دار التمويل ش.م.ع
بيان اﻷرباح أو الخسائر واﻹيرادات الشاملة اﻷخرى المرحلي الموجز الموحد )غير مدقق(

ﻟلفترة اﻟمنتهية في  ٣٠سبتمبر

إيضاح
إيرادات اﻟفوائد واﻹيرادات من اﻟموجودات اﻟتمويلية
واﻻستثمارية اﻹسﻼمية
مصروفات اﻟفوائد واﻷرباح اﻟموزعة على اﻟمودعين

٥
٥

١٣٥٫٥٦٧
)(٣٤٫٨٠٦
----------------------

١٦٦٫٦٩٤
)(٤٨٫٤٧٦
----------------------

٤٤٫٩٧٢
)(١٢٫٥٩٧
----------------------

٥١٫٥١٦
)(١٤٫٥٧١
----------------------

١٠٠٫٧٦١
--------------------٢١٫٨٧٤
)(٩٫٤٣٧
---------------------١٢٫٤٣٧
----------------------

١١٨٫٢١٨
--------------------٢٨٫٥٥٠
)(٨٫٧٤٥
--------------------١٩٫٨٠٥
---------------------

٣٢٫٣٧٥
--------------------٦٫٧٧٧
)(٣٫٠٥٩
--------------------٣٫٧١٨
---------------------

٣٦٫٩٤٥
--------------------١٠٫٠٣٤
)(٣٫٤٠١
--------------------٦٫٦٣٣
---------------------

٩٨٫٧٠٤
)(٤٦٫٠١٨
)(١١٫٥٦٢
)(٩٫٨٦٥
---------------------٣١٫٢٥٩
----------------------

١١١٫٤٩١
)(٦٢٫٦٤٦
)(١١٫٧٢٨
)(٤٫٢١٢
---------------------٣٢٫٩٠٥
----------------------

٣١٫٠٦٧
)(١٣٬٣٦٥
)(٥٬٥٥٢
)(٣٬٧٣١
---------------------٨٬٤١٩
----------------------

٢٨٫٣٧٦
)(١١٫٦٣٨
)(٦٫٧٨٩
)(٣٫١٧٣
---------------------٦٫٧٧٦
----------------------

٦
١٠

١٤٫١٢٨
)(٣٥٫٠١٣

٢٧٫٠٧٥
)(٥٢٫١٤٤

٢٬٠٠٣
)(١٠٬٩٥٨

١٤٫١٦٠
)(١٥٫٢٣٠

١١

)(١٫٢٩٩
١٦٫٩١١
---------------------١٣٩٫١٨٤
----------------------

)(١٫٤٧٧
١٤٫٣٨٤
--------------------١٥٨٫٧٦٦
----------------------

)(٢٤٩
٣٬١٢٠
---------------------٣٨٬٤٢٨
----------------------

)(٤١٠
٢٫٨٣٠
-------------------٥١٫٧٠٤
---------------------

)(٧٣٫٢٤٦
)(١٠٫٤٦٢
)(٢٢
)(٣٥٫٢٣٤
---------------------٢٠٫٢٢٠
---------------------)(٤٠٠
---------------------١٩٫٨٢٠
----------------------

)(٩٤٫٢٥٢
)(٢٣٫٥٢٨
)(١٠٫٩٣٤
)(٣٫٣٩٢
)(١١
)(٣٢٫٠٢٤
)(٨٫٧٤٧
---------------------- ---------------------٢١٫٥٥٦
٢٫٧٧٢
---------------------- ---------------------)(٣٠٥
)(٤١
---------------------- ---------------------٢١٫٢٥١
٢٫٧٣١
---------------------- ----------------------

)(٢٨٫٢٢٧
)(٣٫٦٠٥
)(٩٫٠٥٧
--------------------١٠٫٨١٥
--------------------٤٤١
--------------------١١٫٢٥٦
----------------------

صافي إيرادات الفوائد واﻹيرادات من الموجودات التمويلية
واﻻستثمارية اﻹسﻼمية
إيرادات اﻟرسوم واﻟعموﻻت
مصروفات اﻟرسوم واﻟعموﻻت
صافي إيرادات الرسوم والعموﻻت
صافي أقساط اﻟتأمين اﻟمكتسبة
صافي مطاﻟبات اﻟتأمين اﻟمتكبدة
صافي اﻟعموﻻت اﻟمدفوعة
إيرادات ) /مصروفات( تأمين أخرى
صافي إيرادات التأمين
صافي إيرادات اﻻستثمارات
خسائر اﻻنخفاض اﻻئتماني ﻟلقروض واﻟسلفيات
خسائر اﻻنخفاض اﻻئتماني ﻟلموجودات اﻟتمويلية
واﻻستثمارية اﻹسﻼمية
إيرادات تشغيلية أخرى
صافي اﻹيرادات التشغيلية
رواتب ومصروفات متعلقة باﻟموظفين
استهﻼك ممتلكات وتجهيزات ومعدات
اﻟتزامات اﻹيجار
مصروفات عمومية وإدارية
اﻷرباح التشغيلية للفترة
حصة )اﻟخسائر( /اﻷرباح من اﻟشركات اﻟزميلة
أرباح الفترة
منسوبة إلى:
مساهمي اﻟشركة اﻷم
اﻟحصص غير اﻟمسيطرة

ربحية اﻟسهم اﻷساسية واﻟمخفضة اﻟمنسوبة إﻟى اﻷسهم
اﻟعادية )باﻟدرهم(

لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في
 ٣٠سبتمبر
 ٣٠سبتمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
٢٠٢٠
٢٠٢١
أﻟف درهم
ألف درهم
أﻟف درهم
ألف درهم

١٤٫١٥٥
٥٫٦٦٥
-------------------١٩٫٨٢٠
==========

٧

٠.٠٠
==========
٥

١٦٫٢٣١
٥٫٠٢٠
-------------------٢١٫٢٥١
=========

٠.٠٠
=========

١٫٢٨٦
١٫٤٤٥
-------------------٢٫٧٣١
==========

١٠٫٠٣٩
١٫٢١٧
--------------------١١٫٢٥٦
==========

)(٠.٠١
=========

٠.٠٢
==========

دار التمويل ش.م.ع
بيان اﻷرباح أو الخسائر واﻹيرادات الشاملة اﻷخرى المرحلي الموجز الموحد )غير مدقق( )تابﻊ(

ﻟلفترة اﻟمنتهية في  ٣٠سبتمبر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 ٣٠سبتمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
أﻟف درهم
ألف درهم
١٩٫٨٢٠

أرباح اﻟفترة
)الخسائر(  /اﻹيرادات الشاملة اﻷخرى:
بنود لن يعاد تصنيفها في بيان الدخل:
اﻟتغير في اﻟقيمة اﻟعادﻟة ﻟلموجودات اﻟماﻟية اﻟمسجلة باﻟقيمة
اﻟعادﻟة من خﻼل اﻹيرادات اﻟشاملة اﻷخرى
مكافأة أعضاء مجلس اﻹدارة
اﻹيرادات ) /الخسائر( الشاملة اﻷخرى للفترة
إجمالي اﻹيرادات ) /الخسائر( الشاملة للفترة
منسوبة إلى:
مساهمي اﻟشركة اﻷم
اﻟحصص غير اﻟمسيطرة

٢١٫٢٥١

لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في
 ٣٠سبتمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
أﻟف درهم
ألف درهم
٢٫٧٣١

١١٫٢٥٦

٣٧٫٠٢٠
)(١٬٩٥٧
---------------------٣٥٬٠٦٣
---------------------٥٤٬٨٨٣
==========

)(٢٤٫١٠٢
)(١٬٢٢٣
---------------------)(٢٥٬٣٢٥
---------------------)(٤٬٠٧٤
==========

٩٫٦٨٧
--------------------٩٫٦٨٧
--------------------١٢٫٤١٨
==========

٤٫٢٣٤
--------------------٤٫٢٣٤
--------------------١٥٫٤٩٠
==========

٤٥٬٣٥٢
٩٫٥٣١
---------------------٥٤٬٨٨٣
==========

)(٥٬٦٠٧
١٫٥٣٣
--------------------)(٤٬٠٧٤
==========

١٠٫٣٣٠
٢٫٠٨٨
-------------------١٢٫٤١٨
==========

١٣٫٣٢٠
٢٫١٧٠
--------------------١٥٫٤٩٠
==========

تشكل اﻹيضاحات اﻟمدرجة على اﻟصفحات من  ١٠إﻟى  ٤٢جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة.

٦

دار التمويل ش.م.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد )غير مدقق(
ﻟلفترة اﻟمنتهية في  ٣٠سبتمبر ٢٠٢١

رأس
المال
ألف درهم

أسهم
خزينة
ألف درهم

خطة مدفوعات
الموظفين
المرتكزة
على أسهم
ألف درهم

احتياطي
قانوني
ألف درهم

احتياطي
القيمة
العادلة
ألف درهم

مكافئات مقترحة
ﻷعﺿاء
مجلس اﻹدارة
ألف درهم

اﻷرباح
المحتجزة
ألف درهم

صكوك
الشق اﻷول
ألف درهم

سندات الشق
اﻷول
ألف درهم

الحصص
غير المسيطرة
ألف درهم

المنسوبة لمساهمي
الشركة اﻷم
ألف درهم

اﻹجمالي
ألف درهم

الرصيد في  ١يناير ٢٠٢٠
اﻷرباح من استبعاد استثمارات مسجلة باﻟقيمة
اﻟعادﻟة من خﻼل اﻹيرادات اﻟشاملة اﻷخرى
أرباح اﻟفترة
صافي اﻟتغيرات في اﻟقيمة اﻟعادﻟة ﻻستثمارات
مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل اﻹيرادات
اﻟشاملة اﻷخرى
مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة

٣١٠٬٠٥٠

)(٢١٬٤٠٢

)(١٬٧٥٠

١٤٨٬٧٢٦

)(٤١٬٥٢٥

١٥٬٩٨٠

١٬٢٢٣

٢٨٠٬٤٠٠

١٥٬٠٠٠

٧٠٦٬٧٠٢

٨٧٬٧٨٢

٧٩٤٬٤٨٤

-

-

-

-

)(٢٣٬١١٢
-

٢٣٬١١٢
١٦٫٢٣١

-

-

-

١٦٫٢٣١

)(١٩٢
٥٫٠٢٠

)(١٩٢
٢١٫٢٥١

-

-

-

-

)(٢٠٬٦١٥
-

-

)(١٫٢٢٣

-

-

)(٢٠٬٦١٥
)(١٫٢٢٣

)(٣٬٢٩٥
-

)(٢٣٬٩١٠
)(١٫٢٢٣

إجمالي اﻹيرادات الشاملة اﻷخرى للفترة

-

-

-

-

)(٢٠٬٦١٥

١٦٫٢٣١

)(١٫٢٢٣

-

-

)(٥٬٦٠٧

١٬٥٣٣

)(٤٬٠٧٤

توزيعات اﻷرباح اﻟنقدية اﻟمدفوعة
اﻟحركة في صكوك اﻟشق اﻷول
فوائد على صكوك اﻟشق اﻷول

-

-

-

-

-

)(٨٬٣٦٠
)(١٦٬٠٩٧

-

)(١٫٤٠٠
-

الرصيد في  ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠

٣١٠٬٠٥٠

)(٢١٬٤٠٢

)(١٬٧٥٠

١٤٨٬٧٢٦

)(٨٥٬٢٥٢

٣٠٫٨٦٦

-

٢٧٩٫٠٠٠

١٥٬٠٠٠

)(٨٬٣٦٠
)(١٫٤٠٠
)(١٦٬٠٩٧

-

)(٨٬٣٦٠
)(١٫٤٠٠
)(١٦٬٠٩٧

٦٧٥٫٢٣٨

٨٩٫٣١٥

٧٦٤٫٥٥٣

٣١٠٬٠٥٠

الرصيد في  ١يناير ٢٠٢١
أرباح بيﻊ استثمارات مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من
خﻼل اﻹيرادات اﻟشاملة اﻷخرى
صافي أرباح اﻟفترة
صافي اﻟتغيرات في اﻟقيمة اﻟعادﻟة ﻻستثمارات
مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل اﻹيرادات
اﻟشاملة اﻷخرى
مكافآت مدفوعة ﻷعضاء مجلس اﻹدارة

)(٢١٬٤٠٢

)(١٬٧٥٠

١٥٠٬١٢٣

)(٧٦٬٩٩٨

١٩٬٣٢٤

١٬٩٥٧

٢٧٩٬٨٥٠

١٥٬٠٠٠

٦٧٦٬١٥٤

٩٣٬٥٨٢

٧٦٩٬٧٣٦

-

-

-

٨٬٢١٧

)(٨٬٢١٧
١٤٬١٥٥

-

-

-

١٤٬١٥٥

٥٫٦٦٥

١٩٬٨٢٠

-

-

-

٣٣٬١٥٤
-

-

)(١٬٩٥٧

-

-

٣٣٬١٥٤
)(١٬٩٥٧

٣٬٨٦٦
-

٣٧٫٠٢٠
)(١٬٩٥٧

إجمالي اﻹيرادات الشاملة اﻷخرى للفترة
إجمالي اﻹيرادات الشاملة

-

-

-

-

٣٣٬١٥٤
٣٣٬١٥٤

١٤٬١٥٥
١٤٬١٥٥

)(١٬٩٥٧
)(١٬٩٥٧

-

-

٤٥٬٣٥٢
٤٥٬٣٥٢

٩٫٥٣١
٩٫٥٣١

٥٤٫٨٨٣
٥٤٫٨٨٣

توزيعات اﻷرباح اﻟنقدية اﻟمدفوعة
اﻟحركة في صكوك اﻟشق اﻷول
شطب أسهم خزينة
فوائد على صكوك اﻟشق اﻷول
الرصيد في  ٣٠سبتمبر ٢٠٢١

)(٧٬٢١٢
٣٠٢٬٨٣٨

١٣٬٨٤٢
)(٧٬٥٦٠

)(١٬٧٥٠

١٥٠٬١٢٣

)(٣٥٬٦٢٧

)(٥٬٧٤٩
)(٦٬٦٣٠
)(١٣٬٧٠٦
)(٨٢٣

-

)(٥٠
٢٧٩٬٨٠٠

١٥٬٠٠٠

)(٥٬٧٤٩
)(٥٠
)(١٣٬٧٠٦
٧٠٢٫٠٠١

١٠٣٬١١٣

)(٥٬٧٤٩
)(٥٠
)(١٣٬٧٠٦
٨٠٥٫١١٤

تشكل اﻹيضاحات اﻟمدرجة على اﻟصفحات من  ١٠إﻟى  ٤٢جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة.

٧

دار التمويل ش.م.ع
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد )غير مدقق(
ﻟفترة اﻟتسعة أشهر اﻟمنتهية في  ٣٠سبتمبر )تابﻊ(
إيضاح
التدفقات النقدية من اﻷنشطة التشغيلية
أرباح اﻟفترة

٢٠٢١
ألف درهم

٢٠٢٠
أﻟف درهم

١٩٫٨٢٠

٢١٫٢٥١

١٠٫٤٦٢
٤٠٠
٣٥٫٠١٣
)(٩٫٨٧٦

١٠٫٩٣٤
٣٠٥
٥٢٫١٤٤
)(٢٣٫١٧٥

)(٣٫١٢٧

٨٩٠

)(١٫٩٧٩
١٫٢٩٩
٥١٠
----------------٥٢٫٥٢٢

)(٤٫١٠٢
١٫٤٧٧
٢٫٣٥٨
-----------------٦٢٫٠٨٢

١٬٠٤٤
٢١٫٤٧٢
٦٥٫٧٦٧
١٦٫٨٥١
)(٦١٫٩٦٧
)(١٦١٫٠١٠
٢٠٫١٤٧
)(١٫٤٩٢
٢٣٫٧٦٠
٣٫٨٨٥
)(١٩٫٠٢١

١٧٫٧٨٦
٢٤٧٫١٨٣
٦٫٨١٤
)(٣٠٫٢٥٩
)(٦٧٤٫٣٤٧
)(١٥٫٨٨٥
)(١٫٨٥١
٥٫٠٩١
)(٣٨٣٫٣٨٦

)(٨٥٠
)(١٫٩٥٧
------------------)(٢١٫٨٢٨
-------------------

)(٢٫٠٩٧
)(١٫٢٢٣
-----------------------)(٣٨٦٫٧٠٦
--------------------

)(٧٫٨٩٧

)(٥٫٤٢٧

٢٣٫٨٦١
)(٣٤٫٦٩٤

١٢٢٫٣٢٨
)(٩٫١٤٧

١٣٫٩٦٣
)(١٫٨٤٧
٣٫٦٧٣
٤٫٤٢٥
)(١٦٫٤٣٧
٩٫٨٧٦
----------------)(٥٫٠٧٧
------------------

٥٦٫٥٦٣
)(٣٫٦٧٣
)(١٠٫٧٥٩
٤٫٩١٢
٢٣٫١٧٥
------------------١٧٧٫٩٧٢
------------------

تعديﻼت ﻟـ:
اﻻستهﻼك ﻟلممتلكات واﻟتجهيزات واﻟمعدات
اﻟحصة من نتائج اﻟشركات اﻟزميلة
مخصص انخفاض قيمة ﻟقروض واﻟسلفيات
إيرادات توزيعات اﻷرباح من اﻻستثمارات
اﻷرباح من استبعاد استثمارات مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل
اﻷرباح أو اﻟخسائر
اﻟتغير في اﻟقيمة اﻟعادﻟة ﻟﻼستثمارات اﻟمسجلة باﻟقيمة
اﻟعادﻟة من خﻼل اﻷرباح أو اﻟخسائر
خسائر اﻻنخفاض اﻻئتماني ﻟموجودات تمويلية واستثمارية إسﻼمية
مخصص تعويضات نهاية اﻟخدمة ﻟلموظفين

اﻟتغيرات في:
مستحقات من اﻟبنوك تستحق بعد ثﻼثة أشهر
موجودات تمويلية واستثمارية إسﻼمية
قروض وسلفيات
فوائد مستحقة اﻟقبض وموجودات أخرى
ذمم اﻟتأمين اﻟمدينة
ودائﻊ اﻟعمﻼء وحسابات هامشية
فوائد دائنة ومطلوبات أخرى
اﻟتزامات اﻹيجار
عﻼوة غير مكتسبة
إجماﻟي اﻟمطاﻟبة اﻟقائمة
النقد المستخدم في اﻷنشطة التشغيلية
سداد تعويضات نهاية اﻟخدمة اﻟمدفوعة ﻟلموظفين
مكافآت مدفوعة ﻷعضاء مجلس اﻹدارة
صافي النقد المستخدم في اﻷنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من اﻷنشطة اﻻستثمارية
شراء استثمارات مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل اﻹيرادات اﻟشاملة اﻷخرى
متحصﻼت من بيﻊ استثمارات مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل
اﻹيرادات اﻟشاملة اﻷخرى
شراء استثمارات مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل اﻷرباح أو اﻟخسائر
متحصﻼت من بيﻊ استثمارات مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل
اﻷرباح أو اﻟخسائر
شراء استثمارات مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل اﻷرباح أو اﻟخسائر
متحصﻼت من بيﻊ استثمارات مسجلة باﻟتكلفة اﻟمطفأة
استبعاد استثمار عقاري
شراء ممتلكات وتجهيزات ومعدات
استبعاد ممتلكات وتجهيزات ومعدات
توزيعات أرباح مقبوضة
صافي النقد )المستخدم في(  /الناتج من اﻷنشطة اﻻستثمارية

٨

دار التمويل ش.م.ع
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد )تابﻊ(
ﻟفترة اﻟتسعة أشهر اﻟمنتهية في  ٣٠سبتمبر )غير مدققة(
٢٠٢١
ألف درهم

إيضاح
التدفقات النقدية من اﻷنشطة التمويلية
متحصﻼت من قروض قصيرة اﻷجل  /متوسطة اﻷجل
سداد قروض قصيرة اﻷجل  /متوسطة اﻷجل
اﻟحركة في صكوك اﻟشق اﻷول
فوائد مدفوعة على صكوك اﻟشق اﻷول
توزيعات اﻷرباح اﻟنقدية اﻟمدفوعة
سداد اﻟتزامات اﻹيجار
صافي النقد الناتج من اﻷنشطة التمويلية
صافي اﻟزيادة ) /اﻟنقص( في اﻟنقد وما يعادﻟه
اﻟنقد وما يعادﻟه في  ١يناير

٨

النقد وما يعادله في  ٣٠سبتمبر
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أﻟف درهم
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)(٥٠٫٠٠٣
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تشكل اﻹيضاحات اﻟمدرجة على اﻟصفحات من  ١٠إﻟى  ٤٢جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة.

* تتضمن اﻟفوائد مستحقة اﻟقبض واﻟموجودات اﻷخرى تحويل من اﻻستثمارات اﻟعقارية بمبلﻎ  ٤٫٤٢٥أﻟف درهم.
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دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
١

الوﺿع القانوني واﻷنشطة الرئيسية
دار اﻟتمويل ش.م.ع )"اﻟشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة أبوظبي بدوﻟة اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة طبقا ً ﻷحكام
قانون اﻟشركات اﻟتجارية اﻻتحادي ﻟدوﻟة اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة رقم ) (٢ﻟسنة  ٢٠١٥واﻟمرسوم بقانون اتحادي رقم )(١٤
ﻟسنة  ٢٠١٨بشأن اﻟمصرف اﻟمركزي وتنظيم اﻟمنشآت واﻷنشطة اﻟماﻟية وبموجب قرارات مجلس إدارة مصرف اﻹمارات
اﻟعربية اﻟمتحدة اﻟمركزي بشأن شركات اﻟتمويل.
إن عنوان اﻟمقر اﻟرئيسي اﻟمسجل ﻟلشركة هو ص.ب  ،٧٨٧٨أبوظبي ،اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة.
تأسست اﻟشركة بتاريخ  ١٣مارس  ٢٠٠٤وبدأت عملياتها بتاريخ  ١٨يوﻟيو  .٢٠٠٤تمارس اﻟشركة نشاطها من خﻼل مركزها
اﻟرئيسي في إمارة أبوظبي وفروعها اﻟمنتشرة في كل من أبوظبي ودبي واﻟشارقة .تتأﻟف اﻷنشطة اﻟرئيسية ﻟلشركة من
اﻻستثمارات وتمويل اﻷفراد واﻟشركات وغيرها من اﻟخدمات ذات اﻟصلة.
إن اﻟشركة مدرجة في سوق أبوظبي ﻟﻸوراق اﻟماﻟية )مؤشر :دار اﻟتمويل(.
إن اﻟبيانات اﻟماﻟية ﻟلشركة كما في وﻟلفترة اﻟمنتهية في  ٣٠سبتمبر  ٢٠٢١وﻟلسنة اﻟمنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠متاحة عند
اﻟطلب في عنوان اﻟشركة اﻟمسجل صندوق بريد  ،٧٨٧٨أبوظبي ،اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة.
في  ٢٤أكتوبر  ، ٢٠١٨قامت إدارة شركة دار اﻟتمويل ذ.م.م )اﻟمعروفة سابقا ً بدار اﻟتمويل اﻹسﻼمي( )"اﻟشركة اﻟتابعة"( بتقديم
خطة تعديل إﻟى مصرف اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة اﻟمركزي ﻹعادة هيكلة اﻟشركة اﻟتابعة .تم اعتماد خطة اﻟتعديل من قبل أعضاء
مجلس اﻹدارة بتاريخ  ٦فبراير  ٢٠١٩في حين تم اعتمادها من قبل اﻟمصرف اﻟمركزي بتاريخ  ١٠أكتوبر .٢٠١٩

٢

أساس اﻹعداد
تم إعداد هذه اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة ﻟلمجموعة وفقا ً ﻟمبدأ اﻟتكلفة اﻟتاريخية ،باستثناء بعض اﻷدوات اﻟماﻟية
واﻻستثمارات اﻟعقارية اﻟتي يتم قياسها باﻟقيمة اﻟعادﻟة.
تم إعداد هذه اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة وفقا ً ﻟلمعيار اﻟمحاسبي اﻟدوﻟي رقم " :٣٤اﻟتقارير اﻟماﻟية اﻟمرحلية"
اﻟصادر عن مجلس اﻟمعايير اﻟمحاسبية اﻟدوﻟية ،وتلتزم كذﻟك باﻟمتطلبات ذات اﻟصلة ﻟقوانين دوﻟة اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة.
ﻻ تشتمل هذه اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة على كافة اﻟمعلومات واﻹفصاحات اﻟﻼزمة في اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟموحدة
اﻟكاملة ،ويتعين قراءتها جنبا ً إﻟى جنب مﻊ اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟموحدة ﻟلمجموعة ﻟلسنة اﻟمنتهية في  ٣١ديسمبر  .٢٠٢٠عﻼوة على
ذﻟك ،إن نتائج اﻟفترة من  ١يناير  ٢٠٢١إﻟى  ٣٠سبتمبر  ٢٠٢١ﻟيست باﻟضرورة أن تكون مؤشرا ً على اﻟنتائج اﻟتي قد تكون
متوقعة ﻟلسنة اﻟماﻟية اﻟتي ستنتهي في  ٣١ديسمبر .٢٠٢١
بمقتضى اﻟتعميم اﻟصادر من هيئة اﻷوراق اﻟماﻟية واﻟسلﻊ بدوﻟة اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة رقم  ٢٠٠٨/٢٦٢٤اﻟصادر بتاريخ ١٢
أكتوبر  ، ٢٠٠٨تم اﻹفصاح عن اﻟسياسات اﻟمحاسبية اﻟمتعلقة باﻟموجودات اﻟماﻟية واﻟنقد وما يعادﻟه واﻟموجودات اﻟتمويلية
واﻻستثمارية اﻹسﻼمية واﻻستثمارات اﻟعقارية في اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة.
في  ١أبريل  ،٢٠١٥صدر اﻟقانون اﻻتحادي ﻟدوﻟة اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة رقم  ٢بشأن اﻟشركات اﻟتجارية )"قانون اﻟشركات
اﻹماراتي ﻟعام  ("٢٠١٥ﻟيصبح ساري اﻟمفعول اعتباراً من  ١يوﻟيو  .٢٠١٥وتمتثل اﻟشركة ﻟﻸحكام واجبة اﻟتطبيق من قانون
اﻟشركات اﻹماراتي ﻟعام  ٢٠١٥كما في تاريخ هذه اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة.

أ.

المتطلبات الجديدة السارية حاليا ً
إن اﻟسياسات اﻟمحاسبية اﻟمستخدمة في إعداد اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة متسقة مﻊ تلك اﻟسياسات اﻟمتبعة عند
إعداد اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟموحدة اﻟسنوية ﻟلمجموعة ﻟلسنة اﻟمنتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠٢٠باستثناء تطبيق اﻟمعايير اﻟدوﻟية ﻹعداد
اﻟتقارير اﻟماﻟية اﻟجديدة اﻟتاﻟية وتعديﻼتها اعتبارا ً من  ١يناير :٢٠٢١
الوصف

سارية اعتبارا ً من

تعديل معيار سعر اﻟفائدة – تعديل على اﻟمعيار رقم  ٩من اﻟمعايير اﻟدوﻟية ﻹعداد اﻟتقارير اﻟماﻟية واﻟمعيار
اﻟمحاسبي اﻟدوﻟي رقم  ٣٩واﻟمعايير  ٧و  ٤و  ١٦من اﻟمعايير اﻟدوﻟية ﻹعداد اﻟتقارير اﻟماﻟية

 ١يناير ٢٠٢١

١٠

دار التمويل ش.م.ع
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٢

أساس اﻹعداد )تابﻊ(

ب.

المعاير التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها بعد
يكون اﻟمعيار رقم  ١٧من اﻟمعايير اﻟدوﻟية ﻹعداد اﻟتقارير اﻟماﻟية "عقود اﻟتأمين" واجب اﻟتطبيق فترات إعداد اﻟتقارير اﻟسنوية
اﻟتي تبدأ في أو بعد  ١يناير  .٢٠٢٣تقوم اﻟمجموعة حاﻟيا ً بتقييم تأثير هذا اﻟمعيار اﻟجديد وتتوقﻊ تطبيقه في تاريخ اﻟسريان.
تلعب أسعار اﻟفائدة اﻟسائدة بين اﻟبنوك ،مثل سعر اﻟفائدة اﻟسائد بين اﻟبنوك في ﻟندن )ﻟيبور( ،دورا ً حيويا ً في اﻷسواق اﻟماﻟية
اﻟعاﻟمية نظراً ﻻستخدامها كأسعار مرجعية ﻟلمشتقات واﻟقروض واﻷوراق اﻟماﻟية ،وكمعايير في تقييم اﻷدوات اﻟماﻟية.
إن حاﻟة عدم اﻟيقين اﻟتي تحيط بنزاهة أسعار اﻟفائدة اﻟسائدة بين اﻟبنوك في اﻟسنوات اﻷخيرة جعلت اﻟجهات اﻟتنظيمية واﻟبنوك
اﻟمركزية واﻷطراف اﻟمشاركة في اﻷسواق يعملون من أجل اﻟتحول إﻟى معدﻻت مرجعية بديلة خاﻟية من اﻟمخاطر كما اقترحت
مجموعات اﻟعمل اﻟتي تقود اﻟقطاع اﻟمصرفي في اﻟدول اﻟمعنية معدﻻت مرجعية بديلة خاﻟية من اﻟمخاطر ﻟيتم تطبيقها بصورة
تدريجية .إن اﻟمضي قدما ً في اﻟتحول إﻟى هذه اﻟمعدﻻت اﻟمرجعية أدى إﻟى عدم يقين جوهري بشأن مستقبل أسعار اﻟفائدة اﻟسائدة
بين اﻟبنوك ﻟما بعد  ١يناير . ٢٠٢٢

ج.

استخدام اﻷحكام والتقديرات
عند إعداد هذه اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة ،قامت اﻹدارة بوضﻊ اﻷحكام واﻟتقديرات واﻻفتراضات اﻟتي تؤثر على
تطبيق اﻟسياسات اﻟمحاسبية واﻟمباﻟﻎ اﻟمعلنة ﻟلموجودات واﻟمطلوبات واﻹيرادات واﻟمصروفات .قد تختلف اﻟنتائج اﻟفعلية عن تلك
اﻟتقديرات.
إن اﻷحكام اﻟهامة اﻟتي تم وضعها من قبل اﻹدارة عند تطبيق اﻟسياسات اﻟمحاسبية ﻟلمجموعة واﻟمصادر اﻟرئيسية ﻟعدم اﻟيقين في
اﻟتقديرات هي نفس اﻷحكام اﻟتي تم تطبيقها على اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟموحدة كما في وﻟلسنة اﻟمنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
اﻻستجابة لكوفيد ١٩-
قامت اﻟمجموعة بإجراء تحليل داخلي ﻟتحديد اﻟحسابات اﻟمحتملة اﻟمؤهلة بشكل مبدئي ﻟﻼستفادة من اﻹعفاء اﻟمؤقت من سداد
دفعات اﻟمبلﻎ اﻷصلي واﻟفائدة )تأجيل أو تمديد( على اﻟقروض اﻟقائمة ﻟلعمﻼء من اﻟشركات في إطار خطة اﻟدعم اﻻقتصادي
اﻟمستهدف .تلقت اﻟمجموعة طلبات ﻟتأجيل اﻟسداد من اﻟعمﻼء )اﻟشركات اﻟتجارية /اﻟشركات اﻟصغيرة واﻟمتوسطة /اﻷفراد( نظرا ً
ﻟتأثير جائحة كوفيد ١٩-على اقتصاد دوﻟة اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة .قامت اﻟمجموعة بتقييم كل طلب بشكل موضوعي ،ودراسة
تقديم تسهيﻼت في اﻟسداد ﻟلعميل اﻟمتقدم باﻟطلب وفقا ً ﻟشروط إضافية ،إن وجدت ،وفقا ً ﻟما تراه اﻟمنشأة اﻟتشغيلية اﻟمعنية ﻟدى
اﻟمجموعة مناسباً.
الزيادة الجوهرية في مخاطر اﻻئتمان
قامت اﻟمجموعة بتقييم عوامل اﻟزيادة اﻟجوهرية في مخاطر اﻻئتمان مثل:
-١
-٢
-٣

إعادة جدوﻟة وإعادة هيكلة اﻟتسهيل
تحول تصنيف مخاطر اﻟمدين نظرا ً ﻟلتدهور اﻟماﻟي
زيادة اﻟمتأخرات اﻟسابقة

التغير في عوامل اﻻقتصاد الكلي
ينطوي ك ٍل من تقييم اﻟزيادة اﻟجوهرية في مخاطر اﻻئتمان واحتساب خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة على معلومات استشرافية .ﻟدينا
منهجية ديناميكية استشرافية ﻻحتساب خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة استنادا ً إﻟى توقعات اﻻقتصاد اﻟكلي .ﻟقد شهدت عوامل اﻻقتصاد
اﻟكلي قدر كبير من اﻟتقلبات اﻟهامة ،وإن كانت مؤقته ،في أعقاب تفشي فيروس كورونا .تحرص اﻟمجموعة على تقييم اﻟوضﻊ
عن كثب ،هذا وقد ﻻحظت انخفاض مستويات اﻟتقلب في اﻵونة اﻷخيرة.
في  ١١مارس  ،٢٠٢٠أعلنت منظم ة اﻟصحة اﻟعاﻟمية عن فيروس كورونا "كوفيد "١٩-كوباء عاﻟمي .في ضوء اﻻنتشار اﻟسريﻊ
ﻟلفيروس في جميﻊ أنحاء اﻟعاﻟم ،واجهت مختلف اﻻقتصادات واﻟقطاعات اضطرابات كبيرة ،وقامت اﻟحكومات واﻟسلطات باتخاذ
مجموعة من اﻟتدابير ﻻحتواء أو اﻟحد من انتشار اﻟفيروس.

١١

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٢

أساس اﻹعداد )تابﻊ(

ج.

استخدام اﻷحكام والتقديرات )تابﻊ(
التغير في عوامل اﻻقتصاد الكلي )تابﻊ(
في  ٢٧مارس  ،٢٠٢٠أصدر مجلس اﻟمعايير اﻟمحاسبية اﻟدوﻟية مذكرة توجيهية تنص على أن تقييم اﻟزيادة اﻟجوهرية في مخاطر
اﻻئتمان وقياس خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة يجب أن يستند إﻟى معلومات معقوﻟة وداعمه واﻟتي تكون متاحة ﻟلشركة دون تكلفة أو
جهد زائد .ينبغي عند تقييم اﻟظروف اﻟمتوقعة اﻷخذ بعين اﻻعتبار تأثير فيروس "كوفيد "١٩-واﻟتدابير اﻟحكومية اﻟهامة اﻟتي يتم
اتخاذها .ومن اﻟصعب في اﻟوقت اﻟراهن تحديد تأثير فيروس "كوفيد "١٩-واﻟتدابير اﻟحكومية بشكل داعم ومعقول.
قام مصرف اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة اﻟمركزي باعتماد وإصدار معايير خطة اﻟدعم اﻻقتصادي اﻟموجهة بدوﻟة اﻹمارات اﻟعربية
اﻟمتحدة؛ اﻟتعميم رقم  :CBUAE / BSD / N / 2020/1479بتاريخ ) ٢٠٢٠/٠٣/١٨خطة اﻟدعم اﻻقتصادي اﻟموجهة(
ﻻحتواء تداعي ات تفشي فيروس كورونا في اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة .تم وضﻊ خطة اﻟدعم اﻻقتصادي اﻟموجهة بغرض:
 .١منح إعفاء قصير اﻷجل ومتوسط اﻷجل من سداد دفعات اﻟمبلﻎ اﻷصلي و /أو اﻟفائدة /اﻟربح على اﻟقروض اﻟقائمة وإعادة
جدوﻟة /إعادة هيكلة اﻟقروض على أساس انتقائي وذﻟك ﻟكافة اﻟشركات اﻟمتضررة في اﻟقطاع اﻟخاص واﻟشركات اﻟصغيرة
واﻟمتوسطة واﻷفراد.
 .٢تعزيز قدرة اﻹقراض ﻟلبنوك ،من خﻼل إفراج جزئي ﻻحتياطيات رأس اﻟمال اﻟحاﻟية.
 .٣قيام كافة اﻟبنوك واﻟمؤسسات اﻟماﻟية اﻟعاملة في دوﻟة اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة بصياغة اﻟتوقعات واﻹجراءات اﻟواجب
اتخاذها في إطار خطة اﻟدعم اﻻقتصادي اﻟموجهة.
في إطار خطة اﻟدعم اﻻقتصادي اﻟموجهة ،قام مصرف اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة اﻟمركزي بإعداد "تسهيﻼت اﻟتكلفة اﻟصفرية"
مقابل اﻟضمانات اﻟمؤهلة .تخضﻊ هذه اﻟتسهيﻼت ﻟسعر فائدة صفر ،ومن اﻟمتوقﻊ أن تمرر اﻟبنوك وشركات اﻟتمويل امتيازات
تسهيﻼت اﻟسيوﻟة بدون تكلفة ،على اﻷقل ،ﻟعمﻼئها اﻟمؤهلين وفقا ً ﻟهذه اﻟمعايير .تتضمن "اﻟضمانات اﻟمؤهلة" ما يلي:
 .١شهادة إيداع ،سواء اﻟعادية أو اﻹسﻼمية صادرة عن مصرف اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة اﻟمركزي؛ و
 .٢تسهيﻼت إقراض حدي مؤقته وتسهيﻼت اﻟمرابحة اﻟمضمونة.
ﻟم تحصل دار اﻟتمويل على هذه اﻟتسهيﻼت بموجب خطة اﻟدعم اﻻقتصادي اﻟموجهة كما في  ٣٠سبتمبر .٢٠٢١
المجموعة :١العمﻼء الذين ﻻ يُتوقع أن يواجهوا تغيير جوهري في جدارتهم اﻻئتمانية بما يتجاوز مشكﻼت السيولة الناجمة
عن أزمة تفشي فيروس كورونا.
يشمل هذا اﻟقطاع اﻟفرعي اﻟمقترضين اﻟذين ﻻ يتعرضوا ﻟتدهور ائتماني ملحوظ على نحو يثير عوامل اﻟزيادة اﻟجوهرية في
مخاطر اﻻئتمان .من اﻟمتوقﻊ أن يواجه هؤﻻء اﻟعمﻼء مشكﻼت سيوﻟة على اﻟمدى اﻟقصير نتيجة تعطل اﻷعمال /تخفيض
اﻟرواتب ،ومن اﻟمتوقﻊ أن يتعافوا بسرعة بمجرد استقرار اﻟبيئة اﻻقتصادية .ﻻ تعتبر هذه اﻟحسابات أنها تنطوي على تدهور في
جودة اﻻئتمان على نحو يستدعى انتقال اﻟمرحلة وقد يتم استقرار اﻟمرحلة في نفس اﻟمستوى.
المجموعة :٢العمﻼء المتوقع أن يتأثروا بشكل ملحوظ بأزمة تفشي فيروس كورونا.
يشمل هذا اﻟقطاع اﻟفرعي اﻟمقترضين اﻟذين يتعرضوا ﻟتدهور ائتماني أكثر شدة وﻟمدة أطول ،بما يتجاوز مشكﻼت اﻟسيوﻟة ،مﻊ
امتداد فترة اﻻسترداد .يتعين انتقال اﻟمرحلة أي اﻻنتقال من اﻟمرحلة  ١إﻟى اﻟمرحلة  .٢نظرا ً ﻻحتمال حدوث انتعاش اقتصادي
في وقت ﻻحق ،ﻻ يُتوقﻊ انتقال هؤﻻء اﻟعمﻼء إﻟى اﻟمرحلة  ٣وفقا ً ﻟلمعيار رقم  ٩من اﻟمعايير اﻟدوﻟية ﻹعداد اﻟتقارير اﻟماﻟية ،مﻊ
قبول اﻟحاﻻت وﻟكن في ظروف استثنائية مثل حاﻻت اﻹفﻼس واﻻحتيال واﻟتهرب.
ترتكز عملية تصنيف اﻟعمﻼء على مجموعة من أعمال اﻟتحليل اﻟكمي ومصفوفات اﻷحكام اﻟموضوعة من قبل اﻟخبراء
اﻟمتخصصين في مجال اﻟعمل داخل اﻟمجموعة/اﻟمؤسسة.

١٢

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٢

أساس اﻹعداد )تابﻊ(

ج.

استخدام اﻷحكام والتقديرات )تابﻊ(
كوفيد ١٩-وخسائر اﻻئتمان المتوقعة
العمﻼء المستفيدون من التأجيﻼت بموجب خطة الدعم اﻻقتصادي الموجهة وخارج الخطة بحسب مجال وقطاع العمل:
جدول  :١بيانات اﻟتأجيل كما في  ٣٠سبتمبر :٢٠٢١
القطاع
الخدمات المصرفية التجارية

المرحلة

المجموعات

تأجيل السداد
ألف درهم

التعرض
ألف درهم

مخصص
انخفاض القيمة
ألف درهم

اﻟمرحلة ١

مجموعة ١
مجموعة ٢

٥٤٫٣٧٦
٢٢٫٣١١

٨٩٫٥٠٢
٧٩٫١٣٠

٢٣١
٧٠٧

اﻟمرحلة ٢

مجموعة ١
مجموعة ٢

٩٫٥٠١
٢٥٫١٦٣
-------------------١١١٫٣٥١
=========

٤٥٫٦٠٠
١١٠٫٢١٢
--------------------٣٢٤٫٤٤٤
=========

١٫١٦٢
٣٫١٠٨
-----------------٥٫٢٠٨
========

إجمالي

جدول  :٢تغير )تدفق( خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة منذ بداية اﻟسنة حتى تاريخه.

الخدمات المصرفية التجارية
مخصص خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة كما في بداية اﻟسنة
أخرى

لم تنخفض قيمته اﻻئتمانية
المرحلة ٢
المرحلة ١
ألف درهم
ألف درهم

انخفﺿت قيمته اﻻئتمانية
إجمالي
المرحلة ٣
ألف درهم
ألف درهم

٣٫٦٥١
٦١٩
----------------٤٫٢٧٠
========

٤٫٢٥٨
٩٥٠
---------------٥٫٢٠٨
=======

٦٠٧
٣٣١
----------------٩٣٨
=======

مخصص خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة كما في نهاية اﻟفترة

١٣

----------------========

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٢

أساس اﻹعداد )تابﻊ(

ج.

استخدام اﻷحكام والتقديرات )تابﻊ(
كوفيد ١٩-وخسائر اﻻئتمان المتوقعة )تابﻊ(
العمﻼء المستفيدون من التأجيﻼت بموجب خطة الدعم اﻻقتصادي الموجهة وخارج الخطة بحسب مجال وقطاع العمل )تابع(
جدول  :٣اﻻنتقال بين اﻟمراحل منذ بداية اﻟسنة
لم تتعرض ﻻنخفاض ائتماني
المرحلة ٢
المرحلة ١
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
إجمالي المبلغ مخصص
مخصص
إجمالي المبلغ
انخفاض
القائم
انخفاض
القائم
القيمة
القيمة
الخدمات المصرفية التجارية
كما في  ١يناير ٢٠٢١
تحويﻼت من اﻟمرحلة  ١إﻟى اﻟمرحلة ٢
تحويﻼت من اﻟمرحلة  ٢إﻟى اﻟمرحلة ١
تحويﻼت من اﻟمرحلتين  ١و  ٢إﻟى اﻟمرحلة ٣
تحويﻼت من اﻟمرحلة  ٣إﻟى اﻟمرحلتين  ١و ٢
حركات أخرى
كما في  ٣٠سبتمبر ٢٠٢١

تعرﺿت ﻻنخفاض ائتماني
المرحلة ٣
ألف درهم
ألف درهم
إجمالي المبلغ مخصص
انخفاض
القائم
القيمة

إجمالي
ألف درهم
ألف درهم
إجمالي المبلغ مخصص
انخفاض القيمة
القائم

١٦٤٫٨٩٣

٦٠٧

١٥٢٫٠٤٩

٣٫٦٥١

-

-

٣١٦٫٩٤٢

٤٫٢٥٨

٣٫٧٣٩
--------------------١٦٨٫٦٣٢
=========

٣٣١
------------------٩٣٨
========

٣٫٧٦٣
-------------------١٥٥٫٨١٢
=========

٦١٩
-----------------٤٫٢٧٠
========

-------------------=========

-------------------=========

٧٫٥٠٢
----------------------٣٢٤٫٤٤٤
==========

٩٥٠
-------------------٥٫٢٠٨
=========

ﻟم تكن هناك انتقاﻻت بين اﻟمراحل خﻼل ربﻊ اﻟسنة ﻟلعمﻼء اﻟمستفيدين من اﻟتأجيﻼت بموجب خطة اﻟدعم اﻻقتصادي اﻟموجهة وخارج اﻟخطة.

١٤

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٢

أساس اﻹعداد )تابﻊ(

ج.

استخدام اﻷحكام والتقديرات )تابﻊ(
كوفيد ١٩-وخسائر اﻻئتمان المتوقعة )تابﻊ(
يبين اﻟجدول اﻟتاﻟي اﻟحركة في إجماﻟي اﻟتعرض عند اﻟتعثر:
الحركة في إجمالي التعرض عند التعثر

ألف درهم

اﻟتعرض عند اﻟتعثر كما في  ١يناير ٢٠٢١
اﻟزيادة ) /اﻟنقص( في اﻟتعرض ﻟمخاطر اﻟقروض اﻟتجارية

١٣١٫٥٦٨
٤٫٩٤٧
--------------------١٣٦٫٥١٥
=========

اﻟتعرض عند اﻟتعثر كما في  ٣٠سبتمبر ٢٠٢١

د.

أساس التوحيد
تتضمن هذه اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة اﻟبيانات اﻟماﻟية ﻟلشركة وشركاتها اﻟتابعة )يشار إﻟيها مجتمعة
بـ"اﻟمجموعة"(.
الشركات التابعة
إن اﻟشركات اﻟتابعة هي اﻟمنشآت اﻟتي تخضﻊ ﻟسيطرة اﻟمجموعة .تُسيطر اﻟمجموعة على منشأة ما عندما تكون معرضة ،أو
ﻟديها حق في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها بهذه اﻟمنشأة ويكون ﻟديها اﻟقدرة على اﻟتأثير في تلك اﻟعوائد من خﻼل نفوذها على
اﻟمنشأة .يتم إدراج اﻟبيانات اﻟماﻟية ﻟلشركات اﻟتابعة ضمن اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة اعتبارا ً من تاريخ بدء
اﻟسيطرة عليها وحتى تاريخ انتهاء هذه اﻟسيطرة .فيما يلي تفاصيل اﻟشركات اﻟتابعة ﻟلشركة وأنشطتها اﻟرئيسية:
اسم الشركة التابعة

دار اﻟتمويل ذ.م.م )اﻟمعروفة سابقا ً بدار
اﻟتمويل اﻹسﻼمي(
دار اﻟتأمين ش.م.ع
شركة دار اﻟتمويل ﻟﻸوراق اﻟماﻟية ذ.م.م
دار اﻟتمويل كابيتال ش.م.خ )اﻟمعروفة
سابقا ً باسم كاب إم(
خدمات دار اﻟتمويل ذ.م.م

بلد التأسيس

نسبة الملكية )(٪
 ٣٠سبتمبر  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١

النشاط الرئيسي

اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة
اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة
اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة

١٠٠
٤٥.٦١
٧٠

١٠٠
٤٥.٦١
٧٠

خدمات اﻟتمويل
اﻟتأمين
اﻟوساطة اﻟماﻟية

اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة
اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة

١٠٠
١٠٠

١٠٠
١٠٠

اﻻستثمار وإدارة اﻷصول
خدمات

المعامﻼت المحذوفة عند التوحيد
عند اﻟتوحيد يتم حذف جميﻊ اﻷرصدة بين شركات اﻟمجموعة واﻹيرادات واﻟمصروفات واﻟتدفقات اﻟنقدية اﻟناتجة عن اﻟمعامﻼت
بين شركات اﻟمجموعة.

٣

السياسات المحاسبية الهامة
إن اﻟسياسات اﻟمحاسبية اﻟمطبقة في هذه اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة هي نفس اﻟسياسات اﻟمحاسبية اﻟمطبقة في
اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟموحدة ﻟلمجموعة كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠٢٠وﻟلسنة اﻟمنتهية في ذﻟك اﻟتاريخ.

١٥

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية
تتعرض اﻟمجموعة ﻟلمخاطر اﻟتاﻟية من أدواتها اﻟماﻟية:






مخاطر اﻻئتمان
مخاطر اﻟسيوﻟة
مخاطر اﻟسوق
اﻟمخاطر اﻟتشغيلية
مخاطر اﻟتأمين

تتوافق أهداف وسياسات وإجراءات إدارة اﻟمخاطر اﻟماﻟية ﻟلمجموعة مﻊ تلك اﻟمفصح عنها في اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟموحدة اﻟمدققة
كما في وﻟلسنة اﻟمنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠

)أ(

مخاطر اﻻئتمان
تمثل مخاطر اﻻئتمان أكبر خطر منفرد من أعمال اﻟمجموعة؛ ﻟذﻟك تقوم اﻹدارة بعناية بإدارة تعرضها ﻟمخاطر اﻻئتمان .تتركز
إدارة ومراقبة مخاطر اﻻئتمان ﻟدى قسم إدارة اﻟمخاطر اﻟذي يقدم تقارير منتظمة إﻟى ﻟجنة إدارة اﻟمخاطر.
تم اﻹفصاح عن خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة من اﻟقروض واﻟسلفيات اﻟمقاسة باﻟتكلفة اﻟمطفأة واﻟموجودات اﻟتمويلية واﻻستثمارية
اﻹسﻼمية اﻟمقاسة باﻟتكلفة اﻟمطفأة في اﻹيضاحين  ١٠و ١١على اﻟتواﻟي .ﻻ يوجد توقﻊ معقول ﻟﻼسترداد باﻟكامل.

)(١

سياسة الشطب
تقوم اﻟمجموعة بشطب اﻟموجودات اﻟماﻟية ،كليا ً أو جزئياً ،عندما تستنفد جميﻊ جهود اﻻسترداد اﻟعملية وتقرر عدم وجود توقﻊ
معقول ﻻستردادها .إن مؤشرات عدم وجود توقﻊ معقول ﻟﻼسترداد تشتمل على ) (١إيقاف أنشطة اﻹنفاذ و) (٢في حاﻟة أن تكون
طريقة اﻻسترداد باﻟمجموعة هي إغﻼق اﻟرهن على اﻟضمانات وعندما ﻻ يوجد توقﻊ معقول باسترداد قيمة اﻟضمانات باﻟكامل.
يجوز ﻟلمجموعة شطب اﻟموجودات اﻟماﻟية اﻟتي ﻻ تزال خاضعة ﻷنشطة اﻹنفاذ .إن اﻟمباﻟﻎ اﻟتعاقدية اﻟقائمة ﻟتلك اﻟموجودات
اﻟمشطوبة خﻼل اﻟفترة اﻟمنتهية في  ٣٠سبتمبر  ٢٠٢١كانت  ١١٬٤مليون درهم ) ١١١ .٣ :٢٠٢٠مليون درهم( .ما زاﻟت
اﻟمجموعة تسعى ﻻسترداد اﻟمباﻟﻎ اﻟمملوكة بشكل قانوني باﻟكامل ،واﻟتي تم شطبها جزئيا ً بسبب عدم وجود توقﻊ معقول باﻻسترداد
باﻟكامل.

)(٢

تعديل الموجودات المالية
تقوم اﻟمجموعة أحيانا ً بتعديل شروط اﻟقروض اﻟمقدمة ﻟلعمﻼء بسبب إعادة اﻟتفاوض اﻟتجاري أو اﻟقروض اﻟمتعثرة بهدف زيادة
اﻻسترداد إﻟى اﻟحد اﻷقصى .تشمل أنشطة إعادة اﻟجدوﻟة ترتيبات تمديد فترة اﻟسداد ودفعات اﻟتوقف اﻟمؤقت عن اﻟسداد وإعفاءات
اﻟسداد .تعتمد سياسات وممارسات إعادة اﻟجدوﻟة على مؤشرات أو معايير تشير ،من وجهة نظر اﻹدارة ،إﻟى إمكانية اﻻستمرار
في عملية اﻟسداد .تتم مراجعة تلك اﻟسياسات بصورة مستمرة.
يتم تقييم مخاطر تعثر هذه اﻟموجودات بعد اﻟتعديل في تاريخ اﻟتقرير ومقارنتها باﻟمخاطر بموجب اﻟشروط اﻷصلية عند اﻻعتراف
اﻟمبدئي ،عندما ﻻ يكون اﻟتعديل جوهري وباﻟتاﻟي ﻻ ينتج عنه إﻟغاء تسجيل اﻟموجودات اﻷصلية .تراقب اﻟمجموعة اﻷداء اﻟﻼحق
ﻟتعديل اﻟموجودات .قد تحدد اﻟمجموعة أن مخاطر اﻻئتمان قد تحسنت بشكل كبير بعد إعادة اﻟجدوﻟة ،بحيث يتم نقل اﻟموجودات
من اﻟمرحلة  ٣أو اﻟمرحلة ) ٢خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة على مدى عمر اﻷداة( إﻟى اﻟمرحلة ) ١خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة ﻟمدة
 ١٢شهر( .تكون هذه هي اﻟحاﻟة فقط ﻟلموجودات اﻟمدارة وفقا ً ﻟلشروط اﻟجديدة ﻟمدة  ١٢شهر متتاﻟيا ً على اﻷقل.
تستمر اﻟمجموعة في مراقبة ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية ﻻحقة في مخاطر اﻻئتمان فيما يتعلق بتلك اﻟموجودات من خﻼل
استخدام نماذج محددة ﻟلموجودات اﻟمعدﻟة.

)(٣

قياس مخاطر اﻻئتمان
اﻟقروض واﻟسلفيات )بما في ذﻟك اﻟتزامات اﻟقروض وخطابات اﻻعتماد وخطابات اﻟضمان(
إن تقدير اﻟتعرض ﻟمخاطر اﻻئتمان ﻷغراض إدارة اﻟمخاطر أمر معقد ويتطلب استخدام اﻟنماذج حيث أن اﻟتعرض يختلف
باختﻼف اﻟتغيرات في ظروف اﻟسوق واﻟتدفقات اﻟنقدية اﻟمتوقعة وبمرور اﻟوقت .إن تقييم مخاطر اﻻئتمان ﻟمحفظة اﻟموجودات
يتطلب اﻟمزيد من اﻟتقديرات حول احتماﻟية حدوث اﻟتعثر ونسب اﻟخسائر اﻟمرتبطة بها واﻻرتباطات اﻻئتمانية بين اﻷطراف
اﻟمقابلة .تقوم اﻟمجموعة بقياس مخاطر اﻻئتمان استناداً إﻟى احتماﻟية اﻟتعثر ،وإجماﻟي اﻟتعرض عند اﻟتعثر ،واﻟخسائر اﻟمحتملة
عند اﻟتعثر .إن هذه اﻟمنهجية مشابهة ﻟلمنهجية اﻟمستخدمة ﻷغراض قياس خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة وفقا ً ﻟلمعيار رقم  ٩من
اﻟمعايير اﻟدوﻟية ﻹعداد اﻟتقارير اﻟماﻟية.
١٦

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة

١٧

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

)أ(

مخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(

)(٣

قياس مخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(
تصنيفات مخاطر اﻻئتمان
تستخدم اﻟمجموعة تصنيفات مخاطر اﻻئتمان اﻟداخلية اﻟتي تعكس تقييمها ﻻحتمال تعثر اﻷطراف اﻟمقابلة اﻟفردية .تستخدم
اﻟمجموعة نماذج تقييم داخلية مصممة خصيصا ً ﻟمختلف فئات اﻷطراف اﻟمقابلة .يتم إدراج اﻟمعلومات اﻟتي تم جمعها بشأن
اﻟمقترض واﻟقرض وقت تقديم اﻟطلب )مث ل اﻟدخل اﻟسنوي ،ومستوى اﻟضمانات فيما يتعلق بحاﻻت اﻟتعرض ﻟلمخاطر اﻟمخاطر
من اﻷفراد ،واﻹيرادات ونوع اﻟقطاع فيما يتعلق بحاﻻت اﻟتعرض ﻟلمخاطر من اﻟشركات( في نموذج اﻟتقييم ،كما يتم استكماﻟها
بمدخﻼت اﻟبيانات اﻟخارجية في اﻟنموذج.
تتم معايرة درجات اﻟتقييم اﻻئتماني بحيث تزداد مخاطر اﻟتعثر بشكل مضاعف عند كل درجة مخاطر أعلى ،بمعنى أن اﻟفرق
في احتمال اﻟتعثر بين درجتي تقييم  ٦و ٨أقل من اﻟفرق في احتمال اﻟتعثر بين درجتي تقييم  ١٨و.٢٠

)(٤

قياس خسائر اﻻئتمان المتوقعة
يحدد اﻟمعيار رقم  ٩من اﻟمعايير اﻟدوﻟية ﻹعداد اﻟتقارير اﻟماﻟية نموذج "من ثﻼث مراحل" ﻟتحديد اﻻنخفاض في اﻟقيمة بناء على
اﻟتغيرات في اﻟجودة اﻻئتمانية منذ اﻻعتراف اﻟمبدئي على اﻟنحو اﻟموجز أدناه:


يتم تصنيف اﻷداة اﻟماﻟية اﻟتي ﻟم تتعرض ﻻنخفاض ائتماني عند اﻻعتراف اﻟمبدئي في "اﻟمرحلة  ،"١وتتم مراقبة مخاطر
اﻻئتمان اﻟخاصة بها بشكل مستمر من قبل اﻟمجموعة.



إذا تم تحديد زيادة جوهرية في مخاطر اﻻئتمان منذ اﻻعتراف اﻟمبدئي ،يتم نقل اﻷداة اﻟماﻟية إﻟى "اﻟمرحلة  "٢وﻟكن ﻻ يتم
اعتبارها أنها تعرضت ﻻنخفاض ائتماني.



إذا تعرضت اﻷداة اﻟماﻟية ﻻنخفاض ائتماني ،يتم نقل اﻷداة اﻟماﻟية إﻟى "اﻟمرحلة  ."٣ﻟمزيد من اﻟتفاصيل حول كيفية تعريف
اﻟمجموعة ﻟلتعثر واﻟموجودات اﻟتي تعرضت ﻻنخفاض ائتماني ،يرجى مراجعة اﻹيضاح رقم )١-٤ج(.



يتم قياس خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة ﻟلموجودات اﻟماﻟية باﻟمرحلة  ١بمبلﻎ يعادل اﻟجزء من خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة على
مدى اﻟعمر اﻹنتاجي اﻟناتجة عن أحداث اﻟتعثر اﻟمحتملة خﻼل فترة اﻻثني عشر شهرا ً اﻟتاﻟية .يتم قياس خسائر اﻻئتمان
اﻟمتوقعة ﻟﻸدوات من اﻟمرحلة  ٢أو  ٣بناء على خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة على أساس اﻟعمر .ﻟمزيد من اﻟتفاصيل حول
اﻟمدخﻼت واﻻفتراضات وأساﻟيب اﻟتقدير اﻟمستخدمة في قياس خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة ،يرجى مراجعة اﻹيضاح اﻟتاﻟي.



إن اﻟمفهوم اﻟسائد في قياس خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة وفقا ً ﻟلمعيار رقم  ٩من اﻟمعايير اﻟدوﻟية ﻹعداد اﻟتقارير اﻟماﻟية يتمثل
في ضرورة مراعاة اﻟمعلومات اﻻستشرافية .يتضمن اﻹيضاح أدناه شرحا ً ﻟكيفية قيام اﻟمجموعة ببلورة هذا اﻷمر في نماذج
خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة اﻟخاصة بها.

يلخص اﻟجدول اﻟتاﻟي متطلبات انخفاض اﻟقيمة وفقا ً اﻟمعيار رقم  ٩من اﻟمعايير اﻟدوﻟية ﻹعداد اﻟتقارير اﻟماﻟية:
التغير في الجودة اﻻئتمانية منذ اﻻعتراف المبدئي
المرحلة ١
)اﻻعتراف اﻟمبدئي(
خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة ﻟمدة ١٢
شهر

المرحلة ٢
)اﻟزيادة اﻟجوهرية في مخاطر اﻻئتمان
منذ اﻻعتراف اﻟمبدئي(
خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة على مدى عمر
اﻷداة

١٨

المرحلة ٣
)اﻟموجودات اﻟماﻟية اﻟتي تعرضت ﻻنخفاض
ائتماني(
خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة على مدى عمر
اﻷداة

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

)أ(

مخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(

)(٤

قياس خسائر اﻻئتمان المتوقعة )تابﻊ(
اﻟزيادة اﻟجوهرية في مخاطر اﻻئتمان
تعتبر اﻟمجموعة أن اﻷصل اﻟماﻟي قد شهد زيادة جوهرية في مخاطر اﻻئتمان عند استيفاء واحد أو أكثر من اﻟمعايير اﻟكمية أو
اﻟنوعية أو معايير اﻟدعم اﻟتاﻟية:
اﻟمعايير اﻟكمية
قروض اﻟشركات:
باﻟنسبة ﻟقروض اﻟشركات ،إذا كان اﻟمقترض يواجه زيادة جوهرية في احتمال اﻟتعثر واﻟتي يمكن أن تنشأ عن اﻟعوامل اﻟتاﻟية:
 إعادة هيكلة تسهيﻼت اﻟقروض خﻼل اﻻثني عشر شهرا ً اﻷخيرة؛ تسهيﻼت اﻟقروض اﻟتي تأخر سدادها ﻟمدة  ٣٠يوم وأكثر وﻟكن أقل من  ٩٠يوم؛ اﻟتغيير اﻟفعلي أو اﻟمتوقﻊ في اﻟتصنيفات اﻟخارجية و /أو اﻟتصنيفات اﻟداخلية.اﻷفراد:
باﻟنسبة ﻟمحفظة اﻷفراد ،إذا كان اﻟمقترضون يستوفون واحد أو أكثر من اﻟمعايير اﻟتاﻟية:
-

نتائج عكسية ﻟحساب /مقترض حسب بيانات مكتب اﻻئتمان.
إعادة جدوﻟة اﻟقرض قبل تأخر اﻟسداد ﻷكثر من  ٣٠يوم.
حسابات تأخر سدادها ﻟفترة ما بين  ٣٠و ٩٠يوم.

اﻟخزينة:
 زيادة جوهرية في احتماﻟية تعثر أداة اﻟخزينة اﻷساسية. تغير جوهري في اﻷداء اﻟمتوقﻊ ﻟﻼستثمار وسلوك اﻟمقترض )قيمة اﻟضمانات واﻟتوقف اﻟمؤقت عن اﻟسداد ونسبة اﻟدفﻊ إﻟىاﻟدخل وغير ذﻟك(.
اﻟمعايير اﻟنوعية:
قروض اﻟشركات:
 مﻼحظات من إطار إشارات اﻹنذار اﻟمبكر ﻟدى اﻟمجموعة )إﻟى جانب عوامل أخرى مثل اﻟتغير اﻟسلبي في اﻷعمال أواﻟظروف اﻟماﻟية أو اﻻقتصادية(.
معايير اﻟدعم:
يتم تطبيق معايير اﻟدعم وتعتبر اﻟموجودات اﻟماﻟية أنها تعرضت ﻟزيادة جوهرية في مخاطر اﻻئتمان في حال تجاوز اﻟمقترض
 ٣٠يوم في سداد دفعاته اﻟتعاقدية.

) (٥تعريف التعثر والموجودات التي تعرﺿت ﻻنخفاض ائتماني
تحدد اﻟمجموعة أن اﻷداة اﻟماﻟية على أنها متعثرة واﻟتي تتوافق باﻟكامل مﻊ تعريف اﻻنخفاض اﻻئتماني ،عندما تستوفي واحد أو
أكثر من اﻟمعايير اﻟتاﻟية:
باﻹضافة إﻟى تأخر اﻟسداد ﻷكثر من  ٩٠يوم ،باﻟنسبة ﻟمحفظة اﻷفراد واﻟشركات ،فإن تعريف اﻟتعثر اﻟمستخدم يتماشى مﻊ إطار
بازل .وفقا ً ﻟتعريف بازل  ،٢يعتبر اﻟتعثر أنه قد حدث فيما يتعلق ببعض اﻟمدينين عند وقوع أحد اﻷحداث اﻟتاﻟية:

١٩

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

٤

)أ(

مخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(

) (٥تعريف التعثر والموجودات التي تعرﺿت ﻻنخفاض ائتماني )تابﻊ(








تعتبر اﻟمجموعة أنه من اﻟمستبعد أن يسدد اﻟمدين اﻟتزاماته اﻻئتمانية ﻟلمجموعة باﻟكامل دون قيام اﻟمجموعة باستخدام حقها
في مصادرة اﻟضمان )إذا كان يتم اﻻحتفاظ به(.
تضﻊ اﻟمجموعة اﻟتزام اﻻئتمان في حاﻟة عدم اﻻستحقاق.
تقوم اﻟمجموعة برصد مخصص ﻟلتعثر أو مخصص محدد ناتج عن انخفاض ملحوظ في اﻟجودة اﻻئتمانية بعد تعرض
اﻟمجموعة.
توافق اﻟمجموعة على إعادة هيكلة اﻟقروض اﻟمتعثرة ﻟﻼﻟتزام اﻻئتماني حيث يؤدي ذﻟك إﻟى تراجﻊ اﻻﻟتزام اﻟماﻟي اﻟناتج
عن إعفاء أو تأجيل سداد اﻟمبلﻎ اﻷصلي أو اﻟفائدة أو اﻟرسوم اﻷخرى.
تقديم اﻟمجموعة طلب ﻹشهار إفﻼس اﻟمدين أو طلب مماثل فيما يتعلق باﻻﻟتزام اﻻئتماني ﻟلمدين تجاه اﻟمجموعة .سعي
اﻟمدين إﻟى إشهار إفﻼسه أو تم وضعه في حاﻟة اﻹفﻼس أو اﻟحماية اﻟمماثلة على نحو قد يترتب عليه تجنب أو تأخير سداد
اﻻﻟتزام اﻻئتماني إﻟى اﻟمجموعة.
تأخر اﻟمدين في سداد أي اﻟتزامات ائتمانية جوهرية إﻟى اﻟمجموعة ﻷكثر من  ٩٠يوم .تعتبر اﻟسحوبات اﻟبنكية على
اﻟمكشوف متأخرة اﻟسداد بمجرد أن يتجاوز اﻟعميل حداً معينا ً أو تم إخطاره بحد أقل من اﻟمبلﻎ اﻟحاﻟي اﻟقائم.
إن اﻟقرض اﻟذي تمت إعادة اﻟتفاوض بشأنه نظرا ً ﻟتدهور حاﻟة اﻟمقترض عادة ما يعتبر أنه تعرض ﻻنخفاض ائتماني ما ﻟم
يكن هناك دﻟيل يشير إﻟى تقليص جوهري في مخاطر عدم اﻟحصول على اﻟتدفقات اﻟنقدية اﻟتعاقدية ،وﻻ توجد مؤشرات
أخرى على انخفاض اﻟقيمة .باﻹضافة إﻟى ذﻟك ،يعتبر قرض اﻟعمﻼء من اﻷفراد اﻟذي تأخر ﻟمدة  ٩٠يوم أو أكثر أنه تعرض
ﻻنخفاض اﻟقيمة.

قياس خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة  -شرح اﻟمدخﻼت واﻻفتراضات وأساﻟيب اﻟتقدير
يتم قياس خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة إما على مدى  ١٢شهر أو على مدى عمر اﻷداة ،وذﻟك بنا ًء على ما إذا كانت قد حدثت زيادة
جوهرية في اﻻئتمان عند اﻻعتراف اﻟمبدئي أو إذا تم اعتبار اﻷصل على أنه تعرض ﻻنخفاض ائتماني .تتمثل خسائر اﻻئتمان
اﻟمتوقعة في ناتج احتماﻟية اﻟتعثر اﻟمخصوم وإجماﻟي اﻟتعرض عند اﻟتعثر واﻟخسائر اﻟمحتملة عند اﻟتعثر واﻟتي يتم تعريفها على
اﻟنحو اﻟتاﻟي:


تمثل احتماﻟية اﻟتعثر احتمال تخلف اﻟمقترض عن أداء اﻟتزاماته اﻟماﻟية )بموجب "تعريف اﻟتعثر واﻟتعرض ﻻنخفاض
ائتماني" أعﻼه( ،وذﻟك على مدى  ١٢شهر أو اﻟفترة اﻟمتبقية ﻟﻼﻟتزام.



يستند إجماﻟي اﻟتعرض عند اﻟتعثر إﻟى اﻟمبلﻎ اﻟذي تتوقﻊ اﻟمجموعة سداده وقت حدوث اﻟتعثر على مدى اﻻثني عشر شهرا ً
اﻟقادمة أو اﻟفترة اﻟمتبقية ﻹجماﻟي اﻟتعرض عند اﻟتعثر .فعلى سبيل اﻟمثال ،تقوم اﻟمجموعة ،باﻟنسبة ﻟﻼﻟتزام اﻟمتجدد ،بإدراج
اﻟرصيد اﻟجاري اﻟمسحوب باﻹضافة إﻟى أي مبلﻎ إضافي يتوقﻊ سحبه إﻟى اﻟحد اﻟتعاقدي اﻟحاﻟي بحلول وقت حدوث اﻟتعثر،
إن حدث.



تمثل اﻟخسائر اﻟمحتملة عند اﻟتعثر توقعات اﻟمجموعة ﻟمدى اﻟخسائر من اﻟتعرضات اﻟمتعثرة .تختلف اﻟخسائر اﻟمحتملة عند
اﻟتعثر باختﻼف نوع اﻟطرف اﻟمقابل ونوع وعمر اﻟمطاﻟبة وتوافر اﻟضمان وسبل اﻟدعم اﻻئتماني اﻷخرى .يتم بيان اﻟخسائر
اﻟمحتملة عند اﻟتعثر كنسبة مئوية مقابل كل وحدة من وحدات اﻟتعرض وقت حدوث اﻟتعثر .كما تحتسب اﻟخسائر على أساس
مدة  ١٢شهر أو على مدى عمر اﻷداة ،حيث تمثل فترة اﻻثني عشر شهراً نسبة اﻟخسائر اﻟمتوقعة إذا حدث اﻟتعثر في فترة
اﻻثني عشر شهرا ً اﻟقادمة ،بينما يمثل عمر اﻷداة نسبة اﻟخسائر اﻟمتوقﻊ حدوثها إذا وقﻊ اﻟتعثر على مدى اﻟفترة اﻟمتبقية من
اﻟعمر اﻟمتوقﻊ ﻟلقرض.

يتم تحديد خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة من خﻼل توقﻊ احتماﻟية اﻟتعثر واﻟخسائر اﻟمحتملة عند اﻟتعثر وإجماﻟي اﻟتعرض عند اﻟتعثر
ﻟكل شهر مستقبلي وﻟكل تعرض فردي أو جماعي .يتم ضرب هذه اﻟمكونات اﻟثﻼثة معا ً وتعديلها بحسب احتماﻟية اﻻستمرار )أي
ﻟم يتم سداد اﻟتعرض مسبقا ً وﻟم يحدث تعثر في وقت سابق من اﻟشهر( .وبذﻟك يتم احتساب خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة بشكل فعال
ﻟكل شهر مستقبلي ،ثم يتم تخفيضها ﻟلقيمة في تاريخ اﻟتقرير ويتم جمعها .يمثل معدل اﻟخصم اﻟمستخدم في حساب خسائر اﻻئتمان
اﻟمتوقعة معدل اﻟفائدة اﻷصلي اﻟفعلي أو أي معدل مقارب ﻟه.
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دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

)أ(

مخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(

)(٥

تعريف التعثر والموجودات التي تعرﺿت ﻻنخفاض ائتماني )تابﻊ(
قياس خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة  -شرح اﻟمدخﻼت واﻻفتراضات وأساﻟيب اﻟتقدير )تابﻊ(
يتم تحديد احتماﻟية اﻟتعثر مدى عمر اﻷداة من خﻼل تطبيق تواريخ اﻻستحقاق على احتماﻟية اﻟتعثر اﻟحاﻟية ﻟمدة  ١٢شهر .تستهدف
تواريخ اﻻستحقاق كيفية تطور اﻟتعثرات في اﻟمحفظة من نقطة اﻻعتراف اﻟمبدئي وخﻼل عمر اﻟقرض .تستند تواريخ اﻻستحقاق
إﻟى اﻟبيانات اﻟتاريخية اﻟتي يمكن مﻼحظتها ويفترض أن تكون هي نفسها عبر كافة اﻟموجودات ضمن اﻟمحفظة وفئات اﻟتصنيف
اﻻئتماني ،ويدعم هذا اﻟتحليل اﻟتاريخي.
يتم تحديد إجماﻟي اﻟتعرض عند اﻟتعثر على مدى  ١٢شهر وعلى مدى عمر اﻷداة على أساس تواريخ اﻟسداد اﻟمتوقعة ،واﻟتي
تختلف بحسب نوع اﻟمنتج.


باﻟنسبة ﻹطفاء اﻟمنتجات واﻟقروض اﻟتي تسدد على دفعة واحدة ،يعتمد هذا على اﻟتسديد اﻟتعاقدي اﻟمستحق على اﻟمقترض
على مدى  ١٢شهر أو على مدى عمر اﻷداة .سيتم تعديل هذا أيضا ً ﻟبيان أثر أي مدفوعات زائدة متوقعة يقدمها اﻟمقترض.
يتم أيضا ً مراعاة افتراضات اﻟسداد /إعادة اﻟتمويل اﻟمبكر عند اﻻحتساب.



باﻟنسبة ﻟلمنتجات اﻟمتجددة ،يتم توقﻊ إجماﻟي اﻟتعرض عند اﻟتعثر من خﻼل أخذ اﻟرصيد اﻟحاﻟي اﻟمسحوب وإضافة "عامل
تحويل اﻻئتمان" اﻟذي يُجيز اﻟسحب اﻟمتوقﻊ ﻟلحدود اﻟمتبقية بحلول وقت اﻟتعثر .تختلف هذه اﻻفتراضات حسب نوع اﻟمنتج
واﻟحد اﻷدنى ﻟﻼستخدام اﻟحاﻟي ،بنا ًء على تحليل بيانات اﻟتعثر اﻷخيرة ﻟلمجموعة.

يتم تحديد اﻟخسائر اﻟناتجة عن اﻟتعثر على مدى  ١٢شهر ومدى عمر اﻷداة بنا ًء على اﻟعوامل اﻟتي تؤثر على اﻻسترداد بعد
اﻟتعثر ،واﻟتي تختلف حسب نوع اﻟمنتج.


باﻟنسبة ﻟلمنتجات اﻟخاضعة ﻟضمان ،يستند ذﻟك في اﻟمقام اﻷول إﻟى نوع اﻟضمانات وقيمة اﻟضمانات اﻟمتوقعة ،واﻟخصومات
اﻟتاريخية ﻟلقيم اﻟسوقية /اﻟدفترية اﻟناتجة عن اﻟمبيعات اﻹﻟزامية ،وموعد استعادة اﻟملكية وتكلفة اﻻسترداد اﻟملحوظة.



باﻟنسبة ﻟلمنتجات غير اﻟخاضعة ﻟضمان ،عادة ما يتم تحديد اﻟخسائر اﻟمحتملة عند اﻟتعثر على مستوى اﻟمنتج بسبب اﻻختﻼف
اﻟمحدود في اﻻستردادات اﻟتي تم تحقيقها على مستوى مختلف اﻟمقترضين .تتأثر اﻟخسائر اﻟمحتملة عند اﻟتعثر باستراتيجيات
اﻟتحصيل ،بما في ذﻟك مبيعات وأسعار اﻟديون اﻟمتعاقد عليها.

يتم أيضا ً إدراج اﻟمعلومات اﻻقتصادية اﻻستشرافية عند تحديد احتماﻟية اﻟتعثر وإجماﻟي اﻟتعرض عند اﻟتعثر واﻟخسائر اﻟمحتملة
عند اﻟتعثر على مدى  ١٢شهر وعلى مدى عمر اﻷداة .تختلف هذه اﻻفتراضات حسب نوع اﻟمنتج .راجﻊ اﻹيضاح أدناه ،ﻟمزيد
من اﻟتفاصيل حول اﻟمعلومات اﻻستشارية وكيفية إدراجها في حسابات خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة.
تتم مراقبة ومراجعة هذه اﻻفتراضات اﻟتي تقوم عليها حسابات خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة  -مثل كيفية تغير تواريخ اﻻستحقاق
اﻟخاصة باحتماﻟية اﻟتعثر وقيم اﻟضمانات وغير ذﻟك  -على أساس ربﻊ سنوي.

اﻟمعلومات اﻻستشرافية اﻟمدرجة في نماذج خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة
يتضمن تقييم اﻟزيادة اﻟجوهرية في مخاطر اﻻئتمان وحساب خسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة اﻟمعلومات اﻻستشرافية .قامت اﻟمجموعة
بإجراء تحليل تاريخي وتحديد اﻟمتغيرات اﻻقتصادية اﻟرئيسية اﻟتي تؤثر على مخاطر اﻻئتمان.

تصنيف وقياس اﻻئتمان
إن نظام تقييم اﻟمخاطر يعتبر اﻷساس اﻟذي يتم اﻻستناد إﻟيه عند تحديد مخاطر اﻻئتمان من محفظة اﻟموجودات ﻟدى اﻟمجموعة
)باستثناء موجودات اﻟعمﻼء( ،ومن ثم تحديد أسعار اﻟموجودات وإدارة اﻟمحفظة وتحديد مخصصات خسائر اﻟتمويل واﻻحتياطيات
وأساس هيكل تفويض صﻼحيات اعتماد اﻻئتمان .تستخدم اﻟمجموعة نظام نموذجي رقمي ﻟتصنيف مخاطر اﻻئتمان يستند إﻟى
اﻟتقدير اﻟداخلي ﻟدى اﻟمجموعة حول احتماﻟية اﻟتعثر عن اﻟسداد ،إضافة إﻟى تقييم اﻟعمﻼء أو اﻟمحافظ مقابل مجموعة من اﻟعوامل
اﻟكمية واﻟنوعية ،ويشمل ذﻟك اﻷخذ بعين اﻻعتبار اﻟمركز اﻟماﻟي ﻟلطرف اﻟمقابل وتاريخه اﻟسابق وعوامل أخرى.
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إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

٤

)أ(

مخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(

) (٥تعريف التعثر والموجودات التي تعرﺿت ﻻنخفاض ائتماني )تابﻊ(
تصنيف وقياس اﻻئتمان )تابﻊ(
يتراوح تصنيف مخاطر اﻟموجودات اﻟعاملة من درجة  ١إﻟى درجة  ،١٩حيث ترتبط كل درجة باحتماﻟية معينة ﻟلتعثر .يتم
تصنيف اﻟعمﻼء اﻟمتعثرين ضمن اﻟدرجات  ٢٠و ٢١و ٢٢بما يتوافق مﻊ اﻟفئات دون اﻟمستوى واﻟمشكوك في تحصيلها واﻟخسائر
بحسب دﻟيل اﻟتصنيفات واﻹرشادات بشأن اﻟتعميم رقم  ،٢٠١٢/٢٨اﻟصادر عن مصرف اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة اﻟمركزي.
ﻟقد تم وضﻊ درجات اﻟتقييم اﻻئتماني اﻟداخلية ﻟلمجموعة بما يماثل درجات اﻟتقييم اﻟمستخدمة من قبل اﻟوكاﻻت اﻟخارجية من أجل
اﻟحصول على مقارنة أفضل.

اﻟموافقة على اﻻئتمان
في إطار اﻟصﻼحيات اﻟمسند ة ﻟها من قبل مجلس اﻹدارة ،تقوم ﻟجنة اﻻئتمان اﻟتابعة ﻟلمجموعة )"ﻟجنة اﻻئتمان"( بمراجعة واعتماد
اﻟتعرضات اﻻئتمانية اﻟرئيسية من كل طرف فردي من اﻷطراف اﻟمقابلة ،ومجموعات اﻷطراف اﻟمقابلة اﻟمترابطة ومحافظ
اﻟتعرضات اﻟخاصة بمعامﻼت اﻷفراد.

مراقبة اﻻئتمان
تراقب اﻟمجموعة بشكل منتظم اﻟتعرضات اﻻئتمانية واﻻتجاهات اﻟخارجية اﻟتي قد تؤثر على نتائج إدارة اﻟمخاطر .يتم رفﻊ
تقارير داخلية عن إدارة اﻟمخاطر إﻟى مسؤول اﻟمخاطر اﻟرئيسي أو مسؤول اﻻئتمان اﻟرئيسي وﻟجنة اﻟمخاطر اﻟمنبثقة عن مجلس
اﻹدارة ،وتتضمن هذه اﻟتقارير معلومات حول اﻟمتغيرات اﻟرئيسية واﻟتعثر في اﻟمحفظة ومدى اﻻنخفاض في قيمة اﻟتمويﻼت.
تتم بعناية مراقبة كافة حسابات اﻟشركات اﻟمعرضة ﻟلمخاطر ﻟلتأكد من انتظام اﻟسداد مﻊ مراجعتها رسميا ً كل سنة أو خﻼل فترة
أقصر .ﻟدى اﻟمجموعة سياسات ُمحكمة ﻟلتحقق من حسابات اﻟعمﻼء واﻟرقابة عليها بما يضمن مواجهة أي مشكﻼت تتعلق بجودة
حسابات اﻟعمﻼء بكفاءة وفي اﻟ وقت اﻟمناسب .يتم تصنيف اﻟتعرض اﻻئتماني بوضعه ضمن قائمة اﻟمراقبة أو اﻟتعثر في اﻟسداد
وفقا ً ﻟتوجيهات مصرف اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة اﻟمركزي.
يتم عن كثب مراقبة كافة اﻟحسابات اﻟمتعثرة عن كثب من قبل وحدة جدوﻟة اﻟديون ﻟدى اﻟمجموعة اﻟتي ترفﻊ تقارير مباشرة عن
ذﻟك إﻟى مسؤول اﻻئتمان اﻟرئيسي .يُعاد تقييم تلك اﻟحسابات واﻻتفاق على إجراءا ٍ
ت تصحيحية ﻟها ومراقبتها .تشمل اﻹجراءات
اﻟتصحيحية ،على سبيل اﻟمثال ﻻ اﻟحصر ،تخفيض حدة اﻟتعرض وتعزيز اﻟضمان وإنهاء اﻟحساب ،وغيرها.
وفيما يتعلق بمحفظة اﻷفراد ﻟدى اﻟمجموعة ،تتم مراقبة جودة اﻟموجودات عن كثب بتصنيفها إﻟى حسابات متأخرة اﻟسداد ﻟمدة
 ٩٠/٦٠/٣٠يوما ً مﻊ مراقبة اتجاهات اﻟعجز عن اﻟسداد بشك ٍل متواصل ﻟكل منتج من منتجات اﻷفراد ﻟدى اﻟمجموعة .تخضﻊ
اﻟحسابات اﻟتي تأخر سدادها ﻟعملية اﻟتحصيل ،حيث تتم إدارتها بشك ٍل مستقل من قبل قسم اﻟمخاطر .يلتزم اﻟبنك اﻟتزاما ً تاما ً
بإجراءات حذف محفظة اﻷفراد اﻻئتمانية ورصد مخصصات ﻟها وفقا ً ﻟتوجيهات مصرف اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة اﻟمركزي.

اﻟحد من مخاطر اﻻئتمان
يتم اﻟحد من خسائر اﻻئتمان اﻟمحتملة من حساب أو عميل أو محفظة محددة باستخدام مجموعة من اﻷدوات .يتم اﻟحصول على
دعم إضافي في شكل ضمانات وكفاﻻت حسب اﻻقتضاء .تُـجرى عملية تقييم دقيقة ﻟمدى اﻻعتماد على حلول اﻟحد من مخاطر
اﻻئتمان اﻟمذكورة في ضوء عدد من اﻷمور مثل قانونية تنفيذ هذه اﻟحلول واﻟقيمة اﻟسوقية ومخاطر اﻟطرف اﻟمقابل ﻟلجهة
اﻟضامنة .تتضمن أنواع اﻟضمانات اﻟمؤهلة ﻟخفض اﻟمخاطر :اﻟنقد واﻟعقارات اﻟسكنية واﻟتجارية واﻟصناعية واﻟموجودات اﻟثابتة
مثل اﻟمركبات واﻟطائرات واﻟمنشآت واﻵﻻت واﻷوراق اﻟماﻟية اﻟرائجة واﻟسلﻊ واﻟضمانات اﻟبنكية وخطابات اﻻعتماد وغيرها.
تتحكم سياسات خفض اﻟمخاطر في عملية اعتماد أنواع اﻟضمانات.
تتفق أهداف وسياسات إدارة اﻟمخاطر اﻟماﻟية ﻟلمجموعة مﻊ تلك اﻟتي تم اﻹفصاح عنها في اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟموحدة كما في وﻟلسنة
اﻟمنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠٢٠
تق وم اﻟمجموعة بقياس تعرضها ﻟمخاطر اﻻئتمان استناداً إﻟى اﻟقيمة اﻟدفترية اﻹجماﻟية ﻟلموجودات اﻟماﻟية ناقصا ً اﻟمباﻟﻎ اﻟتي تمت
مقاصتها واﻟفوائد اﻟمعلقة وخسائر انخفاض اﻟقيمة ،إن وجدت .تمثل اﻟقيم اﻟدفترية ﻟلموجودات اﻟماﻟية أقصى تعرض ﻟمخاطر
اﻻئتمان.

٢٢

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

)أ(

مخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(

)(٦

التعرض لمخاطر اﻻئتمان
يتضمن اﻟجدول اﻟتاﻟي تحليل ﻟلتعرض ﻟمخاطر اﻻئتمان فيما يتعلق باﻟموجودات اﻟماﻟية اﻟمعرضة ﻟخسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة .تمثل اﻟقيمة اﻟدفترية اﻹجماﻟية ﻟلموجودات اﻟماﻟية أدناه أقصى تعرض ﻟمخاطر اﻻئتمان
ﻟدى اﻟمجموعة فيما يتعلق بتلك اﻟموجودات:
كما في  ٣٠سبتمبر ٢٠٢١
مراحل خسائر اﻻئتمان المتوقعة
المرحلة ٣
المرحلة ٢

المرحلة ١

التعرﺿات لمخاطر اﻻئتمان

قروض وسلفيات  -باﻟتكلفة اﻟمطفأة
مخصص اﻟخسائر
القيمة الدفترية

موجودات تمويلية واستثمارية إسﻼمية  -باﻟتكلفة اﻟمطفأة
مخصص اﻟخسائر
القيمة الدفترية

خسائر اﻻئتمان المتوقعة
خسائر اﻻئتمان
المتوقعة لمدة  ١٢شهر على مدى عمر اﻷداة
ألف درهم
ألف درهم
٤٧٨٫٧٥١
)(٤٥٫٦٧٢
--------------------٤٣٣٫٠٧٩
--------------------٤٫٦٨٤
)(٢٣٩
------------------٤٫٤٤٥
--------------------

١٫٤٦٨٫١٠٨
)(١٤٫٢٢٩
----------------------١٫٤٥٣٫٨٧٩
----------------------٢١٫٦٠٠
)(١٫٣٦٨
--------------------٢٠٫٢٣٢
--------------------

٢٣

خسائر اﻻئتمان المتوقعة
على مدى عمر اﻷداة
ألف درهم

اﻹجمالي
ألف درهم

٥١٥٫٧١٧
)(٣٣٥٫١٠٢
-----------------------١٨٠٫٦١٥
-----------------------٧٤٫٢٣٠
)(٦١٫٢٩٧
---------------------١٢٫٩٣٣
----------------------

٢٫٤٦٢٫٥٧٦
)(٣٩٥٫٠٠٣
----------------------٢٫٠٦٧٫٥٧٣
----------------------١٠٠٫٥١٤
)(٦٢٫٩٠٤
-------------------٣٧٫٦١٠
---------------------

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

)أ(

مخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(

)(٦

التعرض لمخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(
تعرض ﻟلمجموعة
يتضمن اﻟجدول اﻟتاﻟي تحليل ﻟلتعرض ﻟمخاطر اﻻئتمان فيما يتعلق باﻟموجودات اﻟماﻟية اﻟمعرضة ﻟخسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة .تمثل اﻟقيمة اﻟدفترية اﻹجماﻟية ﻟلموجودات اﻟماﻟية أدناه أقصى ّ
ﻟمخاطر اﻻئتمان فيما يتعلق بتلك اﻟموجودات:
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
مراحل خسائر اﻻئتمان المتوقعة
المرحلة ١

المرحلة ٢

خسائر اﻻئتمان المتوقعة
على مدى عمر اﻷداة
ألف درهم

اﻹجمالي
ألف درهم

قروض وسلفيات  -باﻟتكلفة اﻟمطفأة

١٬٥٢٢٬٧٦٦
)(١١٬٩٦٠
---------------------١٬٥١٠٬٨٠٦
-----------------------

٥١٥٬١٣٩
)(٤١٬٩٦٠
------------------٤٧٣٬١٧٩
--------------------

٥٠٩٬٥٠٠
)(٣٢٥٬١٣٢
--------------------١٨٤٬٣٦٨
---------------------

٢٬٥٤٧٬٤٠٥
)(٣٧٩٬٠٥٢
----------------------٢٬١٦٨٬٣٥٣
-----------------------

موجودات تمويلية واستثمارية إسﻼمية  -باﻟتكلفة اﻟمطفأة

٣٩٬٦٤٩
)(٤٠٥
-------------------٣٩٬٢٤٤
--------------------

١٤٬٨١٠
)(١٬٣٣٢
------------------١٣٬٤٧٨
-------------------

٦٦٬٧٩١
)(٥٩٬١٣٢
--------------------٧٬٦٥٩
---------------------

١٢١٬٢٥٠
)(٦٠٬٨٦٩
--------------------٦٠٬٣٨١
---------------------

التعرﺿات لمخاطر اﻻئتمان

مخصص اﻟخسائر
القيمة الدفترية

مخصص اﻟخسائر
القيمة الدفترية

خسائر اﻻئتمان المتوقعة
خسائر اﻻئتمان
المتوقعة لمدة  ١٢شهر على مدى عمر اﻷداة
ألف درهم
ألف درهم

المرحلة ٣

٢٤

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

)أ(

مخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(

)(٦

التعرض لمخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(
يتضمن اﻟجدول اﻟتاﻟي تحليل ﻟلتعرض ﻟمخاطر اﻻئتمان فيما يتعلق باﻟموجودات اﻟماﻟية اﻟمعرضة ﻟخسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة.
تعرض ﻟلمجموعة ﻟمخاطر اﻻئتمان فيما يتعلق بتلك اﻟموجودات:
تمثل اﻟقيمة اﻟدفترية اﻹجماﻟية ﻟلموجودات اﻟماﻟية أدناه أقصى ّ
٢٠٢١
مراحل خسائر اﻻئتمان المتوقعة
المرحلة ٣
المرحلة ٢
خسائر اﻻئتمان
خسائر اﻻئتمان
المتوقعة
المتوقعة
على مدى عمر
على مدى عمر
اﻷداة
اﻷداة
ألف درهم
ألف درهم

المرحلة ١
خسائر
اﻻئتمان
المتوقعة لمدة
 ١٢شهر
ألف درهم

اﻹجمالي
ألف درهم

قروض وسلفيات
تصنيف ١
تصنيف ٢
تصنيف ٣
تصنيف ٤
تصنيف ٥
مخصص اﻟخسائر
اﻟقيمة اﻟدفترية

موجودات تمويلية
واستثمارية إسﻼمية
تصنيف ١
تصنيف ٢
تصنيف ٣
تصنيف ٤
تصنيف ٥
مخصص اﻟخسائر
اﻟقيمة اﻟدفترية

٩٧١٫٣٠٣
٤٩٦٫٨٠٥
----------------------١٫٤٦٨٫١٠٨
)(١٤٫٢٢٩
----------------------١٫٤٥٣٫٨٧٩
==========

٦٤٫١٠٤
٤١٤٫٦٤٧
--------------------٤٧٨٫٧٥١
)(٤٥٫٦٧٢
--------------------٤٣٣٫٠٧٩
=========

١١٢٫٩١٠
٦٧٫٩٥٧
٣٣٤٫٨٥٠
--------------------٥١٥٫٧١٧
)(٣٣٥٫١٠٢
---------------------١٨٠٫٦١٥
==========

١٫٠٣٥٫٤٠٧
٩١١٫٤٥٢
١١٢٫٩١٠
٦٧٫٩٥٧
٣٣٤٫٨٥٠
-----------------------٢٫٤٦٢٫٥٧٦
)(٣٩٥٫٠٠٣
-----------------------٢٫٠٦٧٫٥٧٣
===========

١٥٫١٩٢
٦٫٤٠٨
------------------٢١٫٦٠٠
)(١٫٣٦٨
-------------------٢٠٫٢٣٢
=========

٣٥٢
٤٫٣٣٢
------------------٤٫٦٨٤
)(٢٣٩
-----------------٤٫٤٤٥
========

٤٫٧١٨
١٫١٢٤
٦٨٫٣٨٨
-------------------٧٤٫٢٣٠
)(٦١٫٢٩٧
-------------------١٢٫٩٣٣
=========

١٥٫٥٤٤
١٠٫٧٤٠
٤٫٧١٨
١٫١٢٤
٦٨٫٣٨٨
------------------١٠٠٫٥١٤
)(٦٢٫٩٠٤
-------------------٣٧٫٦١٠
=========

٢٥

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

)أ(

مخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(

)(٦

التعرض لمخاطر اﻻئتمان )تابﻊ(
يتضمن اﻟجدول اﻟتاﻟي تحليل ﻟلتعرض ﻟمخاطر اﻻئتمان فيما يتعلق باﻟموجودات اﻟماﻟية اﻟمعرضة ﻟخسائر اﻻئتمان اﻟمتوقعة.
تعرض ﻟلمجموعة ﻟمخاطر اﻻئتمان فيما يتعلق بتلك اﻟموجودات:
تمثل اﻟقيمة اﻟدفترية اﻹجماﻟية ﻟلموجودات اﻟماﻟية أدناه أقصى ّ

خسائر اﻻئتمان
المتوقعة لمدة
 ١٢شهر
ألف درهم

٢٠٢٠
مراحل خسائر اﻻئتمان المتوقعة
المرحلة ٣
المرحلة ٢
خسائر اﻻئتمان
خسائر اﻻئتمان
المتوقعة
المتوقعة
على مدى عمر
على مدى عمر
اﻷداة
اﻷداة
ألف درهم
ألف درهم

١٬٤٨٠٬١٨٠
٤٢٬٥٨٦
----------------------١٬٥٢٢٬٧٦٦
)(١١٬٩٦٠
----------------------١٬٥١٠٬٨٠٦
==========

٣٥١٬١٣٤
١٦٤٬٠٠٥
--------------------٥١٥٬١٣٩
)(٤١٬٩٦٠
-------------------٤٧٣٬١٧٩
=========

١٠٤٬٩٨٤
٦٩٬٣٢٤
٣٣٥٬١٩٢
----------------------٥٠٩٬٥٠٠
)(٣٢٥٬١٣٢
----------------------١٨٤٬٣٦٨
==========

١٬٨٣١٬٣١٤
٢٠٦٬٥٩١
١٠٤٬٩٨٤
٦٩٬٣٢٤
٣٣٥٬١٩٢
----------------------٢٬٥٤٧٬٤٠٥
)(٣٧٩٬٠٥٢
-----------------------٢٬١٦٨٬٣٥٣
==========

٣٩٬١٩٣
٤٥٦
-------------------٣٩٬٦٤٩
)(٤٠٥
-------------------٣٩٬٢٤٤
=========

٧٬٧٩٢
٧٬٠١٨
-------------------١٤٬٨١٠
)(١٬٣٣٢
-------------------١٣٬٤٧٨
=========

١٬٣٥٦
١٬٣٧٢
٦٤٬٠٦٣
------------------٦٦٬٧٩١
)(٥٩٬١٣٢
-------------------٧٬٦٥٩
=========

٤٦٬٩٨٥
٧٬٤٧٤
١٬٣٥٦
١٬٣٧٢
٦٤٬٠٦٣
------------------١٢١٬٢٥٠
)(٦٠٬٨٦٩
-------------------٦٠٬٣٨١
==========

المرحلة ١

اﻹجمالي
ألف درهم

قروض وسلفيات
تصنيف ١
تصنيف ٢
تصنيف ٣
تصنيف ٤
تصنيف ٥
مخصص اﻟخسائر
اﻟقيمة اﻟدفترية

موجودات تمويلية
واستثمارية إسﻼمية
تصنيف ١
تصنيف ٢
تصنيف ٣
تصنيف ٤
تصنيف ٥
مخصص اﻟخسائر
اﻟقيمة اﻟدفترية

٢٦

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

)ب(

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر اﻟسيوﻟة في اﻟمخاطر من مواجهة اﻟمجموعة صعوبات في اﻟوفاء باﻟتزاماتها اﻟماﻟية .يهدف منهج اﻟمجموعة
فيما يتعلق بإدارة اﻟسيوﻟة إﻟى ضمان امتﻼكها دائما ً سيوﻟة كافية ،قدر اﻹمكان ،ﻟلوفاء باﻟتزاماتها عند استحقاقها ،في ظل
اﻟظروف اﻻعتيادية واﻟظروف اﻟحرجة ،دون تكبد خسائر غير مقبوﻟة أو تعرض سمعة اﻟمجموعة ﻟلخطر .تحرص اﻟمجموعة
عادةً على ضمان امتﻼكها مباﻟﻎ نقدية كافية عند اﻟطلب ﻟلوفاء باﻟمصروفات اﻟتشغيلية اﻟمتوقعة ،بما في ذﻟك اﻟوفاء باﻻﻟتزامات
اﻟماﻟية؛ ويستثنى من ذﻟك اﻟتأثير اﻟمحتمل ﻟلظروف اﻟطارئة اﻟتي ﻻ يمكن توقعها بشكل معقول مثل اﻟكوارث اﻟطبيعية.

)ج(

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر اﻟسوق في مخاطر تقلب اﻟقيمة اﻟعادﻟة واﻟتدفقات اﻟنقدية اﻟمستقبلية ﻟﻸدوات اﻟماﻟية نتيجة اﻟتقلب في متغيرات
اﻟسوق مثل أسعار اﻟفائدة وأسعار صرف اﻟعمﻼت اﻷجنبية وأسعار اﻷسهم واﻷوراق اﻟماﻟية ذات اﻟعائد اﻟثابت.

)(١

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار اﻟفائدة من احتمال تأثير اﻟتغيرات في أسعار اﻟفائدة على اﻟتدفقات اﻟنقدية اﻟمستقبلية أو اﻟقيم اﻟعادﻟة ﻟﻸدوات
اﻟماﻟية.
تتعرض اﻟمجموعة ﻟمخاطر أسعار اﻟفائدة على موجوداتها ومطلوباتها اﻟتي يترتب عليها فائدة.
يو ضح اﻟجدول اﻟتاﻟي حساسية بيان اﻟدخل تجاه اﻟتغييرات اﻟمحتملة بصورة معقوﻟة في أسعار اﻟفائدة ،مﻊ بقاء جميﻊ اﻟمتغيرات
اﻷخرى ثابتة ،ﻟنتائج اﻟمجموعة ﻟلسنة.
تتمثل حساسية بيان اﻟدخل في تأثير اﻟتغييرات اﻟمفترضة في أسعار اﻟفائدة على أرباح اﻟمجموعة ﻟلسنة ،استنادا ً إﻟى
اﻟموجودات واﻟمطلوبات اﻟماﻟية اﻟتي تخضﻊ ﻷسعار فائدة عائمة واﻟمحتفظ بها كما في  ٣٠سبتمبر .٢٠٢١
زيادة
٪١ +
ألف درهم

نقص
 ٪١ألف درهم

 ٣٠سبتمبر ٢٠٢١
٥٫٣٩٢
-----------------٥٫٣٩٢
========

اﻟتغير بنسبة ٪١
حساسية التدفقات النقدية

)(٥٫٩٧٠
-------------------)(٥٫٩٧٠
=========

 ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠
٢١٫٧٠٥
-----------------٢١٫٧٠٥
========

اﻟتغير بنسبة ٪١
حساسية اﻟتدفقات اﻟنقدية

)(٢

)(١٥٫٦١٧
------------------)(١٥٫٦١٧
=========

مخاطر العمﻼت
تتمثل مخاطر اﻟعمﻼت في مخاطر تقلب قيمة اﻷداة اﻟماﻟية نتيجة اﻟتغيرات في أسعار صرف اﻟعمﻼت اﻷجنبية .وضﻊ مجلس
اﻹدارة حدودًا ﻟلمراكز من حيث اﻟعملة .تتم مراقبة اﻟمراكز يوميا ً ﻟلتأكد من اﻟتزامها باﻟحدود اﻟموضوعة.
إن مخاطر اﻟعمﻼت اﻷجنبية محدودة نظرا ً ﻷن نسبة كبيرة من معامﻼت اﻟمجموعة وموجوداتها ومطلوباتها اﻟنقدية مقومة
باﻟدرهم اﻹماراتي واﻟدوﻻر اﻷمريكي .نظرا ً ﻷن سعر صرف اﻟدرهم اﻹماراتي ُمثبت أمام اﻟدوﻻر اﻷمريكي ،ﻻ تُشكل
اﻷرصدة باﻟدوﻻر اﻷمريكي مخاطر عمﻼت جوهرية .كما أن اﻟتعرض ﻟلعمﻼت اﻷخرى غير جوهري باﻟنسبة ﻟلمجموعة
بشكل عام.

٢٧

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

)ج(

مخاطر السوق )تابﻊ(

)(٣

مخاطر اﻷسعار
تتمثل مخاطر اﻷسعار في مخاطر انخفاض اﻟقيم اﻟعادﻟة ﻟﻸسهم واﻷوراق اﻟماﻟية ذات اﻟعائد اﻟثابت نتيجة اﻟتغيرات في
مستويات مؤشرات اﻷسهم واﻷوراق اﻟماﻟية ذات اﻟعائد اﻟثابت وقيمة كل أداة من اﻷدوات على حدة .ينشأ اﻟتعرض ﻟمخاطر
اﻷسعار من اﻟمحفظة اﻻستثمارية ﻟدى اﻟمجموعة.
يبين اﻟجدول اﻟتاﻟي تقديرات تأثير اﻟتغير اﻟمحتمل في أسواق اﻷسهم واﻷسواق ذات اﻟعائد اﻟثابت على بيان اﻟدخل اﻟموحد
ﻟلمجموعة .تتمثل حساسية بيان اﻟدخل اﻟموحد في تأثير اﻟتغيرات اﻟمفترضة في اﻟمعايير اﻟمرجعية ﻟﻸسهم واﻷوراق اﻟماﻟية
ذات اﻟعائد اﻟثابت على اﻟقيمة اﻟعادﻟة ﻟﻼستثمارات اﻟمسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل اﻷرباح أو اﻟخسائر.
حقوق الملكية
زيادة
٪٥ +
ألف درهم

نقص
 ٪٥ألف درهم

 ٣٠سبتمبر ٢٠٢١

استثمارات مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل اﻷرباح أو اﻟخسائر

مؤشر سوق أبوظبي ﻟﻸوراق اﻟماﻟية
مؤشر سوق دبي اﻟماﻟي

استثمارات مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل اﻹيرادات
اﻟشاملة اﻷخرى

مؤشر سوق أبوظبي ﻟﻸوراق اﻟماﻟية
مؤشر سوق دبي اﻟماﻟي
استثمارات غير مدرجة
حساسية التدفق النقدي

١٫٣٦٩
١٬٣٨٨

)(١٫٣٦٩
)(١٬٣٨٨

٦٬٦٨٤
٢٬٠٣٢
٢٬٣٣٧
---------------١٣٬٨١٠
=======

)(٦٬٦٨٤
)(٢٬٠٣٢
)(٢٬٣٣٧
------------------)(١٣٬٨١٠
========

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

استثمارات مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل اﻷرباح أو اﻟخسائر

مؤشر سوق أبوظبي ﻟﻸوراق اﻟماﻟية
مؤشر سوق دبي اﻟماﻟي

استثمارات مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل اﻹيرادات اﻟشاملة اﻷخرى

مؤشر سوق أبوظبي ﻟﻸوراق اﻟماﻟية
مؤشر سوق دبي اﻟماﻟي
استثمارات غير مدرجة
حساسية التدفق النقدي

٧٠١
٧٦٢

)(٧٠١
)(٧٦٢

٥٬٩٠٢
١٬٨٣٩
٢٬٣٣٧
----------------١١٬٥٤١
=======

)(٥٬٩٠٢
)(١٬٨٣٩
)(٢٬٣٣٧
------------------)(١١٬٥٤١
=========

من اﻟمتوقﻊ أن يكون تأثير اﻻنخفاض في أسعار اﻷسهم واﻷوراق اﻟماﻟية ذات اﻟعائد اﻟثابت مساويا ً ﻟتأثير اﻻرتفاع اﻟمبين
أعﻼه وﻟكن في اتجاه معاكس.

٢٨

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٤

إدارة المخاطر المالية )تابﻊ(

)ج(

مخاطر السوق )تابﻊ(

)(٤

المخاطر التشغيلية
تتمثل اﻟمخاطر اﻟتشغيلية في مخاطر تكبد خسارة مباشرة أو غير مباشرة ناجمة عن عدم كفاية أو إخفاق اﻟعمليات اﻟداخلية
أو إ خفاق اﻷنظمة أو اﻷخطاء اﻟبشرية أو اﻻحتيال أو اﻷحداث اﻟخارجية .في حال عدم قدرة اﻷنظمة اﻟرقابية على أداء
اﻟمهام اﻟمطلوبة ،يمكن أن تسبب اﻟمخاطر اﻟتشغيلية ضرراً ﻟسمعة اﻟمجموعة أو قد يكون ﻟها تبعات قانونية أو تنظيمية أو قد
يترتب عليها خسارة ماﻟية .ﻻ يمكن أن تتوقﻊ اﻟمجموعة اﻟقضاء على كافة اﻟمخاطر اﻟتشغيلية ،وﻟكن يمكنها إدارة تلك
اﻟمخاطر من خﻼل وضﻊ نظام رقابي محكم ومراقبة ومواجهة اﻟمخاطر اﻟمحتملة ،بحيث يمكن ﻟلمجموعة إدارة تلك اﻟمخاطر.
تتضمن اﻟنظم اﻟرقابية كيفية اﻟفصل اﻟفعال بين اﻟمهام واﻟتحكم في اﻟدخول على اﻷنظمة وتحديد اﻟصﻼحيات وإجراءات
اﻟتسوية وتدريب اﻟموظفين وإجراءات اﻟتقييم اﻟدقيق .تتم مراجعة اﻟعمليات بشكل مستمر من قبل قسم إدارة اﻟمخاطر واﻟتدقيق
اﻟداخلي.

)(٥

مخاطر التأمين
تتمثل اﻟمخاطر اﻟرئيسية اﻟتي تواجهها اﻟمجموعة بموجب عقود اﻟتأمين في اختﻼف اﻟمطاﻟبات اﻟفعلية ودفعات اﻟتعويضات
أو توقيتها عن اﻟتوقعات اﻟخاصة بها .يتأثر ذﻟك بمدى تكرار حدوث اﻟمطاﻟبات وحجمها واﻟتعويضات اﻟفعلية اﻟمدفوعة
واﻟتطور اﻟﻼحق ﻟلمطاﻟبات طويلة اﻷجل .وعليه ،تهدف اﻟمجموعة إﻟى ضمان توفر احتياطيات كافية ﻟتغطية هذه اﻻﻟتزامات.
يتم اﻟحد من اﻟتعرض ﻟلمخاطر من خﻼل اﻟتنويﻊ على مستوى محفظة كبيرة من عقود اﻟتأمين واﻟمناطق اﻟجغرافية .كما يتم
تعزيز قابلية اﻟتغير ﻟلمخاطر من خﻼل اﻻختيار واﻟتنفيذ اﻟدقيق ﻟتوجيهات استراتيجية اﻟتأمين باﻹضافة إﻟى اﻻستفادة من
ترتيبات إعادة اﻟتأمين.
على غرار شركات اﻟتأمين اﻷخرى ،وبغرض تقليل اﻟتعرض ﻟخسائر ماﻟية قد تنتج عن مطاﻟبات تأمين جوهرية ،تقوم
اﻟمجموعة في سياق أعماﻟها اﻻعتيادية باﻟدخول في ترتيبات مﻊ أطراف أخرى ﻷغراض إعادة تأمين .توفر ترتيبات إعادة
اﻟتأمين هذه تنوعا ً أكبر في مجال اﻷعمال وتؤمن ﻟﻺدارة رقابة على اﻟتعرض ﻟلخسائر اﻟمحتملة نتيجة اﻟمخاطر اﻟكبيرة كما
توفر قدرة إضافية على اﻟنمو .يتم إجراء جزء كبير من إعادة اﻟتأمين بموجب عقود واتفاقيات وعقود اختيارية ﻹعادة تأمين
فائض اﻟخسارة.
بغرض اﻟحد من اﻟتعرض ﻟخسائر ماﻟية فادحة نتيجة إعسار شركات إعادة اﻟتأمين ،تقوم اﻟمجموعة بتقييم اﻟظروف اﻟماﻟية
ﻟشركات إعادة اﻟتأمين ومراقبة تركزات مخاطر اﻻئتمان اﻟناتجة من مناطق جغرافية مماثلة ،أو اﻷنشطة أو اﻟخصائص
اﻻقتصادية ﻟشركات إعادة اﻟتأمين.

٢٩

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٥

صافي إيرادات الفوائد واﻹيرادات من الموجودات التمويلية واﻻستثمارية اﻹسﻼمية
)غير مدققة(
التسعة أشهر المنتهية في
 ٣٠سبتمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
أﻟف درهم
ألف درهم
قروض وسلفيات
إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسﻼمية
اﻹيرادات من أدوات دائمة
مباﻟﻎ مستحقة من اﻟبنوك
إيرادات الفوائد واﻹيرادات من الموجودات التمويلية
واﻻستثمارية اﻹسﻼمية
ودائﻊ اﻟعمﻼء وحسابات هامشية
سسات ماﻟية أخرى
مباﻟﻎ مستحقة ﻟبنوك ومؤ ّ
أرباح موزعة على اﻟمودعين
مصروفات الفوائد واﻷرباح الموزعة على المودعين
صافي إيرادات الفوائد واﻹيرادات من الموجودات
التمويلية واﻻستثمارية اﻹسﻼمية

)غير مدققة(
الثﻼثة أشهر المنتهية في
 ٣٠سبتمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
أﻟف درهم
ألف درهم

١٢٩٫١٤٢
٢٫٤٦٨
٨٤٥
٣٫١٠٢
--------------------

١٥٦٫١٢٧
٤٫٧٠٦
١٫٤٤٢
٤٫٤١٩
--------------------

٤٧٫٧٧٢
٤١٫٧٣١
٢٫٦٧٨
٢٫٢٠٤
٢٦٩
٢٨٧
٧٩٧
٧٤٠
١٠
-------------------- --------------------

١٣٥٫٥٦٧
-------------------)(٢١٫٩٢١
)(١٢٫١٢٨
)(٧٥٧
-------------------)(٣٤٫٨٠٦

١٦٦٫٦٩٤
-------------------)(٣٦٫٦٩٩
)(١١٫٣٨٥
)(٣٩٢
-------------------)(٤٨٫٤٧٦

٤٤٫٩٧٢
------------------)(٨٫٠٢٣
)(٤٫٢٣٥
)(٣٣٩
------------------)(١٢٫٥٩٧

٥١٫٥١٦
-------------------)(١٠٫٩٦١
)(٣٫٥٠٠
)(١١٠
-------------------)(١٤٫٥٧١

١٠٠٫٧٦١
------------------

١١٨٫٢١٨
-------------------

٣٢٫٣٧٥
------------------

٣٦٫٩٤٥
--------------------

ﻻ يتم اﻻعتراف بإيرادات اﻟفوائد أو اﻷرباح على اﻟقروض واﻟسلفيات اﻟتي تعرضت ﻟﻼنخفاض في اﻟقيمة أو على اﻟموجودات
اﻟتمويلية واﻻستثمارية اﻹسﻼمية اﻟتي تعرضت ﻟﻼنخفاض في اﻟقيمة.

٣٠

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٦

صافي إيرادات اﻻستثمارات

)غير مدققة(
التسعة أشهر المنتهية في
 ٣٠سبتمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
أﻟف درهم
ألف درهم
صافي اﻷرباح ) /اﻟخسائر( من استبعاد استثمارات
مسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل اﻷرباح أو اﻟخسائر
تغير في اﻟقيمة اﻟعادﻟة ﻻستثمارات مدرجة باﻟقيمة
اﻟعادﻟة من خﻼل اﻷرباح أو اﻟخسائر
إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات مدرجة باﻟقيمة
اﻟعادﻟة من خﻼل اﻷرباح أو اﻟخسائر
صافي اﻟخسائر من استثمارات مدرجة باﻟقيمة اﻟعادﻟة
من خﻼل اﻷرباح أو اﻟخسائر
إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات مسجلة باﻟقيمة
اﻟعادﻟة من خﻼل اﻹيرادات اﻟشاملة اﻷخرى
صافي إيرادات اﻻستثمارات

٧

)غير مدققة(
الثﻼثة أشهر المنتهية في
 ٣٠سبتمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
أﻟف درهم
ألف درهم

٣٫١٢٧

)(٨٩٠

١٩٤

٣٫٦٣٤

١٫٩٧٩

٤٫١٠٢

)(١٣

٩٫٤٥٣

١٫٣١٣
-----------------

٢٫٨٥٥
------------------

٢٦٩
----------------

٣٧٢
-----------------

٦٫٤١٩

٦٫٠٦٧

٤٥٠

١٣٫٤٥٩

٧٫٧٠٩
----------------١٤٫١٢٨
=======

٢١٫٠٠٨
---------------٢٧٫٠٧٥
=======

١٫٥٥٣
---------------٢٫٠٠٣
=======

٧٠١
---------------١٤٫١٦٠
=======

ربحية السهم اﻷساسية والمخفﺿة
يستند احتساب ربحية اﻟسهم اﻷساسية واﻟمخفضة إﻟى اﻟبيانات اﻟتاﻟية:

)غير مدققة(
التسعة أشهر المنتهية في
 ٣٠سبتمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
أﻟف درهم
ألف درهم

)غير مدققة(
الثﻼثة أشهر المنتهية في
 ٣٠سبتمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
أﻟف درهم
ألف درهم

أرباح اﻟفترة اﻟمنسوبة إﻟى مساهمي اﻟشركة اﻷم
ناقصاً :فوائد مدفوعة على سندات اﻟشق اﻷول

١٤٫١٥٥
)(١٣٫٧٠٦
------------------٤٤٩
-------------------

١٦٬٢٣١
)(١٦٫٢٦٦
-----------------)(٣٥
------------------

١٬٢٨٦
)(٥٫١٨٤
----------------)(٣٬٨٩٨
-----------------

١٠٬٠٣٩
)(٥٫٠١٦
----------------٥٬٠٢٣
-----------------

عدد اﻷسهم اﻟعادية قيد اﻹصدار
ناقصاً :أسهم اﻟخزينة
ناقصاً :خطة مدفوعات اﻟموظفين اﻟمرتكزة على أسهم

٣٠٢٬٨٣٨
)(٢٫١٨٨
)(١٫٧٥٠
-------------------٢٩٨٬٩٠٠
========

٣١٠٬٠٥٠
)(٩٫٤٠٠
)(١٫٧٥٠
-----------------٢٩٨٫٩٠٠
========

٣٠٢٬٨٣٨
)(٢٫١٨٨
)(١٫٧٥٠
-----------------٢٩٨٬٩٠٠
========

٣١٠٬٠٥٠
)(٩٫٤٠٠
)(١٫٧٥٠
-----------------٢٩٨٫٩٠٠
========

ربحية اﻟسهم )باﻟدرهم(

٠.٠٠
=======

٠.٠٠
=======

)(٠.٠١
======

٠.٠٢
========

٣١

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٨

النقد وما يعادله

أرصدة نقدية
اﻟنقد في اﻟصندوق

مبالغ مستحقة من بنوك
إيداعات ﻟدى بنوك
حسابات تحت اﻟطلب
حسابات جارية وتحت اﻟطلب
أرصدة ﻟدى مصرف اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة اﻟمركزي
أرصدة نقدية مقيدة*

مباﻟﻎ مستحقة من بنوك ومؤسسات ماﻟية أخرى ذات فترة استحقاق أصلية
أكثر من ثﻼثة أشهر
مباﻟﻎ مستحقة ﻟبنوك ومؤسسات ماﻟية أخرى ذات فترة استحقاق أصلية
أكثر من ثﻼثة أشهر
أرصدة نقدية مقيدة أخرى*
صافي النقد وما يعادله

)غير مدققة(

)مدققة(

 ٣٠سبتمبر
٢٠٢١
ألف درهم

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
أﻟف درهم

٨٫٧٧٨
-----------------

٦٬٧١٧
--------------------

٧٥٫٣٩٩
٢٩٠٫٣١١
٧٧٫٤٨٤
٩٧٫٧٧٣
٦٬٠٠٠
-----------------٥٤٦٫٩٦٧
------------------

١٦٦٬٠٦٣
١٩٢٬٠٠٥
١١٠٬٨٩٣
٢٦٬٥٥٠
٦٬٠٠٠
-------------------٥٠١٬٥١١
--------------------

)(٢٩٬٢٩٨
)(٦٬٠٠٠
------------------٥٢٠٬٤٤٧
=========

*يمثل اﻟنقد اﻟمقيد ودائﻊ ﻟدى اﻟمصرف اﻟمركزي بمبلﻎ  ٦٫٠٠٠أﻟف درهم ) ٦٫٠٠٠ :٢٠١٩أﻟف درهم(.

٣٢

)(١٬٠٤٤
)(٥٤٬٥٧٧
)(٦٬٠٠٠
-------------------٤٤٦٬٦٠٧
=========

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٩

اﻻستثمارات
بالقيمة العادلة من
خﻼل اﻹيرادات
الشاملة اﻷخرى
ألف درهم

بالقيمة العادلة من
خﻼل اﻷرباح أو
الخسائر
ألف درهم

بالتكلفة
المطفأة
ألف درهم

اﻹجمالي
ألف درهم

 ٣٠سبتمبر) ٢٠٢١غير مدققة(
أدوات حقوق اﻟملكية:
 مدرجة -غير مدرجة

١٨٠٫٣١٧
٤٦٫٧٣٩

٥٥٫١٤٢
-

-

٢٣٥٫٤٥٩
٤٦٫٧٣٩

 مدرجة ذات سعر ثابتاستثمارات غير مدرجة في صناديق مدارة

٧٫٧٨٩
٩٠٨
-------------------٢٣٥٫٧٥٣
=========

-----------------٥٥٫١٤٢
========

١٫٨٤٧
-----------------١٫٨٤٧
========

٧٫٧٨٩
٢٫٧٥٥
-----------------٢٩٢٫٧٤٢
========

داخل دوﻟة اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة
خارج اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة

٢٢٥٫٦٨٣
١٠٫٠٧٠
-------------------٢٣٥٫٧٥٣
=========

٥٥٫١٤٢
-----------------٥٥٫١٤٢
========

١٫٨٤٧
-----------------١٫٨٤٧
========

٢٨٢٫٦٧٢
١٠٫٠٧٠
-----------------٢٩٢٫٧٤٢
========

 ٣١ديسمبر ) ٢٠٢٠مدققة(
أدوات حقوق اﻟملكية:
 مدرجة -غير مدرجة

١٦٣٬١٨٩
٥٠٬٤٥٤

٢٩٬٣٠٥
-

-

١٩٢٬٤٩٤
٥٠٬٤٥٤

استثمارات غير مدرجة في صناديق مدارة

١٬٠٥٣
-------------------٢١٤٬٦٩٦
=========

-----------------٢٩٬٣٠٥
========

٣٬٦٧٣
-----------------٣٬٦٧٣
========

٤٬٧٢٦
-----------------٢٤٧٬٦٧٤
========

داخل دوﻟة اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة
خارج اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة

١٩٨٬٣٩٨
١٦٬٢٩٨
-------------------٢١٤٬٦٩٦
=========

٢٩٬٣٠٥
-----------------٢٩٬٣٠٥
========

٣٬٦٧٣
-----------------٣٬٦٧٣
========

٢٢٧٬٧٠٣
١٩٬٩٧١
-----------------٢٤٧٬٦٧٤
========

٣٣

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
١٠

قروض وسلفيات

)غير مدققة(

)مدققة(

 ٣٠سبتمبر
٢٠٢١
ألف درهم

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
أﻟف درهم

سحب تجاري على اﻟمكشوف
إيصاﻻت أمانة
كمبياﻻت وخصومات
تمويل اﻟميزانين
سلفيات مقابل وثائق بموجب اعتماد مستندي
قروض سيارة
تسهيل بدون ضمان
سلفيات تجارية أخرى

٣٣١٫٩٩٨
٢١٫٧٣٢
٣٤٫٦٢٦
١١٫٩٣٩
٨٦٦
١٫١٨٠
١٫٥٨٢٫٦٠٢
-----------------------١٫٩٨٤٫٩٤٣
------------------------

٤٠٣٬٣٦٩
٢٣٬٦٤٩
٣٧٬٣٥٢
١١٬٩٣٤
٣٣٧
١٬٦٧٧
١٬١٨٠
١٬٥٧٢٬٢١٥
----------------------٢٬٠٥١٬٧١٣
-----------------------

قروض سيارات
تمويل تنفيذي
قروض ﻟلموظفين
سلفيات بطاقات ائتمان وخطط تسوية

٣٫٠٧٦
١٠٧٫٧٥٦
٥٫٦٧٦
٢٤٣٫١٠٨
٦١٫٨٧٧
٣٤٫٤٥٧
٢٠٫٦٩٢
٩٩١
-------------------٤٧٧٫٦٣٣
----------------------٢٫٤٦٢٫٥٧٦
)(٣٩٥٫٠٠٣
-----------------------٢٫٠٦٧٫٥٧٣
===========

٣٬٠٧٦
١٦٣٬١٣٦
٤٬٠٨٢
٢٦٤٬٦٦٥
٢٬١٠٩
٣٥٬٨١٧
٢١٬٧٥١
١٬٠٥٦
----------------------٤٩٥٬٦٩٢
----------------------٢٬٥٤٧٬٤٠٥
)(٣٧٩٬٠٥٢
----------------------٢٬١٦٨٬٣٥٣
==========

قروض تجارية

تمويل اﻷفراد

سلفة -قرض اﻟموظفين اﻹماراتيين
ُ

قرض بمعدﻻت فائدة عاﻟية
قروض إﻟى شركات صغيرة ومتوسطة
أخرى

إجماﻟي اﻟقروض واﻟسلفيات
ناقصاً :مخصص اﻻنخفاض في اﻟقيمة
اﻟقروض واﻟسلفيات
فيما يلي اﻟحركة في مخصص اﻻنخفاض في اﻟقيمة خﻼل اﻟفترة:

اﻟرصيد اﻻفتتاحي
مخصصات انخفاض اﻟقيمة خﻼل اﻟفترة
عكس مخصصات انخفاض اﻟقيمة اﻟتي ﻟم تعد ضرورية
مبلﻎ مشطوب
الرصيد الختامي

)غير مدققة(

)غير مدققة(

 ٣٠سبتمبر
٢٠٢١
ألف درهم

 ٣٠سبتمبر
٢٠٢٠
أﻟف درهم

٣٧٩٬٠٥٢
٣٥٫٠١٣
)(٧٫٨٨١
)(١١٫١٨١
--------------------٣٩٥٬٠٠٣
=========

٤١٦٬١٧٠
٥٢٫١٤٤
)(٨٩٫٢٦٢
------------------٣٧٩٫٠٥٢
========

يشمل مخصص اﻻنخفاض في اﻟقيمة مخصصا ً محددا ً بقيمة  ٣٣٥٫١مليون درهم ) ٣١ديسمبر  ٣٢٥ ,١ :٢٠٢٠مليون
درهم( ﻟقروض اﻟمجموعة اﻟمدرجة ضمن اﻟمرحلة .٣

٣٤

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
١١

موجودات تمويلية واستثمارية إسﻼمية

مرابحة اﻟسلﻊ
بطاقات وسحوبات مغطاة
شراء وإعادة تأجير
إجارة
أخرى
إجماﻟي اﻟموجودات اﻟتمويلية واﻻستثمارية اﻹسﻼمية
ناقصاً :مخصص اﻻنخفاض في اﻟقيمة
الموجودات التمويلية واﻻستثمارية اﻹسﻼمية

)غير مدققة(

)مدققة(

 ٣٠سبتمبر
٢٠٢١
ألف درهم

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
أﻟف درهم

٦٣٫٧٩٥
٢٥٫٦٩٠
٦٫٩٩٩
٩٨٠
٣٫٠٥٠
-------------------١٠٠٫٥١٤
)(٦٢٫٩٠٤
-------------------٣٧٫٦١٠
==========

٧٤٬٩٩٣
٣٤٬٥٧٥
٧٬٧٧٦
٩١٩
٢٬٩٨٧
------------------١٢١٬٢٥٠
)(٦٠٬٨٦٩
------------------٦٠٬٣٨١
=========

يتم بيان اﻟموجودات اﻟتمويلية اﻻستثمارية اﻹسﻼمية بعد خصم مخصص اﻻنخفاض في اﻟقيمة.
فيما يلي اﻟحركة في اﻟمخصص خﻼل اﻟفترة:

اﻟرصيد اﻻفتتاحي
اﻟمح ّمل ﻟلفترة  /اﻟسنة
مبلﻎ مشطوب
اﻟحركة بين اﻟشركات
الرصيد الختامي

)غير مدققة(

)مدققة(

 ٣٠سبتمبر
٢٠٢١
ألف درهم

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
أﻟف درهم

٦٠٫٨٦٩
١٫٢٩٩
)(٢٤٥
٩٨١
------------------٦٢٫٩٠٤
========

٦٠٬٩٤١
١٫٤٧٧
)(١٫٨٩٧
-----------------٦٠٫٥٢١
========

يشمل مخصص اﻻنخفاض في اﻟقيمة مخصصا ً محدداً بقيمة  ٦١٬٣مليون درهم ) ٣١ديسمبر  ٥٩.٠ :٢٠٢٠مليون درهم(
ﻟلموجودات اﻟتمويلية واﻻستثمارية اﻹسﻼمية ﻟلمجموعة اﻟمدرجة ضمن اﻟمرحلة .٣

١٢

ودائع العمﻼء وحسابات هامشية

ودائﻊ تحت اﻟطلب
ودائﻊ ﻷجل
ودائﻊ وكاﻟة
حسابات هامشية

٣٥

)غير مدققة(

)مدققة(

 ٣٠سبتمبر
٢٠٢١
ألف درهم

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
أﻟف درهم

٣٩٧٫٥٦٨
١٫٠٤٩٫٤٨٦
٦٤٫٣٨١
-----------------------١٫٥١١٫٤٣٥
٢٥١٫٥١٤
-----------------------١٫٧٦٢٫٩٤٩
===========

٢٢٤٬٢٢٥
١٬٣٣٨٬١٣٠
١٦٬٧٢١
---------------------١٬٥٧٩٬٠٧٦
٣٤٤٬٨٨٣
---------------------١٬٩٢٣٬٩٥٩
==========

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
١٢

ودائع العمﻼء وحسابات هامشية )تابﻊ(
فيما يلي تحليل ودائﻊ اﻟعمﻼء من حيث اﻟقطاع:

حكومي
شركات

)غير مدققة(

)مدققة(

 ٣٠سبتمبر
٢٠٢١
ألف درهم

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
أﻟف درهم

٤٤٢٫٧٢٠
١٫٣٢٠٫٢٢٩
-----------------------١٫٧٦٢٫٩٤٩
===========

٥٨٩٬٥٩٠
١٬٣٣٤٬٣٦٩
---------------------١٬٩٢٣٬٩٥٩
==========

تمثل اﻟحسابات اﻟهامشية اﻷرباح اﻟهامشية اﻟنقدية اﻟمستلمة من اﻟشركات اﻟعمﻼء مقابل اﻟتسهيﻼت اﻻئتمانية اﻟمموﻟة وغير
اﻟمموﻟة اﻟمقدمة ﻟهم في سياق اﻟعمل اﻻعتيادي.
يترتب على ودائﻊ اﻟعمـﻼء واﻟحسابـات اﻟهامشية معدﻻت فائـدة  /ربـح تتراوح مـن ﻻ شيء إﻟى  ٪٤ .٠٠سنويـا ً ):٢٠٢٠
ﻻ شيء إﻟى  ٪٤.٢٥سنوياً(.

١٣

رأس المال

 ٣١٠.٠٥مليون سهم ) ٣١٠ .٠٥ :٢٠٢٠مليون سهم(
بواقﻊ درهم واحد ﻟلسهم ) :٢٠٢٠درهم واحد ﻟلسهم(

١٤

)غير مدققة(

)مدققة(

 ٣٠سبتمبر
٢٠٢١
ألف درهم

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
أﻟف درهم

٣٠٢٫٨٣٨
=========

٣١٠٫٠٥٠
========

أسهم خزينة
تمثل أسهم اﻟخزينة تكلفة  ٢٬١٨٨أﻟف سهم من أسهم اﻟشركة اﻟمملوكة واﻟمحتفظ بها ﻟدى شركة تابعة كما في  ٣٠سبتمبر
 ٩٫٤٠٠ :٢٠٢٠) ٢٠٢١أﻟف سهم(.
وافق اﻟمساهمون خﻼل اجتماع اﻟجمعية اﻟعمومية اﻟسنوي اﻟمنعقد بتاريخ  ٢١أبريل  ٢٠٢١على شطب  ٧٫٢١٢٫١٩١أﻟف
سهم بناء على موافقة هيئة اﻷوراق اﻟماﻟية واﻟسلﻊ اﻟصادرة بتاريخ  ١٧مارس  ،٢٠١٤اﻷمر اﻟذي ترتب عليه خفض رأسمال
اﻟشركة من  ٣١٠٫٠٤٩٫٩٦١درهم إﻟى  ٣٠٢٫٨٣٧٫٧٧٠درهم.

١٥

خطة مدفوعات الموظفين المرتكزة على أسهم
يتم إدارة خطة اﻟمدفوعات اﻟمرتكزة على اﻷسهم من قبل أحد اﻷمناء وتمنح هذه اﻟخطة مجلس اﻹدارة سلطة تحديد موظفي
اﻟمجموعة اﻟذين سيتم منح اﻷسهم ﻟهم .يتم احتساب قيم اﻷسهم اﻟممنوحة ﻟلموظفين ضمن اﻟمصروفات في اﻟفترة اﻟتي تُمنح
فيها اﻷسهم ،بينما تدرج اﻷسهم اﻟمتبقية ضمن حقوق اﻟمساهمين.
خﻼل اﻟفترة ،ﻟم يتم منح أي أسهم ﻟلموظفين وبلغت قيمة اﻷسهم اﻟقائمة اﻟتي ﻟم يتم منحها بعد ﻟلموظفين كما في  ٣٠سبتمبر
 ٢٠٢١مبلﻎ وقدره  ١٫٧٥٠أﻟف درهم ) ١٫٧٥٠ :٢٠٢٠أﻟف درهم(.

٣٦

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
١٦

اﻻرتباطات واﻻلتزامات الطارئة
تقدم اﻟمجموعة اعتمادات مستندية وضمانات ماﻟية باﻟنيابة عن عمﻼئها إﻟى أطراف أخرى .تنطوي هذه اﻻتفاقيات على
حدود ثابتة وتكون عامة ﻟفترة زمنية محددة.
تمثل اﻻﻟتزامات اﻟرأسماﻟية اﻟتكاﻟيف اﻟرأسماﻟية اﻟمستقبلية اﻟتي تعهدت اﻟمجموعة بإنفاقها على اﻟموجودات خﻼل فترة زمنية
محددة.
تتمثل اﻻﻟتزامات غير اﻟقابلة ﻟﻺﻟغاء بمنح تسهيﻼت ائتمانية في اﻻﻟتزامات اﻟتعاقدية غير اﻟقابلة ﻟﻺﻟغاء ﻟمنح قروض
واعتمادات متجددة.
كان ﻟدى اﻟمجموعة اﻻرتباطات واﻻﻟتزامات اﻟطارئة اﻟقائمة اﻟتاﻟية في نهاية اﻟفترة  /اﻟسنة:

اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
اﻟتزامات رأسماﻟية

)غير مدققة(

)مدققة(

 ٣٠سبتمبر
٢٠٢١
ألف درهم

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
أﻟف درهم

٢٫٢٧٨
٦٠٤٫٣٠٥
٤٫٢٨٩
-------------------٦١٠٫٨٧٢
=========

٣٬٠٩٨
٧٥٦٬٧٥٩
٤٬٥٠٢
-------------------٧٦٤٬٣٥٩
=========

صدرت جميﻊ اﻟضمانات اﻟماﻟية في سياق اﻟعمل اﻻعتيادي.
١٧

أدوات الشق اﻷول من رأس المال
حصلت اﻟشركة في يوﻟيو  ٢٠١٥على تمويل من خﻼل شهادات من اﻟشق اﻷول ﻟرأس اﻟمال متوافقة مﻊ أحكام اﻟشريعة
اﻹسﻼمية بقيمة  ٣٠٠مليون درهم )صكوك اﻟشق اﻷول( .وتمت اﻟموافقة على إصدار هذه اﻟشهادات في اجتماع اﻟجمعية
اﻟعمومية غير اﻟعادية ﻟلشركة اﻟمنعقد في أبريل  .٢٠١٥كما وافق مصرف اﻹمارات اﻟعربية اﻟمتحدة اﻟمركزي على اعتبار
هذا اﻟتسهيل أنه من اﻟشق اﻷول ﻟرأس اﻟمال ﻷغراض تنظيمية .تحقق هذه اﻟشهادات ربحا َ بمعدل ثابت يستحق بنهاية كل
ستة أشهر .تتمثل اﻟشهادات في أوراق ماﻟية دائمة غير مجمعة ﻟﻸرباح وﻟيس ﻟها تاريخ استرداد محدد ويمكن اﻟمطاﻟبة بها
من قبل اﻟشركة وفقا ً ﻟشروط معينة .امتلكت شركات تابعة ﻟلمجموعة صكوكا ً من اﻟشق اﻷول بقيمة  ٢٠٫٢٠٠أﻟف درهم
) ٢٠٫١٥٠ :٢٠٢٠أﻟف درهم( ،وباﻟتاﻟي تم حذف هذه اﻟصكوك من بيان اﻟمركز اﻟماﻟي اﻟموحد .يخضﻊ دفﻊ مباﻟﻎ اﻟفوائد
على تلك اﻷدوات فقط ﻟتقدير اﻟجهة اﻟمصدرة بمعدل فائدة يتراوح من  ٪٦ .٠٥٨إﻟى  ٪٦.١٤سنويا ً.
في مارس  ،٢٠١٩حصلت اﻟشركة اﻟتابعة ’دار اﻟتأمين‘ على سندات دائمة من اﻟشق اﻷول بقيمة  ١٥مليون درهم .تمت
اﻟموافقة على إصدار شهادات رأس اﻟمال من قبل اﻟجمعية اﻟعمومية غير اﻟعادية اﻟتي عقدت في يناير  .٢٠١٩تحقق شهادات
رأس اﻟمال ربح بمعدل ثابت مستحق اﻟدفﻊ بصورة نصف سنوية .تتمثل شهادات رأس اﻟمال في أوراق ماﻟية دائمة غير
مجمعة ﻟﻸ رباح وﻟيس ﻟها تاريخ استرداد ثابت ،ويمكن ﻟلشركة اﻟمطاﻟبة بها وفقا ً ﻟشروط معينة .يخضﻊ دفﻊ مباﻟﻎ اﻟفوائد
على تلك اﻷدوات فقط ﻟتقدير اﻟجهة اﻟمصدرة بمعدل فائدة يبلﻎ  ٪٨ .٢٥سنوياً.

٣٧

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
١٨

إفصاحات اﻷطراف ذات العﻼقة
تعتبر اﻷطراف أنها ذات عﻼقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة أو نفوذ فعال على اﻟطرف اﻵخر عند اتخاذ
اﻟقرارات اﻟماﻟية أو اﻟتشغيلية .وباﻟنسبة ﻟلمجموعة تتأﻟف اﻷطراف ذات اﻟعﻼقة ،طبقا ً ﻟلتعريف اﻟوارد في اﻟمعيار اﻟمحاسبي
اﻟدوﻟي رقم  ،٢٤من كبار مساهمي اﻟمجموعة وأعضاء مجلس اﻹدارة واﻟمديرين اﻟمسؤوﻟين ﻟدى اﻟمجموعة واﻟشركات
اﻟخاضعة ﻟملكيتهم بشكل رئيسي ،وكذﻟك كبار موظفي اﻹدارة.
فيما يلي أرصدة اﻷطراف ذات اﻟعﻼقة بنهاية اﻟفترة  /اﻟسنة واﻟمدرجة ضمن بيان اﻟمركز اﻟماﻟي اﻟمرحلي اﻟموجز اﻟموحد:

قروض وسلفيات للعمﻼء
إﻟى كبار موظفي اﻹدارة
إﻟى أعضاء مجلس اﻹدارة
أخرى
ودائع عمﻼء
من شركات أخرى خاضعة ﻟسيطرة مشتركة

)غير مدققة(

)مدققة(

 ٣٠سبتمبر
٢٠٢١
ألف درهم

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠
أﻟف درهم

٢٫٤٤٧
----------------٧٦٫٩٥٠
----------------٣٠٬٠٠٠
-----------------

٦٩٧
----------------٥٣٬٢٣٦
---------------------------------

٥٫٨٣١
-----------------

٥٬٦٥٠
-----------------

شروط وأحكام المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة
نشأت اﻷرصدة اﻟمستحقة اﻟمذكورة أعﻼه في سياق اﻟعمل اﻻعتيادي .تمثل أسعار اﻟفائدة اﻟمح ّملة على ومن اﻷطراف ذات
اﻟعﻼقة اﻷسعار اﻟتجارية اﻻعتيادية .إن اﻷرصدة اﻟقائمة في نهاية اﻟفترة غير خاضعة ﻟضمانات .ﻟم يتم تقديم أو اﻟحصول
على ضمانات مقابل أي مباﻟﻎ مستحقة من أو إﻟى اﻷطراف ذات اﻟعﻼقة.
فيما يلي اﻟمعامﻼت اﻟهامة اﻟمدرجة في اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة:
)غير مدققة(
لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 ٣٠سبتمبر
٢٠٢٠
٢٠٢١
أﻟف درهم
ألف درهم
إيرادات الفوائد والعموﻻت
من كبار موظفي اﻹدارة
من أعضاء مجلس اﻹدارة
من آخرين
مصروفات الفوائد
اﻟى آخرين
مكافآت كبار موظفي اﻹدارة
امتيازات قصيرة اﻷجل )رواتب وامتيازات وعﻼوات(

٣٨

٣٨
----------------٢٫٠٣٩
----------------٢٤٥
-----------------

٤١
----------------٣٬٠٠٩
---------------------------------

٢٩
-----------------

١٧٦
-----------------

١٠٫٩٣١
-----------------

١٢٬٢٩٥
-----------------

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
١٩

معلومات حول القطاعات
ﻷغراض إدارية ،يتم تقسيم اﻟمجموعة إﻟى خمسة قطاعات عمل رئيسية كاﻟتاﻟي:
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

قطاع تمويل اﻟشركات واﻷفراد ويشمل في اﻷساس تقديم اﻟقروض وغيرها من اﻟتسهيﻼت اﻻئتمانية ﻟلعمﻼء من
اﻟمؤسسات واﻷفراد.
قطاع اﻻستثمار ويشمل إدارة اﻟمحفظة اﻻستثمارية وأنشطة اﻟخزينة ﻟدى اﻟمجموعة.
قطاع اﻟتمويل واﻻستثمار اﻹسﻼمي ويشمل اﻟنشاط اﻟرئيسي ﻹحدى اﻟشركات اﻟتابعة ﻟلمجموعة اﻟمتمثل في تقديم
خدمات اﻻستثمار وتمويل اﻷفراد واﻟشركات وما يرتبط بها من خدمات أخرى وفقا ً ﻷحكام ومبادئ اﻟشريعة
اﻹسﻼمية.
قطاع اﻟتأمين ويشمل إحدى اﻟشركات اﻟتابعة ﻟلمجموعة اﻟتي تقدم خدمات اﻟتأمين باستثناء اﻟتأمين على اﻟحياة.
قطاع اﻟوساطة ويشمل إحدى اﻟشركات اﻟتابعة ﻟلمجموعة اﻟتي تقدم خدمات اﻟوساطة .

تبرم اﻟمعامﻼت بين
تمثل هذه اﻟقطاعات اﻷساس اﻟذي تستند عليه اﻟمجموعة في تقديم معلومات حول قطاعاتها اﻟرئيسيةَ .
اﻟقطاعات باﻷسعار اﻟتي تحددها اﻹدارة مﻊ مراعاة تكلفة اﻟتمويل.
فيما يلي معلومات حول قطاعات اﻟمجموعة.

٣٩

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟمعلومات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
١٩

معلومات حول القطاعات )تابﻊ(

 ٣٠سبتمبر ) ٢٠٢١غير مدققة(
اﻹيرادات اﻟتشغيلية
إيرادات بين اﻟقطاعات
نتائج اﻟقطاع واﻷرباح من اﻟعمليات
موجودات اﻟقطاع
مطلوبات اﻟقطاع

التمويل
واﻻستثمار
اﻹسﻼمي
ألف درهم

تمويل
الشركات
واﻷفراد
ألف درهم

الوساطة
ألف درهم

التأمين
ألف درهم

غير مخصصة
ألف درهم

اﻹجمالي
ألف درهم

اﻻستثمار
ألف درهم

٤٩٫٠٧٥

٣٧٫٢٢٩

٣٫٨١٧

١١٫٦٥٤

٣٧٫٤٠٩

-

١٣٩٫١٨٤

--------------------------------

---------------------------

---------------------------

----------------------------

----------------------------

--------------------------------

--------------------------------

٣٥٫١٠٦

)(٣٥٫١٠٦

-

-

-

-

-

--------------------------------

---------------------------

---------------------------

----------------------------

----------------------------

--------------------------------

--------------------------------

١٣٫٥٦٣

٤٤٫١٧٩

١٫٤٧٣

٤٫٦٨٨

٧٫٨٣١

)(٥١٫٩١٤

١٩٫٨٢٠

--------------------------------

---------------------------

---------------------------

----------------------------

----------------------------

--------------------------------

--------------------------------

١٫٨٧٨٫٧٧٤

٧٨٤٫٨٩٠

٣٧٫٦١٠

٣٤١٫٧٥٦

٣٨٠٫٠٩٣

-

٣٫٤٢٣٫١٢٣

--------------------------------

---------------------------

---------------------------

----------------------------

----------------------------

--------------------------------

--------------------------------

١٫٨٦٥٫٢١١

١٦٨٫٦٩٧

٩٩٫٨٦٢

٢٥٢٫٩٨٩

٢٣١٫٢٥٠

-

٢٫٦١٨٫٠٠٩

--------------------------------

---------------------------

---------------------------

----------------------------

----------------------------

--------------------------------

--------------------------------

٥٨٫٣٨٦

٤٤٫٠٢٩

٥٫٤٧٨

٨٫١٩٢

٤٠٫٣٥٧

-

١٥٦٫٤٤٢

---------------------------

------------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-------------------------

---------------------------

 ٣٠سبتمبر ) ٢٠٢٠غير مدققة(
اﻹيرادات اﻟتشغيلية
إيرادات بين اﻟقطاعات
نتائج اﻟقطاع واﻷرباح ) /اﻟخسائر( من اﻟعمليات
موجودات اﻟقطاع
مطلوبات اﻟقطاع

 ٣١ديسمبر ) ٢٠٢٠مدققة(
موجودات اﻟقطاع
مطلوبات اﻟقطاع

٥٨٫٨٤٧

)(٥٨٫٨٤٧

-

-

-

-

-

---------------------------

------------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-------------------------

---------------------------

٤٫١٢٩

٥٠٫٨٥٣

٤٫٠٣٥

٢٫٠٠٥

٨٫١٢٣

)(٤٧٫٨٩٤

٢١٫٢٥١

---------------------------

------------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-------------------------

---------------------------

١٫٩٧٣٫٧٠٠

٥٦٧٫٥٩٩

١٧٦٫٧٧٨

٢٥٤٫١٦٠

٣٤٥٫٥٦٢

-

٣٫٣١٧٫٧٩٩

---------------------------

------------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-------------------------

---------------------------

١٫٩٦٩٫٥٧١

١١٥٫٢٦١

٨٤٫٩٩٩

١٧٠٫٧٥٥

٢١٢٫٦٦٠

-

٢٫٥٥٣٫٢٤٦

---------------------------

------------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-------------------------

---------------------------

٢٬٠٠٩٬٧٢١

١٣٧٬٢٦٩

٦٣٢٬٢٣٨

٢٩٢٬٧٤٣

٣٣٥٬٨٥٣

-

٣٬٤٠٧٬٨٢٤

---------------------------

------------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-------------------------

---------------------------

٢٬٠١٠٬٧٠٧

١٦٦٬٠٨٦

٥٧٬٧٤٠

٢٠٧٬٩٦٤

١٩٥٬٥٩١

-

٢٬٦٣٨٬٠٨٨

---------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

-------------------------

---------------------------
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دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟمعلومات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٢٠

قياس القيمة العادلة
عند قياس اﻟقيمة اﻟعادﻟة ﻟﻸصل أو اﻻﻟتزام ،تستخدم اﻟمجموعة اﻟمعطيات اﻟملحوظة في اﻟسوق قدر اﻹمكان .يتم تصنيف
اﻟقيم اﻟعادﻟة ضمن عدة مستويات في اﻟنظام اﻟمتدرج ﻟلقيمة اﻟعادﻟة بنا ًء على اﻟمدخﻼت اﻟمستخدمة في أساﻟيب اﻟتقييم اﻟمبينة
على اﻟنحو اﻟتاﻟي:


اﻟمستوى  :١اﻷسعار اﻟمدرجة )غير معدﻟة( في أسواق نشطة ﻟموجودات أو مطلوبات مطابقة.



اﻟمستوى  :٢مدخﻼت بخﻼف اﻷسعار اﻟمدرجة ضمن اﻟمستوى  ١وهي عبارة عن معطيات ملحوظة ﻟموجودات أو
مطلوبات ،سواء بشكل مباشر )كاﻷسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من اﻷسعار(.



اﻟمستوى  :٣مدخﻼت ﻟموجودات أو مطلوبات ،غير مرتكزة على معطيات اﻟسوق اﻟملحوظة )مدخﻼت غير ملحوظة(.

في حال أمكن تصنيف اﻟمدخﻼت اﻟمستخدمة في قياس اﻟقيمة اﻟعادﻟة ﻷصل أو اﻟتزام ضمن مستويات مختلفة في اﻟنظام
اﻟمتدرج ﻟلقيمة اﻟعادﻟة ،يتم تصنيف قياس اﻟقيمة اﻟعادﻟة بأكمله ضمن نفس اﻟمستوى في اﻟنظام اﻟمتدرج ﻟلقيمة اﻟعادﻟة اﻟذي
ينطوي على أدنى مستوى من اﻟمدخﻼت اﻟهامة باﻟنسبة ﻟعملية اﻟقياس بأكملها.
تعترف اﻟمجموعة باﻟتحويﻼت فيما بين مستويات اﻟنظام اﻟمتدرج ﻟلقيمة اﻟعادﻟة في نهاية فترة اﻟتقرير اﻟتي حدث خﻼﻟها
اﻟتغيير.
يوضح اﻟجدول اﻟتاﻟي تحليل اﻟموجودات اﻟمسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة بحسب اﻟمستوى في اﻟنظام اﻟمتدرج ﻟلقيمة اﻟعادﻟة كما في
 ٣٠سبتمبر :٢٠٢١
تاريخ
التقييم
الموجودات المقاسة بالقيمة
العادلة
استثمارات عقارية

 ٢٦ديسمبر ٢٠١٩

بالقيمة العادلة من خﻼل
اﻷرباح أو الخسائر
أسهم مدرجة

 ٣٠سبتمبر ٢٠٢١

بالقيمة العادلة من خﻼل اﻹيرادات
الشاملة اﻷخرى
 ٣٠سبتمبر ٢٠٢١
أسهم مدرجة
أدوات دين مدرجة
أسهم غير مدرجة
استثمار في صناديق مدارة

موجودات تم اﻹفصاح
عن قيمتها العادلة
استثمار مسجل باﻟتكلفة اﻟمطفأة

 ٣٠سبتمبر ٢٠٢١

المستوى ١
أﻟف درهم
-------------------

٥٥٬١٤٢
========
١٨٠٫٣١٧
٧٫٧٨٩
------------------١٨٨٫١٠٦
========

-------------------

٤١

المستوى ٢
أﻟف درهم
-------------------

========
٨٫٠٥٦
٩٠٨
------------------٨٬٩٦٤
========

-------------------

المستوى ٣
أﻟف درهم
٣٫٥٠٠
------------------

========
٣٨٫٦٨٣
------------------٣٨٬٦٨٣
========

١٬٨٤٧
-------------------

اﻹجمالي
أﻟف درهم
٣٫٥٠٠
------------------

٥٥٬١٤٢
========
١٨٠٫٣١٧
٧٫٧٨٩
٤٦٫٧٣٩
٩٠٨
------------------٢٣٥٫٧٥٣
========

١٬٨٤٧
-------------------

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟمعلومات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
٢٠

قياس القيمة العادلة )تابﻊ(
يوضح اﻟجدول اﻟتاﻟي تحليل اﻟموجودات اﻟمسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة بحسب اﻟمستوى في اﻟنظام اﻟمتدرج ﻟلقيمة اﻟعادﻟة كما في
 ٣١ديسمبر :٢٠٢٠
تاريخ
التقييم
الموجودات المقاسة بالقيمة
العادلة
استثمارات عقارية

 ٢٦ديسمبر ٢٠١٩

بالقيمة العادلة من خﻼل
اﻷرباح أو الخسائر
أسهم مدرجة

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠

بالقيمة العادلة من خﻼل اﻹيرادات
الشاملة اﻷخرى
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
أسهم مدرجة
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
أسهم غير مدرجة
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
استثمار في صناديق مدارة

اﻟمستوى ١
أﻟف درهم
------------------

٢٩٫٣٠٥
========
١٦٣٬١٨٩
-----------------١٦٣٬١٨٩
========

اﻟمستوى ٢
أﻟف درهم
------------------

========
٨٬٠٥٦
١٬٠٥٣
-----------------٩٬١٠٩
========

اﻟمستوى ٣
أﻟف درهم
٧٫٩٢٥
------------------

========
٤٢٬٣٩٨
-----------------٤٢٬٣٩٨
========

اﻹجماﻟي
أﻟف درهم
٧٫٩٢٥
------------------

٢٩٫٣٠٥
========
١٦٣٬١٨٩
٥٠٬٤٥٤
١٬٠٥٣
-----------------٢١٤٬٦٩٦
========

يتم فيما يلي وصف طرق تحديد اﻟقيمة اﻟعادﻟة ﻟلموجودات اﻟمسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة باستخدام أساﻟيب اﻟتقييم ،ويشمل ذﻟك تقدير
اﻟمجموعة ﻟﻼفتراضات اﻟتي يمكن أن يستخدمها أي مشارك في اﻟسوق عند تقييم اﻟموجودات.
استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر
تشتمل اﻻستثمارات اﻟمسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل اﻷرباح واﻟخسائر على اﻷسهم وأدوات اﻟدين اﻟمدرجة في أسواق اﻟمال
اﻟمحلية وكذﻟك اﻟدوﻟية .تستند عمليات اﻟتقييم على أسعار اﻟسوق اﻟمعلنة في سوق اﻟمال.
استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خﻼل اﻹيرادات الشاملة اﻷخرى
يتم تسجيل أرباح  /خسائر إعادة تقييم اﻻستثمارات اﻟمسجلة باﻟقيمة اﻟعادﻟة من خﻼل اﻹيرادات اﻟشاملة اﻷخرى ضمن حقوق
اﻟملكية ،وتشتمل هذه اﻻستثمارات على اﻻستثمارات اﻻستراتيجية طويلة اﻷجل في اﻷسهم اﻟمدرجة واﻟشركات وصناديق
اﻷسهم اﻟخاصة .تستند تقييمات اﻷسهم اﻟمدرجة على أسعار اﻟسوق اﻟمعلنة في سوق اﻟمال ،بينما يتم تقييم اﻟصناديق على
أساس بيانات صافي قيمة اﻟموجودات اﻟمستلمة من مديري اﻟصناديق .تساعد اﻟبيانات اﻟماﻟية ﻟلشركات في تحديد قيمة هذه
اﻻستثمارات اﻟتي يتم اﻟتوصل إﻟيها في اﻟمقام اﻷول عن طريق تحليل اﻟتدفقات اﻟنقدية اﻟمخصومة .قُدرت اﻟقيمة اﻟعادﻟة
ﻟﻸسهم اﻟعادية غير اﻟمدرجة باستخدام طريقة اﻟتدفقات اﻟنقدية اﻟمخصومة واﻟتقييم على أساس مضاعف معدل اﻷسعار إﻟى
اﻷرباح .يتطلب اﻟتقييم من اﻹدارة وضﻊ بعض اﻻفتراضات حول معطيات نموذج اﻟتقييم وتشمل اﻟتدفقات اﻟنقدية اﻟمتوقعة
ومعدل اﻟخصم ومخاطر اﻻئتمان ومعدﻻت اﻟتقلب ومضاعفات معدل اﻷسعار إﻟى اﻷرباح .يمكن وضﻊ تقييم معقول
ﻻحتماﻻت اﻟتقديرات اﻟمختلفة ضمن نطاق طريقة اﻟتقييم ،اﻟتي تستخدم في تقدير اﻹدارة ﻟلقيمة اﻟعادﻟة ﻻستثمارات في اﻷسهم
غير اﻟمدرجة.

٤٢

دار التمويل ش.م.ع
إيضاحات حول اﻟمعلومات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة
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قياس القيمة العادلة )تابﻊ(
استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خﻼل اﻹيرادات الشاملة اﻷخرى )تابﻊ(
يوضح اﻟجدول اﻟتاﻟي اﻟمعطيات اﻟهامة غير اﻟملحوظة اﻟمستخدمة في تقييم اﻷسهم غير اﻟمدرجة واﻻستثمارات اﻟعقارية
اﻟمصنفة ضمن اﻟمستوى  ٣من مستويات قياس اﻟقيمة اﻟعادﻟة.

أسهم غير مدرجة

أسلوب
التقييم

المعطيات الهامة غير
الملحوظة في التقييم

اﻟتقييم على
أساس مضاعف
معدل اﻷسعار
إﻟى اﻷرباح

مضاعف معدل
اﻷسعار إﻟى اﻷرباح

النطاق
)المتوسط
المرجح(
١١ – ٩

تأثير معطيات التقييم على القيمة
العادلة
أي زيادة )نقص( بدرجة واحدة في
مضاعف معدﻻت اﻷسعار إﻟى اﻷرباح
يمكن أن يؤدي إﻟى زيادة )نقص( في
اﻟقيمة اﻟعادﻟة بمبلﻎ  ٤مليون درهم.

التحويﻼت بين الفئات
خﻼل اﻟفترة ،ﻟم تكن هناك أي تحويﻼت بين اﻟمستوى  ١واﻟمستوى  ٢من مستويات قياس اﻟقيمة اﻟعادﻟة .يوضح اﻟجدول
اﻟتاﻟي مطابقة اﻷرصدة اﻻفتتاحية مﻊ اﻷرصدة اﻟختامية ﻟقياس اﻟقيمة اﻟعادﻟة باﻟمستوى  ٣من اﻟنظام اﻟمتدرج ﻟلقيمة اﻟعادﻟة:

اﻟرصيد في  ١يناير
)اﻟخسارة( في اﻹيرادات اﻟشاملة اﻷخرى
مشتريات
استبعادات
اﻟرصيد في  ٣٠سبتمبر  ٣١ /ديسمبر

٢١

أسهم غير مدرجة
بالقيمة العادلة من
خﻼل اﻹيرادات
الشاملة اﻷخرى
٢٠٢١
ألف درهم

أسهم غير مدرجة
باﻟقيمة اﻟعادﻟة من
خﻼل اﻹيرادات
اﻟشاملة اﻷخرى
٢٠٢٠
أﻟف درهم

٤٢٫٣٩٨
)(٣٬٧١٥
-----------------٣٨٫٦٨٣
========

٤١٬٧٧٢
)(٣٬٠٨٩
٣٬٧١٥
-----------------٤٢٬٣٩٨
========

دعاوى قﺿائية
قد تكون اﻟمجموعة طرفا ً في إجراءات ودعاوى قانونية مختلفة ناشئة في سياق اﻷعمال اﻻعتيادية .حيث إنه ﻻ يمكن اﻟتنبؤ
بنتائج هذه اﻹجراءات واﻟدعاوى بشكل مؤكد ،فإن إدارة اﻟمجموعة ﻻ تعتقد أن هذه اﻹجراءات واﻟدعاوى سوف يكون ﻟها
أي تأثير سلبي جوهري على اﻟبيانات اﻟماﻟية اﻟمرحلية اﻟموجزة اﻟموحدة ﻟلمجموعة إذا كان اﻟحكم فيها في غير صاﻟح
اﻟمجموعة.

٤٣

