 

ال�سمانات. اتفاقيات  با�ستخدام  املخاطر  تخفيف  تاأثي  قبل  الإجمايل،  اأ�سا�س 

تركيز خماطر �لئتمان ) ب( 
قيمة  بلغت  العمل.  وقطاع  اجلغرافية  املنطقة  اأ�سا�س  على  املقابل  الطرف   / العميل  حيث  من  املخاطر  تركيز  يدار 
األف   355.075 مقداره  ما   2015 دي�سمرب   31 يف  كما  مقرت�سني  خم�سة  لأكرب  املمولة  وغي  املمولة  الئتمانية  التعر�سات 
درهم )2014: 389.762 األف درهم( قبل مراعاة ال�سمانات اأو التعزيزات الئتمانية الأخرى وما مقداره 38.024 األف 

درهم )2014: 55.460 األف درهم( دون احلماية املذكورة، على التوايل.

)معاد بيانها(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

اإدارة املخاطر )تابع(  .36
خماطر ال�سوق )تابع(  2.36
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2014
األف درهم

 2015
األف درهم

3.084.636
117.319
121.883
7.376
89.957

3.074.626
77.173
653.493
3.030
64.345

�ملنطقة �جلغر�فية
الإمارات العربية املتحدة

دول عربية اأخرى
اأوروبا

الوليات املتحدة الأمريكية
باقي دول العامل

3.421.171 3.872.667 �ملوجود�ت �ملالية �ملعر�شة ملخاطر �لئتمان

1.468.854
294.920
931.457
725.940

2.009.971
371.438
1.278.043
213.215

قطاع �لعمل
جتاري و�سركات

اأفراد
بنوك وموؤ�س�سات مالية

اأخرى

3.421.171 3.872.667 �ملوجود�ت �ملالية �ملعر�شة ملخاطر �لئتمان

�ل�شمانات و�لتعزيز�ت �لئتمانية �لأخرى ) ج( 
يعتمد حجم ونوع ال�سمانات املطلوبة على تقييم املخاطر الئتمانية للطرف املقابل. يتم تطبيق مبادئ توجيهية ب�ساأن قبول 

اأنواع ال�سمانات وموؤ�سرات التقييم.

الأنواع الرئي�سية لل�سمانات التي يتم احل�سول عليها هي على النحو التايل:

• النقد اأو الأوراق املالية فيما يتعلق مبعامالت اإعادة ال�سراء واإعادة ال�سراء العك�سي. 	

• الرهون على املمتلكات العقارية واملخزون والذمم املدينة التجارية والأوراق املالية فيما يتعلق بقرو�س ال�سركات.	

• ال�سيكات الآجلة و�سيكات ال�سمان فيما يتعلق بقرو�س الأفراد.	

ت�سل املجموعة اأي�سا على �سمانات من ال�سركات الأم فيما يتعلق بالقرو�س ل�سركاتها التابعة.

ال�سوقية  القيمة  وتقدر  املعنية،  لالتفاقات  وفقا  اإ�سافية  �سمانات  وتطلب  لل�سمانات  ال�سوقية  القيمة  الإدارة  تراقب 
لل�سمانات التي يتم احل�سول عليها وذلك اأثناء فح�س مدى كفاية خم�س�س خ�سائر انخفا�س القيمة. وقد قدرت الإدارة 
القيمة العادلة لل�سمانات وغيها من التعزيزات الئتمانية عن املوجودات املالية املعر�سة لنخفا�س فردي يف القيمة مببلغ 

30.341 األف درهم تقريبا كما يف 31 دي�سمرب 2015 )2014: 48.610 األف درهم(. 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

اإدارة املخاطر )تابع(  .36
خماطر ال�سوق )تابع(  2.36

بالئتمان)تابع( املرتبطة  اللتزامات  خماطر   
تركيز خماطر الئتمان )تابع( ) ب(   
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��ملجموع
�ألف درهم

تاأخر �شد�دها 
�أو تعر�شت 
لنخفا�س فردي يف 
�لقيمة
�ألف درهم

درجة �ملر�قبة
�ألف درهم

درجة 
�لقبول 

�ألف درهم

33.417
1.252.028
2.102.534
201.189
167.193
6،000
117.708

-
-
97.889
3.584
-
-
-

-
-
99.701
-
-
-
-

33.417
1.252.028
1.904.944

197.605
167.193

6.000
117.708

2015
نقد واأر�سدة لدى م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي

مبالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات مالية
قرو�س و�سلفيات

موجودات متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية
ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

وديعة اإلزامية
موجودات اأخرى

3.880.069 101.473 99.701 3.678.895 �ملجموع

44.759
922.002
1.939.878
138.811
231.592
6.000
173.433

-
-
75.340
1.214
-
-
-

-
-
22.755
-
-
-
-

44.759
922.002

1.841.783
137.597
231.592

6.000
173.433

عاد بيانه( 2014 )محُ
نقد واأر�سدة لدى م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي

مبالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات مالية
قرو�س و�سلفيات

موجودات متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية
ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

وديعة اإلزامية
موجودات اأخرى

3.456.475 76.554 22.755 3.357.166 �ملجموع

مل يتاأخر �شد�دها
 ومل تتعر�س لالنخفا�س يف �لقيمة

تن�س �سيا�سة املجموعة على ا�ستبعاد املوجودات املعاد متلكها، وغيها من ال�ستثمارات العقارية، بطريقة منظمة. وت�ستخدم 
عائدات ال�ستبعاد يف خف�س اأو �سداد املديونيات القائمة. وعموما ل ت�سغل املجموعة العقارات املعاد متلكها بغر�س ال�ستخدام 

التجاري.

�جلودة �لئتمانية لفئات �ملوجود�ت �ملالية ) د( 
اأدناه  ويبني اجلدول  الداخلية.  الئتمانية  الت�سنيفات  با�ستخدام  املجموعة  قبل  املالية من  للموجودات  الئتمانية  تدار اجلودة 
جودة الئتمان ح�سب فئة الأ�سل، ا�ستنادا اإىل نظام الت�سنيف الئتماين للمجموعة. واملبالغ املعرو�سة �سافية من خم�س�سات 

انخفا�س القيمة.

مبني اأدناه تليل القرو�س واملوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية املتاأخرة ال�سداد من حيث فرتة التعرث.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

اإدارة املخاطر )تابع(  .36

بالئتمان)تابع( املرتبطة  اللتزامات  خماطر   
ال�سمانات والتعزيزات الئتمانية الأخرى )تابع( ) ج(   

خماطر ال�سوق )تابع(  2.36
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املجموع
األف درهم

اأكرث من 91 يوماً
األف درهم

61 اإىل 90 يومًا
األف درهم

31-60 يومًا
األف درهم

اأقل من30 يومًا
األف درهم

49.205

52.268

17.840

52.268

7.138
-

2.609
-

 
21.618
-

2015
تاأخر �سدادها لكنها مل تتعر�س 

لالنخفا�س يف القيمة

تعر�ست لالنخفا�س يف القيمة

28.377

48.177

645

48.177

4.753
-

7.695
-

 
15.284
-

2014 )ُمعاد بيانه(
تاأخر �سدادها لكنها مل تتعر�س 

لالنخفا�س يف القيمة

تعر�ست لالنخفا�س يف القيمة

حتليل فرتة �لتعرث للقرو�س و�ملوجود�ت �لتمويلية و�ل�شتثمارية �لإ�شالمية متاأخرة �ل�شد�د 
�أو �لتي تعر�شت لنخفا�س يف �لقيمة

4.36  �إد�رة خماطر �ل�شيولة و�لتمويل
خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة موؤ�س�سة ما على الوفاء مبتطلباتها املالية. تنتج خماطر ال�سيولة عن حدوث ا�سطرابات 
وللوقاية من هذه  املبا�سرة.  التمويل  بع�س م�سادر  ن�سوب  يت�سبب يف  قد  الئتماين مما  الت�سنيف  اأو تدين درجة  الأ�سواق  يف 
املخاطر، قامت الإدارة بتنويع م�سادر التمويل واإدارة الأ�سول مع الأخذ بعني العتبار عن�سر ال�سيولة والحتفاظ بر�سيد جيد 

للنقد وما يعادله والأوراق املالية القابلة للتداول.

101.473 70.108 7.138 2.609 21.618 اإجمايل الأر�سدة التي تاأخر �سدادها اأو 
تعر�ست لالنخفا�س يف القيمة

76.554 48.822 4.753 7.695 15.284 اإجمايل الأر�سدة التي تاأخر �سدادها اأو 
تعر�ست لالنخفا�س يف القيمة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

اإدارة املخاطر )تابع(  .36
خماطر ال�سوق )تابع(  2.36

بالئتمان)تابع( املرتبطة  اللتزامات  خماطر   
اجلودة الئتمانية لفئات املوجودات املالية )تابع( ) د(   
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1.636.154
168.831

586
-

112.992
-

346.118
-

 
1.176.458
168.831

2015
مطلوبات طارئة

التزامات

حتليل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية من حيث �آجال �ل�شتحقاق �لتعاقدية �ملتبقية
اآجال ال�ستحقاق  يلخ�س اجلدول التايل اآجال ا�ستحقاق موجودات املجموعة ومطلوباتها كما يف 31 دي�سمرب 2015 بناء على 

التعاقدية:

5.041.851 591.243 1.425.063 753.596 2.271.949 جمموع �ملوجود�ت

4.087.666 22.442 788.703 1.694.591 1.581.930 جمموع �ملطلوبات

1.804.985 586 112.992 346.118 1.345.289 املجموع

4.877 - 2.450 1.906 521 قر�س لأجل وقرو�س ق�سية الأجل

�ملجموع
�ألف درهم

 �أكرث من 5 
�شنو�ت
�ألف درهم

من �شنة 
و�حدة �إىل 5 
�شنو�ت
�ألف درهم

3 �أ�شهر �إىل 
�أقل من �شنة 
و�حدة
�ألف درهم

 �أقل من
3 �أ�شهر
�ألف درهم

33.417

1.252.028
2.102.534
201.189
1.157.115
6،000
117.708
4.869.991
171.860

-

-
88.325
1.048
403.537
6،000
-
498.910
92.333

-

-
867.413
94.590
447.422
-
-
1.409.425
15.638

-

22.386
553.700
47.344
29.412
-
58.539
711.381
42.215

 
33.417

1.229.642
593.096
58.207
276.744
-
59.169
2.250.275
21.674

�ملوجود�ت
نقد واأر�سدة لدى م�سرف الإمارات 

العربية املتحدة املركزي
مبالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات 

مالية
قرو�س و�سلفيات، بال�سايف

موجودات متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية
ا�ستثمارات، �ساملة ال�سركة الزميلة

وديعة اإلزامية
موجودات اأخرى
املوجودات املالية

املوجودات غي املالية

73.307
2.557.580
688.095
477.500
212.273
4.008.755
78.911

-
8.749
-
-
13.693
22.442
-

-
608
688.095
100.000
-
788.703
-

34.120
1.292.747
-
207.500
160.224
1.694.591
-

 
39.187
1.255.476
-
170.000
38.356
1.503.019
78.911

�ملطلوبات
مبالغ م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء
ح�سابات هام�سية

قر�س لأجل وقرو�س ق�سية الأجل
مطلوبات اأخرى
املطلوبات املالية

املطلوبات غي املالية

8.811 1 9 7.175
 
1.626

2015
ودائع العمالء

تتوقع املجموعة عدم �سحب جميع املطلوبات الطارئة اأو اللتزامات قبل تاريخ انق�ساء اللتزامات.
يعر�س اجلدول التايل التدفقات النقدية اخلارجة عن الفوائد املتوقعة على املطلوبات املالية الهامة املدرجة: 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

اإدارة املخاطر )تابع(  .36
اإدارة خماطر ال�سيولة والتمويل )تابع(  4.36
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فيما يلي اآجال ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2014:

4.845.830 775.982 1.238.555 290.838 2.540.455 جمموع املوجودات

4.163.452 42.815 673.270 1.926.601 1.520.766 جمموع املطلوبات

1.373.414 1.469 25.845 252.132 1.093.968 املجموع

2.079 - 486 1.578 15 قر�س لأجل وقرو�س ق�سية الأجل

املجموع
األف درهم

 اأكرث من 5 
�سنوات
األف درهم

من �سنة 
واحدة اإىل 5 
�سنوات
األف درهم

3 اأ�سهر اإىل 
اأقل من �سنة 
واحدة
األف درهم

 اأقل من
3 اأ�سهر
األف درهم

44،759

922،002
1.939.878
138.811
1.153.973
6،000
256.893
4.462.316
383.514

-

-
194.773
186
479.533
6،000
-
680.492
95.490

-

-
549.883
72.584
348.912
-
-
971.379
267.176

-

2.268
194.106
30.716
27.000
-
36.748
290.838
-

 
44،759

911،734
1.001.116
35.325
298.528
-
220.145
2.519.607
20.848

�ملوجود�ت
نقد واأر�سدة لدى م�سرف الإمارات 

العربية املتحدة املركزي
مبالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات 

مالية
قرو�س و�سلفيات، بال�سايف

موجودات متويلية وا�ستثمارية اإ�سالمية
ا�ستثمارات، �ساملة ال�سركة الزميلة

وديعة اإلزامية
موجودات اأخرى
املوجودات املالية

املوجودات غي املالية

64.379
2.940.611
516.426
190.000
400.195
4.111.611
51.841

-
-
-
-
42.815
42.815
-

-
21.367
516.426
-
135.477
673.270
-

-
1.588.006
-
185.000
123.693
1.896.699
29.902

 
64.379
1،331،238
-
5.000
98.210
1.498.827
21.939

�ملطلوبات
مبالغ م�ستحقة للبنوك

ودائع العمالء
ح�سابات هام�سية

قرو�س ق�سية الأجل
مطلوبات اأخرى
املطلوبات املالية

املطلوبات غي املالية

1.180.756
192.658

1.469
-

25.845
-

252.132
-

 
901.310
192.658

2014
مطلوبات طارئة

التزامات

16.224 - 459 12.803
 
2.962

2014
ودائع العمالء

يعر�س اجلدول التايل التدفقات النقدية اخلارجة عن الفوائد املتوقعة على املطلوبات املالية الهامة املدرجة:

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

اإدارة املخاطر )تابع(  .36
اإدارة خماطر ال�سيولة والتمويل )تابع(  4.36

تليل املوجودات واملطلوبات املالية من حيث اآجال ال�ستحقاق التعاقدية املتبقية)تابع(  
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5.36  خماطر �لت�شغيل
خماطر الت�سغيل هي خماطر اخل�سارة املبا�سرة اأو غي املبا�سرة الناجمة عن ق�سور اأو خلل الأنظمة الداخلية اأو اخلطاأ الب�سري اأو 
الغ�س والحتيال اأو الأحداث اخلارجية. عندما تف�سل ال�سوابط الرقابية يف اأداء وظيفتها، ميكن ملخاطر الت�سغيل اأن ت�سبب �سررًا 
لل�سمعة اأو اأن يكون لها تداعيات قانونية اأو تنظيمية اأو اأن توؤدي اإىل خ�سارة مالية. ل تتوقع املجموعة الق�ساء على جميع خماطر 
الت�سغيل، ولكن قد ت�ستطيع املجموعة اإدارة هذه املخاطر من خالل اآليات الرقابة واملتابعة املنتظمة للمخاطر املحتملة والت�سدي 
ال بني الواجبات، واإجراءات منح حق الو�سول والتفوي�س والت�سوية، واإجراءات لتثقيف  لها. ت�سمل ال�سوابط الرقابية الف�سل الفعرّ

املوظفني وتقييمهم. وتتم مراجعة هذه الإجراءات بانتظام من قبل اإدارة املخاطر والتدقيق الداخلي. 

6.36  خماطر �لتاأمني
الفعلية  والتعوي�سات  املطالبات  التاأمني يف اختالف مدفوعات  املجموعة مبوجب عقود  تواجهها  التي  الرئي�سية  املخاطر  تتمثل 
اأو توقيتها عن التوقعات. وقد يتاأثر هذا الختالف مبدى تكرار حدوث املطالبات وارتفاع قيمتها وامل�ستحقات الفعلية املدفوعة 
ر الحتياطيات التي تكفي لتغطية هذه  والتطور الالحق للمطالبات طويلة الأجل. وعليه، فاإن املجموعة تهدف اإىل التاأكد من توفرّ

اللتزامات.

ع  يتم تخفيف التعر�س للمخاطر عن طريق تنويع حمفظة عقود التاأمني ب�سكل وا�سع واملناطق اجلغرافية. يتم اأي�سًا زيادة تنورّ
املخاطر مبراعاة احلذر واحليطة يف اختيار وتطبيق الإر�سادات اخلا�سة با�سرتاتيجيات الكتتاب، وكذلك ا�ستخدام ترتيبات 

اإعادة التاأمني. 

تقوم  الكبية،  التاأمني  مطالبات  عن  النا�سئة  املالية  للمخاطر  التعر�س  من  احلد  وبهدف  الأخرى  التاأمني  �سركات  مع  مت�سيًا 
املجموعة يف �سياق عملها العتيادي باإبرام ترتيبات مع اأطراف اأخرى لأغرا�س اإعادة التاأمني. تاأخذ اتفاقيات اإعادة التاأمني يف 
العتبار التنوع الكبي يف اأن�سطة العمل وت�سمح لالإدارة مبراقبة التعر�س للخ�سائر املحتملة النا�سئة عن املخاطر الكبية وتوفر 
فر�سة اإ�سافية للنمو. يتم اأداء جزء كبي من اأن�سطة اإعادة التاأمني مبوجب عقود اإعادة تاأمني ذات �سروط حمددة اأو اختيارية اأو 

على اأ�سا�س زيادة اخل�سائر عن ن�سبة حمددة.

�س لأي خ�سائر كبية نتيجة اإع�سار �سركات اإعادة التاأمني، تقوم املجموعة بتقييم الو�سع املايل ل�سركات اإعادة  وللحد من التعررّ
التاأمني ومراقبة تركيزات خماطر الئتمان النا�سئة يف املناطق اجلغرافية اأو الأن�سطة اأو ال�سمات القت�سادية امل�سابهة ل�سركات 

اإعادة التاأمني.

قيا�س �لقيمة �لعادلة . 37
بالقيمة  املدرجة  العادلة لال�ستثمارات  القيمة  بقيا�س  املعدل  التاريخية  التكلفة  اأ�سا�س مبداأ  املالية على  بياناتها  تعد املجموعة 
بالقيمة  املدرجة  غي  املالية  واملطلوبات  للموجودات  املقدرة  الدفرتية  القيم  اأن  الإدارة  وترى  العقارية،  وال�ستثمارات  العادلة 
العادلة يف البيانات املالية ل تختلف اختالفًا جوهريًا عن قيمها العادلة حيث اإن هذه املوجودات واملطلوبات اإما اأنها ذات طبيعة 
ق�سية الأجل اأو يعاد ت�سعيها بانتظام بالن�سبة للودائع والقرو�س وال�سلفيات العاملة. اأما القرو�س وال�سلفيات التي تعر�ست 
�سمت تدفقاتها النقدية املتوقعة ومن بينها العائدات من البيع املتوقع لل�سمانات با�ستخدام معدلت  لنخفا�س يف قيمتها فقد خحُ

الفائدة الأ�سلية مع مراعاة توقيت التح�سيل ور�سد خم�س�س للتدفقات النقدية غي املوؤكدة.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

اإدارة املخاطر )تابع(  .36
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ت�سل�سل القيمة العادلة: 
تقوم املجموعة بقيا�س القيم العادلة با�ستخدام ت�سل�سل القيمة العادلة املبني اأدناه الذي يعك�س اأهمية املعطيات امل�ستخدمة يف 

اأ�ساليب القيا�س:

• اإىل 	 بالرجوع  الأدوات  هذه  تقييم  يتم  مطابقة.  لأداة  ن�سطة  �سوق  املعدل( يف  املدرج )غي  ال�سوق  �سعر  �لأول:  �مل�شتوى 
الأ�سعار املدرجة غي املعدلة للموجودات اأو املطلوبات املماثلة يف الأ�سواق الن�سطة التي تتوفر فيها الأ�سعار املدرجة ب�سكل 

مبا�سر وتكون م�ستخدمة يف معامالت فعلية ومنتظمة الظهور يف ال�سوق.

• �مل�شتوى �لثاين: اأ�ساليب التقييم التي ت�ستند اإىل معطيات جديرة باملالحظة اإما بطريقة مبا�سرة )وهي الأ�سعار( اأو غي 	
مبا�سرة )وهي امل�ستمدة من الأ�سعار(. ت�سمل هذه الفئة الأدوات التي يتم تقييمها با�ستخدام: اأ�سعار ال�سوق املدرجة يف 
اأ�سواق ن�سطة لأدواٍت مماثلة اأو الأ�سعار املدرجة لالأدوات املطابقة اأو املماثلة يف الأ�سواق الأقل ن�ساطًا اأو اأ�ساليب التقييم 

الأخرى بحيث تكون كافة املعطيات الهامة جديرة باملالحظة بطريقة مبا�سرة اأو غي مبا�سرة من بيانات ال�سوق.

• كافة 	 الفئة  هذه  ت�سمل  باملالحظة.  جديرة  غي  جوهرية  معطيات  فيها  تحُ�ستخدم  التي  التقييم  اأ�ساليب  �لثالث:  �مل�شتوى 
الأدوات التي ت�سمل اأ�ساليب تقييمها معطيات غي قائمة على بيانات جديرة باملالحظة، كما يكون للمعطيات غي اجلديرة 
باملالحظة تاأثي جوهري على تقييم الأداة. ت�ستمل هذه الفئة على الأدوات التي يتم تقييمها ا�ستنادًا اإىل الأ�سعار املدرجة 
لالأدوات املماثلة حيث يقت�سي الأمر اإجراء تعديالت اأو افرتا�سات جوهرية غي جديرة باملالحظة لكي تعك�س الفروق بني 

الأدوات.

ت�ستند القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املتداولة يف الأ�سواق الن�سطة على عرو�س الأ�سعار املدرجة بال�سوق اأو اأ�سعار 
ار. وتدد املجموعة القيم العادلة لكافة الأدوات املالية الأخرى با�ستخدام اأ�ساليب التقييم. التجرّ

ت�سمل اأ�ساليب التقييم �سايف القيمة احلالية ومناذج التدفقات النقدية املخ�سومة. ت�ستمل الفرتا�سات واملعطيات امل�ستخدمة يف 
اأ�ساليب التقييم على معدلت فائدة خالية من املخاطر ومعدلت فائدة قيا�سية وفروق ائتمانية ومعطيات اأخرى يتم ا�ستخدامها 
التقييم هو تديد القيمة العادلة التي تعك�س �سعر الأداة املالية يف تاريخ  اأ�ساليب  اإن الهدف من  يف تقدير معدلت اخل�سم. 

التقرير والتي كان ميكن تديدها من قبل امل�ساركني يف ال�سوق على اأ�سا�س جتاري بحت.

يتوفر عادة يف ال�سوق اأ�سعار جديرة باملالحظة ومعطيات لنماذج التقييم بالن�سبة لالأوراق املالية املدرجة. اإن توفر اأ�سعار ال�سوق 
اجلديرة باملالحظة ومعطيات مناذج التقييم يوؤدي اإىل تقليل العتماد على الأحكام والتقديرات املو�سوعة من الإدارة، كما اأنها 
تقلل ال�سكوك حول عملية تديد القيم العادلة. اإن توفر اأ�سعار ال�سوق اجلديرة باملالحظة واملعطيات يتغي تبعًا لتغي املنتجات 

والأ�سواق، كما اأنها معر�سة للتغيات بناًء على اأحداث معينة يف الأ�سواق املالية وكذلك على اأحوالها العامة.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   

قيا�س القيمة العادلة )تابع(  .37



التقرير ال�سنوي لدار التمويل 1022015

�لإجمايل
�ألف درهم

�مل�شتوى 
�لثالث 
�ألف درهم

�مل�شتوى �لثاين
�ألف درهم

�مل�شتوى �لأول
�ألف درهم تاريخ �لتقييم

126.015
 
246.605
9.139

126.015

-
-

-
 

-
-

-

246.605
9.139

 20 دي�سمرب 2015

31 دي�سمرب 2015
31 دي�سمرب 2015

�ملوجود�ت �ملقا�شة بالقيمة �لعادلة
موجودات م�سنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع

بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�شارة
اأ�سهم متداولة

اأدوات دين متداولة

 569.495
102.772
10.224

-
89.975
-

- 
12.797
10.224

569.495
-
-

31 دي�سمرب 2015
31 دي�سمرب 2015
31 دي�سمرب 2015

بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل
 �ل�شامل �لآخر
اأ�سهم متداولة

اأ�سهم غي متداولة
ا�ستثمار يف �سناديق مدارة

167.365 - 102.717 64.648 31 دي�سمرب 2015

موجود�ت مت �لإف�شاح عن قيمتها �لعادلة

ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

يعر�س اجلدول التايل تليل املوجودات املدرجة بالقيمة العادلة بح�سب ت�سل�سل م�ستويات قيا�س القيمة العادلة لل�سنة املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2015:

يعر�س اجلدول التايل تليل املوجودات املدرجة بالقيمة العادلة بح�سب ت�سل�سل م�ستويات قيا�س القيمة العادلة كما يف 
31 دي�سمرب 2014:

255.744 - - 255.744 املجموع

682.491 89.975 23.021 569.495 31 دي�سمرب 2015

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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الإجمايل
األف درهم

امل�ستوى 
الثالث 
األف درهم

امل�ستوى الثاين
األف درهم

امل�ستوى الأول
األف درهم تاريخ التقييم

 295.000
123.415

245.854
2.523

295.000
123.415

-
-

-
-

-

-

-
-

245.854
2.523

17 دي�سمرب 2014
17 دي�سمرب 2014

31 دي�سمرب 2014
31 دي�سمرب 2014

�ملوجود�ت �ملقا�شة بالقيمة �لعادلة
ا�ستثمارات عقارية

موجودات م�سنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع
بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�شارة

اأ�سهم متداولة
اأدوات دين متداولة

 502.322
118.152
9.023

-
100.574
-

- 
17.578
9.023

502.322
-
-

31 دي�سمرب 2014
31 دي�سمرب 2014
31 دي�سمرب 2014

بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل 
�ل�شامل �لآخر
اأ�سهم متداولة

اأ�سهم غي متداولة
ا�ستثمار يف �سناديق مدارة

 231.592 - 106.722 124.870 31 دي�سمرب 2014

موجود�ت مت �لإف�شاح عن قيمتها �لعادلة

ا�ستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

مبني اأدناه طرق تديد القيمة العادلة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة با�ستخدام اأ�ساليب التقييم، وي�سمل ذلك الفرتا�سات 
املقدرة من قبل املجموعة التي ميكن اأن ي�ستخدمها اأي م�سارك يف ال�سوق عند تقييم املوجودات.

��شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�شارة
اأ�سواق املال املحلية  ت�سمل ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�سارة الأ�سهم واأدوات الدين املتداولة يف 

وكذلك الدولية. ت�ستند اأعمال التقييم على اأ�سعار ال�سوق املعلنة يف �سوق املال.

��شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�شامل �لآخر
اإن اأرباح اأو خ�سائر اإعادة تقييم ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر يتم ت�سجيلها �سمن حقوق 
امللكية، وهذه ال�ستثمارات ت�سمل ال�ستثمارات ال�سرتاتيجية طويلة الأجل يف الأ�سهم املتداولة وغي املتداولة واأدوات ال�سق الأول 
من راأ�س املال و�سناديق الأ�سهم اخلا�سة. ت�ستند تقييمات الأ�سهم املتداولة واأدوات ال�سق الأول من راأ�س املال على اأ�سعار ال�سوق 
املعلنة يف �سوق املال، بينما تقدر قيمة ال�سناديق على اأ�سا�س بيانات املوجودات ال�سافية الواردة من مديري ال�سناديق. وفيما 
الأول  املقام  اإليها يف  التو�سل  يتم  التي  املالية يف تديد قيمة هذه ال�ستثمارات  البيانات  ت�ساعد  املتداولة،  بالأ�سهم غي  يتعلق 
با�ستخدام التقييم على اأ�سا�س م�ساعف معدل الأ�سعار اإىل الأرباح. تتطلب اأعمال التقييم من الإدارة اأن ت�سع بع�س الفرتا�سات 
حول معطيات طريقة التقييم وت�سمل التدفقات النقدية املتوقعة ومعدل اخل�سم وخماطر الئتمان ومعدلت التقلب وم�ساعفات 
معدل الأ�سعار اإىل الأرباح. ميكن و�سع تقييم معقول لحتمالت التقديرات املختلفة داخل نطاق طريقة التقييم، التي ت�ستخدمها 

الإدارة يف تقدير القيمة العادلة ل�ستثمارات الأ�سهم غي املتداولة.

248.377 - - 248.377

629.497 100.574 26.601 502.322

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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تاأثري �ملعطيات على 
�لقيمة �لعادلة

�ملدى 
)�ملتو�شط  
�ملرّجح(

معطيات �لتقييم 
�لهامة غري 
�جلديرة باملالحظة �أ�شلوب �لتقييم

يف  واحدة  بدرجة  )نق�س(  زيادة  اأي 
الأرباح  اإىل  الأ�سعار  معدلت  م�ساعفات 
ميكن اأن يوؤدي اإىل زيادة )نق�س( يف القيمة 

العادلة مببلغ 5 مليون درهم.

11-9 م�ساعف معدل 
الأ�سعار اإىل الأرباح

التقييم على اأ�سا�س 
م�ساعف معدل 

الأ�سعار اإىل الأرباح

اأ�سهم غي متداولة

مبني اأدناه املعطيات الهامة غي اجلديرة باملالحظة امل�ستخدمة يف تقييم الأ�سهم غي املتداولة امل�سنفة �سمن امل�ستوى الثالث 
من م�ستويات قيا�س القيمة العادلة.

�لتحويالت بني �لفئات
مل تكن هناك اأي تويالت بني امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين من م�ستويات قيا�س القيمة العادلة، كما ل توجد اأي تويالت من 

اأو اإىل امل�ستوى الثالث )2014: ل �سيء(.

�إد�رة ر�أ�س �ملال
اإن الهدف الرئي�سي من اإدارة راأ�س مال املجموعة هو التاأكد من اأن املجموعة تتفظ بن�سب راأ�س املال ال�سحية من اأجل دعم 

اأعمالها، وتعظيم القيمة للم�ساهمني، و�سمان اأن املجموعة تلتزم مبتطلبات راأ�س املال اخلارجية.

و�سمات  القت�سادية  الظروف  يف  التغيات  �سوء  يف  عليه  الالزمة  التعديالت  واإجراء  املال  راأ�س  هيكل  باإدارة  املجموعة  تقوم 
املخاطر التي تتعر�س لها اأن�سطتها. ومن اأجل املحافظة على هيكل راأ�س املال اأو تعديله، فقد تقوم املجموعة بتعديل مبلغ توزيعات 
الأرباح للم�ساهمني اأو اإ�سدار �سندات راأ�س املال. مل تطراأ اأي تغييات على الأهداف وال�سيا�سات والعمليات عن ال�سنوات ال�سابقة.

كفاية ر�أ�س �ملال . 38

2014
األف درهم

 2015
األف درهم

826.724

3.596.891
407.316
4.004.207

982.965

3.732.267
488.824
4.221.091

جمموع قاعدة راأ�س املال

�ملوجود�ت �ملرّجحة باملخاطر:
بنود بيان املركز املايل

التعر�سات خارج بيان املركز املايل
جمموع �ملوجود�ت �ملرّجحة باملخاطر

%20.6 ٪23.3 جمموع ن�شبة �ملوجود�ت )٪(

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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�لنتائج �ملو�شمية. 39

دعاوى قانونية. 40

�إعادة بيان وت�شنيف �ل�شنة �ل�شابقة. 41

مل يتم ت�سجيل اأي اإيرادات ذات طبيعة مو�سمية يف بيان الدخل املوحد لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2015 و31 دي�سمرب 2014.

بنتائج هذه  التنبوؤ  اإنه ل ميكن  املعتاد. وحيث  العمل  نا�سئة يف �سياق  اإجراءات ودعاوى قانونية خمتلفة  تعد املجموعة طرفًا يف 
�سلبي  تاأثي  اأي  والدعاوى  الإجراءات  لهذه  �سيكون  باأنه  تعتقد  ل  املجموعة  اإدارة  فاإن  التاأكيد،  وجه  على  والدعاوى  الإجراءات 

جوهري على البيانات املالية املوحدة اإذا مل يتم الف�سل فيها ل�سالح املجموعة.

اأعيد خالل ال�سنة بيان ر�سيد قر�س م�ستحق بقيمة 75.042 األف درهم وعر�سها كا�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
ال�سامل الآخر يف البيانات املالية املوحدة لل�سنوات ال�سابقة، وقد مت ت�سوية الفرق بني ر�سيد القر�س امل�ستحق والقيمة العادلة 
التالية: قرو�س و�سلفيات،  اإعادة بيان احل�سابات  ال�سامل الآخر عن طريق  لال�ستثمار املدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
العادلة  القيمة  يف  مرتاكمة  تغيات  حمتجزة،  اأرباح  الآخر،  ال�سامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  ا�ستثمارات 

ل�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر.

وعالوة على ذلك، اأعيد بيان ا�ستثمارات عقارية )بقيمة 83.8 مليون درهم( وا�ستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
اأنها  ت�سنيفها على  ال�سابقة، ومت  لل�سنوات  املوحدة  املالية  البيانات  مليون درهم( يف  الآخر )ب�سايف موجودات 12.3  ال�سامل 
مدرجة  ا�ستثمارات  عقارية،  ا�ستثمارات  التالية:  احل�سابات  يف  التعديالت  هذه  اأثر  بيان  مت  وقد  للبيع،  بها  حمتفظ  موجودات 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر، اأرباح حمتجزة، تغيات مرتاكمة يف القيمة العادلة ل�ستثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر.

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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بعد
�لتعديل
�ألف درهم

�لزيادة /
)�لنق�س(
�ألف درهم

قبل 
�لتعديل
�ألف درهم

1.536
-
-
126.015
29.902

)39.747(
)21.446(

1.536
)75.042(
)83.800(
126.015
29.902

)39.747(
)21.446(

 

-
75.042
83.800
-
-

-
-

بيان املركز املايل املوحد
كما يف 31 دي�سمرب 2014

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

قرو�س و�سلفيات
ا�ستثمارات عقارية

موجودات م�سنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع
مطلوبات مرتبطة مبا�سرة مبوجودات م�سنفة كمحتفظ بها للبيع

خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  ل�ستثمارات  العادلة  القيمة  يف  مرتاكمة  تغيات 
الدخل ال�سامل الآخر

اأرباح حمتجزة

21.762
-
-
123.415
29.902

)19.521(
)21.446(

21.762
)75.042(
)81.200(
123.415
29.902

)19.521(
)21.446(

 

-
75.042
81.200
-
-

-
-

بيان املركز املايل املوحد
كما يف 1 يناير 2014

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

قرو�س و�سلفيات
ا�ستثمارات عقارية

موجودات حمتفظ بها بغر�س البيع
مطلوبات حمتفظ بها بغر�س البيع

تغيات مرتاكمة يف القيمة العادلة ل�ستثمارات 
 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

اأرباح حمتجزة

-
17.227

)17.227(
17.227

 
17.227
-

بيان الدخل املوحد
كما يف 31 دي�سمرب  2014

اإيرادات الفوائد والإيرادات من املوجودات التمويلية وال�ستثمارية الإ�سالمية
�سايف الإيرادات من اأدوات ال�سق الأول لراأ�س املال

دلت يف احل�سابات املقابلة لها: عوملت املعامالت الرئي�سية التالية كتعديالت لل�سنة ال�سابقة، وبالتايل عحُ

�إعادة �لت�شنيف
اأن  الإدارة  ترى  احلالية.  ال�سنة  اأرقام  عر�س  طريقة  مع  تتوافق  لكي  ال�سرورة،  عند  املقارنة،  الأرقام  بع�س  ت�سنيف  اأعيد 
اإعادة  اأ�سا�سا  البيانات املالية املوحدة. ت�سمل هذه الت�سنيفات  اأكرث قيمة لقراء  طريقة عر�س الفرتة احلالية توفر معلومات 
العادلة من  اإىل ال�ستثمارات بالقيمة  بالتكلفة املطفاأة  ال�سق الأول لراأ�س املال من ال�ستثمارات املدرجة  ا�ستثمارات  ت�سنيف 

خالل الدخل ال�سامل الآخر، اإ�سافة اإىل اإعادة ت�سنيف مبالغ الإيرادات من هذه ال�ستثمارات يف بيان الدخل املوحد. 

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة   
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