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دار التمويل ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٣ -

بيان الدخل المرحلي الموحد
(غير مدقق)٢٠١٣سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في والتسعة لفترة الثالثة 

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٣
٢٠١٢

٢٠١٣(معاد ادراجه)
٢٠١٢

(معاد ادراجه)
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمحاتإيضا

٤٠,٣١١٤٦,٩٣٤١٢٧,٤٢٩١٤٠,٨٧٠إيرادات الفوائد
)٤٩,١٠٠()٣٤,٧٠٤()١٤,٧٠٢()١١,٥٧٥(الفوائدمصاريف

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٢٨,٧٣٦٣٢,٢٣٢٩٢,٧٢٥٩١,٧٧٠صافي إيرادات الفوائد
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤,٨٨٣١١,٧٧٢٣٩,٥٩٦٢٩,٩٥١والعموالتإيرادات الرسوم 
)٧,١٨٨()٦,٨٧٧()١,٣٦٢()٢,٦٢٢(مصاريف الرسوم والعموالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٢,٢٦١١٠,٤١٠٣٢,٧١٩٢٢,٧٦٣صافي إيرادات الرسوم والعموالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٢,١٩٤٣١,٢٥٣٣٨,٩٦٠٨٩,١٦٢العقودإيرادات 
)٨٦,٨٤٥()٤٥,٨٠٣()٣٠,٤٠٢()٢٦,٦٤٥(العقودمصاريف

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٣١٧)٦,٨٤٣(٨٥١)٤,٤٥١(العقودإيراداتصافي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٢,٩٦٠١٠,٤٥٢٦٦,١١٢٢٤,٣١٧صافي أقساط التأمين المكتسبة
)٤,٩٧٧()٣١,٣٣٢()١,٣٥١()٢٢,١١٧(صافي مطالبات التأمين المتكبدة

)٢٠,٢٤٧()٢٦,٢١٧()١١,٦٢١()٩,٨٨٨(صافي مصاريف عموالت التأمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٩٠٧(٨,٥٦٣)٢,٥٢٠(٩٥٥التأمين)مصاريفإيرادات (صافي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢,٦٤٠١,٦٨٣٦,٩٧٦٦,٠٤٠إيرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
)٩٧٣()٢,١١٥()٥٥١()٧٣٤(على المودعينموزعة أرباح 

)٢,٤٤٨()٦,٠٨٤()٢,٣٤٤()٢,٠٢٨(أرباح موزعة على حاملي الصكوك
توزيعات األرباح من االستثمارات المدرجةإيرادات 

٤,٠٠٤٧٣٦١٠,٤٩١١٠,٥٠٧بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي اإليرادات من االستثمارات المدرجة 
٣٥,٣٠٦١٠,٢٨٣٥٠,٤٥٢١٣,٨٧٩بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

١,٨٩٩١,٨٩٧٩,٩٩٠٥,٦٩٠استثمارات في الممتلكاتصافي اإليرادات من 
٣١,٤٤٠- ١١,٠٨٤- المطفأةبالقيمةاستثمارات مدرجة استبعادمن أرباح

)٦,٦٢٠()١٠,٦٥٣()٢,٢١٦()٨,٦٢١(شركات زميلةخسارةالحصة من
-٥,٨٧١-- زميلةأرباح من استبعاد استثمار في شركة 

٣٩٣١,٠٠٤١,٧٧٧٢,١١٧، صافيتشغيلية أخرىإيرادات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٠,٣٦٠٦٢,٥٤٩١٩٣,٨٦٩١٧٥,٥٧٥تشغيليةالاإليراداتإجمالي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤٨,١٣٧()٥٦,٩٨٢()١٦,٢٨٦()١٩,٤٢٩(الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين
)٣,٨١٢()٣,٤٤٦()١,٣٩٣()١,١٥٨(استهالك ممتلكات وتجهيزات ومعدات

)٣١,٨٦٢()٣٠,١٥٣()١٢,١١٨()١١,٣٥٣(مصاريف إدارية وعمومية أخرى
مخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية

)٥٠٨()٩١٤(٥٤)٤٧٤(واالستثمارية اإلسالمية
، لقروض والسلفياتاقيمة فينخفاضاالمخصص 

)١٨,٦٢٧()٢٢,١٧١()١٨,٢٤٢()١٤,٢٥٨(صافي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠٢,٩٤٦()١١٣,٦٦٦()٤٧,٩٨٥()٤٦,٦٧٢(المصاريف التشغيليةإجمالي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣,٦٨٨١٤,٥٦٤٨٠,٢٠٣٧٢,٦٢٩فترة للالربح 
========================================

: المتعلق ـب
٢١,٤٧٣١٤,١٥٦٧٣,٩٩٠٦٨,٩٧٦مساهمي الشركة األم

٢,٢١٥٤٠٨٦,٢١٣٣,٦٥٣غير مسيطرةالحقوق ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣,٦٨٨١٤,٥٦٤٨٠,٢٠٣٧٢,٦٢٩
========================================

المتعلق باألسهمالعائد األساسي والمخفض على السهم 
٤٠,٠٧٠,٠٥٠,٢٥٠,٢٣العادية (درهم)

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

الماليـة المرحلية الموحدة المختصرة.جزءاً من هذه البيانات ١٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



دار التمويل ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٤ -

المرحلي الموحد الدخل الشاملبيان 
(غير مدقق)٢٠١٣سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في والتسعةلفترة الثالثة

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٣
٢٠١٢

٢٠١٣(معاد ادراجه)
٢٠١٢

(معاد ادراجه)
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٣,٦٨٨١٤,٥٦٤٨٠,٢٠٣٧٢,٦٢٩لفترةالربح ل

الدخل الشامل األخر:

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى
بيان الدخل:

على الموجودات الماليةصافي الربح (الخسارة) 
بالقيمة العادلة من خالل الدخلالتي تم قياسها

٢١,١٤١١,٣٧٧)٢,٩١٥(٨,١٠٣الشامل اآلخر
)٤,١٧٩()٤,٥٧٨(- -مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢,٨٠٢(١٦,٥٦٣)٢,٩١٥(٨,١٠٣(
إلىتم إعادة تصنيفها الحقاً يالبنود التي قد 

- -- -بيان الدخل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢,٨٠٢(١٦,٥٦٣)٢,٩١٥(٨,١٠٣للفترةالدخل (الخسارة) الشاملإجمالي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١,٧٩١١١,٦٤٩٩٦,٧٦٦٦٩,٨٢٧للفترةالشاملإجمالي الدخل
========================================

المتعلق بـ:
٢٩,٣١٦١١,٦٠٩٨٩,٨٨٢٦٦,٧٩٦مساهمي الشركة األم

٢,٤٧٥٤٠٦,٨٨٤٣,٠٣١غير مسيطرةالحقوق ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١,٧٩١١١,٦٤٩٩٦,٧٦٦٦٩,٨٢٧
========================================

جزءاً من هذه البيانات الماليـة المرحلية الموحدة المختصرة.١٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



دار التمويل ش.م.ع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٥-

المرحلي الموحد المساهمينرات في حقوق يبيان التغي
(غير مدقق)٢٠١٣سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

رأس المال
ألف درهم

أسهم خزينة
ألف درهم

حصص خطة
أسهم الموظفين

ألف درهم
قانونياحتياطي

ألف درهم

إعادة احتياطي
تقييم

ألف درهم

التغيرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة

ألف درهم
أرباح محتجزة

ألف درهم

مكافآت أعضاء 
مجلس اإلدارة 

المقترحة
ألف درهم

مساهمي بالمتعلق
مالشركة األ
ألف درهم

غير الحقوق ال
مسيطرة

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

٢١٣,٠٦٤٤,١٧٩٥٠٥,٩١٨١٢٨,٩٣٥٦٣٤,٨٥٣)١٣٦,٢٠٠(١٠٩,٣٤٥١٨,٩٦٢)١,٧٥٠()٤,١٨٢(٣٠٢,٥٠٠إدراجهمعاد–٢٠١٢يناير ١الرصيد كما في 
الخسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة 

----)٦٣,٥٥٩(٦٣,٥٥٩---- -معاد إدراجه–العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٦٨,٩٧٦٣,٦٥٣٧٢,٦٢٩-٦٨,٩٧٦------معاد إدراجه–فترة الربح لل

الزيادة  (النقص) في القيمة العادلة لالستثمارات 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

١,٣٧٧)٦٢٢(١,٩٩٩--١,٩٩٩-----معاد إدراجه–اآلخر
)٤,١٧٩(-)٤,١٧٩()٤,١٧٩(-------اإلدارة المدفوعةمكافآت أعضاء مجلس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦٦,٧٩٦٣,٠٣١٦٩,٨٢٧)٤,١٧٩(١,٩٩٩٦٨,٩٧٦-----معاد إدراجه–للفترة الدخل (الخسارة) الشاملإجمالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٦٠,٥٠٠(-)٦٠,٥٠٠(-)٦٠,٥٠٠(------توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

)٥٠٧(-)٥٠٧(------)٥٠٧(-معاد إدراجه–شراء أسهم خزينة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥١١,٧٠٧١٣١,٩٦٦٦٤٣,٦٧٣-١٥٧,٩٨١)٧٠,٦٤٢(١٠٩,٣٤٥١٨,٩٦٢)١,٧٥٠()٤,٦٨٩(٣٠٢,٥٠٠معاد إدراجه–٢٠١٣سبتمبر ٣٠في كما الرصيد 
===================================================================================================

١٤٩,٣٥٥٤,٥٧٨٥١٨,٢٨٠١٣٢,٧٧٨٦٥١,٠٥٨)٦٦,٧٨٨(١١٦,١١٢١٨,٩٦٢)١,٧٥٠()٤,٦٨٩(٢٠١٣٣٠٢,٥٠٠يناير ١الرصيد كما في 
الخسارة من استبعاد استثمارات مدرجة

-٣٠)٣٠(-)٤,٢٦٥(٤,٢٣٥-----بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٧٣,٩٩٠٦,٢١٣٨٠,٢٠٣-٧٣,٩٩٠------فترةالربح لل

الزيادة في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة
٢٠,٤٧٠٦٧١٢١,١٤١--٢٠,٤٧٠-----بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٤,٥٧٨(-)٤,٥٧٨()٤,٥٧٨(-------مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٩,٨٨٢٦,٨٨٤٩٦,٧٦٦)٤,٥٧٨(٢٠,٤٧٠٧٣,٩٩٠-----للفترةالدخل (الخسارة) الشاملإجمالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٦,٣٠٠(-)٣٦,٣٠٠(-)٣٦,٣٠٠(------توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
)٢,٤٨٩(-)٢,٤٨٩(------)٢,٤٨٩(-شراء أسهم خزينة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحدة
(غير مدقق)٢٠١٣سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

التسعة أشهر المنتهية في 
٢٠١٣سبتمبر ٣٠

(معاد ادراجه)
التسعة أشهر المنتهية

٢٠١٢سبتمبر ٣٠في 
ألف درهمألف درهماتإيضاح

األنشطة التشغيلية
٨٠,٢٠٣٧٢,٦٢٩لفترةلربح ال

:غير نقدية للبنود التاليةتعديالت
٣,٤٤٦٣,٨١٢االستهالك

)٣١,٤٤٠(-المطفأةبالقيمةالربح من بيع استثمارات مدرجة 
-)٤,٢٩٧(في الممتلكاتاتالربح من استبعاد استثمار

١٠,٦٥٣٦,٦٢٠حصة من خسارة شركة زميلة
-)٥,٨٧١(ربح من استبعاد استثمار في شركة تابعة

٢٢,١٧١١٨,٦٢٧قيمة القروض والسلفياتفي نخفاض المخصص ا
٩١٤٥٠٨الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةفي قيمةنخفاضالمخصص ا

٢٠٩٦٤٦مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفينصافي الحركة في 

التغيرات في رأس المال العامل:
)٢٣٣,٦٥٠(٥٥,٥٦٨ثالثة أشهرالبنوك تستحق بعدمنمستحقة الالمبالغفي) زيادة(الالنقص
)٦,٥٥٧()٢٥,٨٧٥(الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةفي الزيادة 
)١٦٠,٩٠٠()٥٨,٧٦١(سلفياتالقروض والفي الزيادة

)٣١,٥٥٢(٣٢,١٦٩األخرىوالموجوداتةالمستحقفوائد الفي النقص (الزيادة) 
)١٨٢,١٧٢()٢٢٨,٨٣١(في القرض ألجلالنقص

)١٠٦,٢٣١(٣٤,٥٨٢الزيادة (النقص) في األرصدة المستحقة للبنوك تستحق بعد ثالثة أشهر
٨٥,٠٨٦١٩٧,٦٧٨في ودائع العمالء الزيادة
٨٣,٤١٦٩٢,٩٤٠مطلوبات أخرىومستحقة الدفع الفوائد الفي الزيادة 

)١٠,٥٠٧()١٠,٤٩١(الشامل اآلخراستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخلأرباح من توزيعات إيرادات 
)٢٥١()٢,٩٧٣(والخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباحمدرجستثمار امن أرباحتوزيعات إيرادات 

)٨٦٦()٩,٥٧١(خالل األرباح والخسائرمنالربح من استبعاد االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة
)١٢,٧٦٢()٣٧,٩٠٨(األرباح الغير محققة على االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

ــــــــــــــــــ
)٣٨٣,٤٢٨(٢٣,٨٣٩األنشطة التشغيلية (المستخدم في)صافي النقد من 

ــــــــــــــــــ

االستثماريةاألنشطة 
)٥,٠٧٠()٢,٠١٨(الدخل الشامل األخرشراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

٢٤,٤٩٠٢٩,٥٦٦الدخل الشامل األخرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثماراتمتحصالت من بيع
)١٠,٣٨٦()١١٧,٩٥٨(األرباح والخسائرشراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

٢٥١,٨١٩٢,٧٩١األرباح والخسائرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثماراتمتحصالت من بيع
)٤٣٨,٢٤٤()٣٢٤,٦٠٧(المطفأةبالقيمةاستثمارات مدرجة شراء 

٧١٢,٣٤٦-المطفأةبالقيمةمتحصالت من بيع استثمارات مدرجة 
)٤,٤٥٢()٦٤٧(الممتلكاتإضافات إلى استثمارات في 
-٢٩,٠١٣في الممتلكاتاتمتحصالت من بيع استثمار

)٤٨,٢٩١()٣٩,٣٨٥(شراء ممتلكات وتجهيزات ومعدات
-)٣,٩١٨(، صافي النقد المستحوذشركة تابعةاستحواذ

-١٦,٢٠١زميلةفي شركةتحصالت من بيع استثمارم
١٣,٤٦٤١٠,٧٥٨مستلمةتوزيعات أرباح 

ــــــــــــــــــ
٢٤٩,٠١٨)١٥٣,٥٤٦(صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة االستثمارية

ــــــــــــــــــ

األنشطة التمويلية
)٤,١٧٩()٤,٥٧٨(المدفوعةمجلس اإلدارةأعضاءمكافآت 

)٦٠,٥٠٠()٣٦,٣٠٠(توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
١,٢٠٠١٥٠,٠٠٠صكوك غير قابلة للتحويل

-)٢,١٢٦(شراء أسهم خزينة
ــــــــــــــــــ

٨٥,٣٢١)٤١,٨٠٤(األنشطة التمويليةمن)المستخدم في(صافي النقد
ــــــــــــــــــ

)٤٩,٠٨٩()١٧١,٥١١(النقد وما يعادلهفي لنقصاصافي 

٥٩٩,٠٧٤٥٢٦,٠٩٢يناير١النقد وما يعادله كما في 
ــــــــــــــــــ

٥٤٢٧,٥٦٣٤٧٧,٠٠٣سبتمبر٣٠النقد وما يعادله كما في 
========================

جزءاً من هذه البيانات الماليـة المرحلية الموحدة المختصرة.١٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار التمويل ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -٧ -

األنشطة١

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

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

من أنشطتهاالشركة تمارس. ٢٠٠٤يو ليو١٨وبدأت عملياتها في ٢٠٠٤مارس١٣تأسست الشركة بتاريخ 
األساسية للشركة هي األنشطةمن أبوظبي، دبي والشارقة. إن ئيسي في أبوظبي وفروعها في كٍلخالل مكتبها الر

األخرى.المتعلقةوتمويل األفراد والشركات والخدماتاالستثمارات

، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.٧٨٧٨الرئيسي للشركة هو ص.ب كتبإن عنوان الم

٣٠المنتهية في لفترة التسعة أشهررة للمجموعة إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصاعتمادتم 
.٢٠١٣اكتوبر ٢٨بتاريخ اإلدارةمجلسمن قبل٢٠١٣سبتمبر 

أساس اإلعداد٢,١

االلتزامبيان 
"التقارير المالية ،٣٤معيار المحاسبي الدولي رقم للوفقاً تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

في دولة اإلمارات العربية القوانين السائدة متطلبات ، والمجلس الدولي للمعايير المحاسبيةالصادر عنالمرحلية " 
المتحدة.

المحاسبةمبدأ
ت بعض األدواباستثناء،التاريخيةلمبدأ التكلفةالبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لقد تم إعداد

.المالية والممتلكات التي تم إدراجها بالقيمة العادلة

تم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (درهم) الذي يمثل العملة 
(ألف درهم)، باستثناء ما يرد خالف ذلك.ألفتم تقريب جميع القيم إلى أقرب.للمجموعةالمتداولة 

توحيدالأساس 
للشركة وشركاتها التابعة (يشار المرفقة من البيانات الماليةالمرحلية الموحدة المختصرةالماليةالبيانات تتكون

كما يلي:يهةالرئيسيأنشطتهاإن تفاصيل الشركات التابعة وإليها معاً "بالمجموعة").

لرئيسياالنشاطاالمتالكنسبة بلد التأسيسالشركة التابعةاسم

الرئيسيالمكتبمبانيوإدارةلكتم%١٠٠المتحدةالعربيةاإلمارات.ذ.م.مانفستمنت فيجنثيرد
اإلنشاءات%١٠٠المتحدةالعربيةاإلمارات.ذ.م.مللتشييدبنيانشركة

اإللكتروميكانيكيةالمقاوالت%١٠٠المتحدةالعربيةاإلمارات.ذ.م.مإللكتروميكانيكيةاالوطنيةاإلمارات
األصولإدارةوستثماراتاال%١٠٠المتحدةالعربيةاإلمارات(دي.آي.اف.سي.)المحدودةكابيتالاتشإف

إصدار الصكوك%١٠٠جزر الكيمان١شركة صكوك دار التمويل 
اإلسالميخدمات التمويل %٤٧,٨٣اإلمارات العربية المتحدةشركة دار التمويل اإلسالمي ش.م.خ

التأمين%٤٤,٣٨اإلمارات العربية المتحدةدار التأمين ش.م.ع
إدارة االستثمارات%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةإف اتش للخدمات ذ.م.م.

وساطة مالية%٦٥اإلمارات العربية المتحدةشركة دار التمويل لألوراق المالية ذ.م.م
إدارة االستثمارات%١٠٠العربية المتحدةاإلمارات كاب ام لالستثمار ش.م.خ
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(تتمة)أساس اإلعداد٢,١

(تتمة)توحيدالأساس 

كما يلي:قبل االستبعادتم تلخيص المعلومات المالية للحقوق الغير مسيطرة للشركات التابعة

ش.م.خدار التمويل اإلسالمي .م.عشالتأميندار 

الماليةالتمويل لألوراقدارشركة 

اإلجماليم.م.ذ

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

ديسمبر ٣١

٢٠١٢

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

ديسمبر ٣١

٢٠١٢

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

ديسمبر ٣١

٢٠١٢

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

ديسمبر ٣١

٢٠١٢

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

- - ٥٥,٦٢٥٥,٦٢٥٢,١٧٥٢,١٧٣٥٣٥نسبة الحقوق الغير مسيطرة%

المركز المالي للشركات التابعةبيان

٢٢٥,٤٢٩٣٠٢,٥٦٦٢٦٣,٤٩٦٢٦٣,٥٤٩١١٠,٥٣٠٧٠,٧٩٤٥٩٩,٤٥٥٦٣٦,٩٠٩الموجودات

٨٩,٤١١١٧٥,٨٨٢١٦١,٧٦٩١٦٢,٩٢٨٧٨,١٩٦٤٢,٠٧٩٣٢٩,٣٧٦٣٨٠,٨٨٩المطلوبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٦,٠١٨١٢٦,٦٨٤١٠١,٧٢٧١٠٠,٦٢١٣٢,٣٣٤٢٨,٧١٥٢٧٠,٠٧٩٢٥٦,٠٢٠صافي الموجودات
================================================================

فترة التسعة أشهر المنتهية فيفترة التسعة أشهر المنتهية فيفترة التسعة أشهر المنتهية فيالمنتهية فيفترة التسعة أشهر 

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

سبتمبر٣٠

٢٠١٢

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

سبتمبر٣٠

٢٠١٢

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

سبتمبر٣٠

٢٠١٢

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

سبتمبر٣٠

٢٠١٢

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهمألف درهم

إيرادات وأرباح (خسائر) الشركات التابعة

٢١,٥٥٣٢٠,٠٩١٧,٥٥١٧,١٠٣٨,٩٩٤١,٦٦١٣٨,٠٩٨٢٨,٨٥٥اإليرادات، صافي
================================================================

١٢,٥٧٨٥,٥٦٠)٢,٨٤١(٧,٨٩٠٧,٦٥٤١,٠٦٩٧٤٧٣,٦١٩صافي الربح (الخسارة) للفترة
================================================================

١٤,٤٢٠٤,٤٠٨)٢,٨٤١(٩,٦٩٧٧,٠٣٢١,١٠٤٢١٧٣,٦١٩للفترةالشامل (الخسارة)إجمالي الدخل
================================================================

المحاسبيةالسياسات ٢,٢

التي قامت بها اإلدارة في التقديرات الجوهريةإن فإعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، عند
البيانات متوافقة مع تلك المطبقة علىتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والموارد األساسية لتقدير عدم اليقين 

.٢٠١٢رديسمب٣١وللسنة المنتهية فيفيالمالية الموحدة كما

الضرورية إلعداد واإليضاحاتالمعلومات البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ال تحتوي على جميع إن 
البيانات المالية الكاملة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب قراءاتها مع البيانات المالية الموحدة 

سبتمبر ٣٠. باإلضافة لذلك، فإن نتائج التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٢ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في للمجموعة 
. ٢٠١٣ديسمبر ٣١ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج التي قد يتم توقعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣

ة متوافقة مع تلك السياسات المتبعفي إعداد البيانات المرحلية الموحدة المختصرة المتبعةإن السياسات المحاسبية 
باستثناء تبني المعايير ، ٢٠١٢ديسمبر ٣١ية في في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنته

:٢٠١٣يناير ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد والتعديالت الجديدة على المعايير الفعالة 
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(تتمة)المحاسبيةالسياسات ٢,٢

٢٠١٢يوليو١–خر عرض بنود الدخل الشامل اآل–الماليةالبياناتعرض ١معيار المحاسبة الدولي رقم 
على تغير تصنيف البنود المدرجة في الدخل الشامل اآلخر. ١الدولي رقم على معيار المحاسبةتعديالت التعمل 

) إلى أرباح أو خسائر في فترة مستقبلية محددة تدويرهاتصنيفها (أو إعادة إعادةالتي يمكنالبنوديجب عرض 
.التي لن تصنف أبداًالبنودبشكل منفصل عن قد يتم عرضهاعند االستبعاد أو التسوية) والتي (مثالً، 

واألداءمركزأو ال،ه أي تأثير على السياسة المحاسبيةلم يكنوليؤثر التعديل على عرض بيان الدخل الشامل 
لمجموعة خالل الفترة.لالموحدالمالي 

٢٠١٣يناير١–) المعدلمكافآت الموظفين (١٩التقارير المالية رقم إلعدادالمعيار الدولي 
. ١٩لتقارير المالية رقم عداد اة عدة تعديالت على المعيار الدولي إليمعايير المحاسبللالدوليمجلسالأصدر 

، الموجوداتعلى خطة تتراوح هذه التعديالت بين ما هي جوهرية مثل حذف نهج الممر ومفهوم العوائد المتوقعة 
المالي واألداءمركز، أو العلى السياسة المحاسبيةأي تأثير لتعديل للم يكن وإعادة الصيغة.توضيحومنها ما هو 

لمجموعة خالل الفترة.لالموحد

١–المالية والمطلوبات الماليةتسوية الموجودات-: اإلفصاحات٧رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار
٢٠١٣يناير 

- تتطلب هذه التعديالت من الشركة اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بحقوق التسوية واالتفاقيات المتعلقة بها (مثال
). قد تقدم اإلفصاحات للمستخدمين معلومات مفيدة متعلقة بتقييم تأثير اتفاقيات المقاصة على اتاتفاقيات الضمان

يق اإلفصاحات الجديدة لجميع األدوات المالية المدرجة التي يتم تسويتها وفقاً المركز المالي للشركة. يتطلب تطب
يتم كذلك تطبيق اإلفصاحات لألدوات المالية المدرجة األدوات المالية: العرض.٣٢لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

سوية وفقاً لمعيار المحاسبة التي تكون عرضة التفاقيات تسوية رئيسية أو اتفاقيات مماثلة، بغض النظر إذا تمت الت
. ٣٢الدولي رقم 

لم يكن للتعديل أي تأثير على السياسة المحاسبية، أو المركز واألداء المالي للمجموعة خالل الفترة.

٢٠١٣يناير ١- قياس القيمة العادلة١٣لتقارير المالية رقم االمعيار الدولي إلعداد 
غير يال .القيمة العادلةللتوجيهات المتعلقة بقياس مصدر وحيد ١٣الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يحدد المعيار

اييرلمعطبقاً لولكنه يقدم توجيهات بشأن كيفية قياس القيمة العادلةالمتطلبات المتعلقة بقياس القيمة العادلة،المعيار 
. لقيمة العادلة متاحة أو مطلوبةتكون التقارير المالية عندما ة إلعداد االدولي

لمجموعة خالل الفترة.لالمالي واألداءمركزأو ال،أي تأثير على السياسة المحاسبيةليس للتعديل 
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(تتمة)المحاسبيةالسياسات ٢,٢

٢٠١٢ديسمبر ٣١التي تم تطبيقها بشكل مبكر للسنة المنتهية في المعايير 
والتعديالت على ١٢و١١و١٠المالية رقم التقاريرإلعداد ةر الدوليبتبني المعاييمت الشركة بشكل طوعي قا
١. كما قامت الشركة باختيار تاريخ ٢٠١٢ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في ٢٨و٢٧رقم ةالمحاسبة الدوليايير مع

كتاريخ التطبيق المبدئي.٢٠١٢يناير 

على ”de facto“تطبيق السيطرة الفعلية إلى١٠نتج التطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ا سابقاً م، دار التأمين ش.م.ع ودار التمويل اإلسالمي ش.م.خ والتي تم احتسابهاستثمارات الشركةاثنين من 

الية الموحدة للمجموعة بأثر رجعي ابتداء من ابريل كشركات زميلة. يتم توحيد هذه الشركات في البيانات الم
الدخل المرحلي وبيان بيانالشركة على السيطرة. وبالتالي تم إعادة إدراج فيهوهو التاريخ الذي حصلت ٢٠١١

وبيان التغييرات ٢٠١٢سبتمبر ٣٠شهر للفترة المنتهية في لفترة الثالثة أشهر والتسعة أالدخل الشامل المرحلي 
٢٠١٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في المرحلي وبيان التدفقات النقدية المرحليقوق المساهمينفي ح

التي تم عرضها في هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لدمج دار التأمين ش.م.ع ودار التمويل 
اإلسالمي ش.م.خ.

اسبية المفصح عنها أعاله، تم إدخال التعديالت التالية على بيان كنتيجة للتغييرات الطوعية في السياسات المح
:٢٠١٢سبتمبر ٣٠الدخل المرحلي الموحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

فترة الثالثة أشهر
٣٠المنتهية في 

٢٠١٢سبتمبر 

فترة التسعة أشهر
٣٠المنتهية في 

٢٠١٢سبتمبر
ألف درهمألف درهم

لمصاريفاإليرادات / االتغييرات في 
٢,١٠٠٥,٧٢٥الزيادة في إيرادات الفائدة

٢,٩٩٢٤,١٦٠النقص في مصاريف الفائدة
ــــــــــــ

٥,٠٩٢٩,٨٨٥الزيادة في صافي إيرادات الفائدة
ــــــــــــ

٣-الزيادة في إيرادات الرسوم والعموالت
ــــــــــــ

١٠,٤٥٢٢٤,٣١٧في صافي أقساط التأمين المكتسبةالزيادة 
)٤,٩٧٧()١,٣٥١(الزيادة في صافي مطالبات التأمين المتكبدة

)٢٠,٢٤٧()١١,٦٢١(عموالت التأمينمصاريفالزيادة في صافي 
ــــــــــــ

)٩٠٧()٢,٥٢٠(النقص في صافي إيرادات التأمين
ــــــــــــ

١,٦٨٣٦,٠٤٠اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةالزيادة في 
الزيادة في إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل

١٢٥٤١الشامل اآلخر
٥,٠٥١٨,٦٥٠األرباح والخسائرالزيادة في صافي اإليرادات من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل

)١,٤٧٣()١,٤٦٢(الزيادة في حصة من خسائر شركات زميلة
)٩٧٣()٥٥١(الزيادة في الربح القابل للتوزيع للمودعين

)٢,٤٤٨()٢,٤٤٨(الزيادة في الربح القابل للتوزيع لحاملي الصكوك
٤٩٥٨٧٩الزيادة في إيرادات تشغيلية أخرى

ــــــــــــ
٥,٣٥٢٢٠,١٩٧الزيادة في إجمالي اإليرادات التشغيلية

ــــــــــــ

)٥,٥٠٠()٢,٠٢٩(الزيادة في الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين
)١,١٤٣()٥٤٧(داتوتجهيزات ومعالزيادة في استهالك الممتلكات 

)٦,١٢٠()٢,٩٠٦(الزيادة في المصاريف اإلدارية والعمومية األخرى
)٥٠٨(٥٤النقص (الزيادة) في مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية اإلسالمية

ــــــــــــ
)١٣,٢٧١()٥,٤٢٨(والمخصصات التشغيليةالمصاريفالزيادة في إجمالي 

ــــــــــــ
٦,٩٢٦)٧٦((النقص) الزيادة في الربح للفترة

==============
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(تتمة)المحاسبيةالسياسات ٢,٢

:٢٠١٢يناير ١تم إجراء التعديالت التالية في بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد كما في 

٢٠١٢يناير ١
ألف درهم

حقوق المساهمينفيالتغييرات
٤,١٨٢الزيادة في أسهم الخزينة

ــــــ
في التغييرات في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة منالزيادة

١,٠٢٢خالل الدخل الشامل اآلخر
ــــــ

)١,٥١٨(النقص في األرباح المحتجزة
ــــــ

١١٧,٥٩٤الزيادة في الحقوق الغير مسيطرة
ــــــ

شركة تابعةاستحواذ٢,٣

الحصة الكاملة من ملكية كاب ام لالستثمار ش.م.خ مقابل إجمالي باستحواذ، قامت المجموعة ٢٠١٣خالل مايو 
ألف درهم.٥٨,٩١٨مبلغ بقيمة 

تقديم االستثمارات البنكية، إدارة األصول وخدمات الوساطة ش.م.ختشمل األنشطة الرئيسية لكاب ام لالستثمار
متحدة.في دولة اإلمارات العربية ال

وتم إدراجفي هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مبدئيقامت المجموعة باحتساب االستحواذ بشكل 
.االستحواذألف درهم عند ٣,٩١٨شهرة بقيمة 

الفوائدإيراداتصافي ٣
معاد إدراجه

فترة التسعة أشهر 
٣٠المنتهية في

٢٠١٣سبتمبر

فترة التسعة أشهر 
٣٠المنتهية في 

٢٠١٢سبتمبر
ألف درهمألف درهم

فوائدالإيرادات 
٨,٢٦٣٢٠,٩٧٠المستحقة من البنوكالمبالغ

١٠٥,٦٥٩١٠١,٥٣٨قروض وسلفيات
١٣,٥٠٧١٨,٣٦٢أخرى ــــــــــــــ

١٢٧,٤٢٩١٤٠,٨٧٠إجمالي إيرادات الفوائد
==================

الفوائدمصاريف
)٣٩,٧٩١()٣٠,١٨٥(لعمالءاائع ود

)٩,٣٠٩()٤,٥١٩(المستحقة للبنوكالمبالغ ــــــــــــــ
)٤٩,١٠٠()٣٤,٧٠٤( ــــــــــــــ

٩٢,٧٢٥٩١,٧٧٠صافي إيرادات الفوائد
==================
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لسهملالمخفض واألساسيالعائد٤

صافي أرباح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة عن طريق تقسيم لسهم لاألساسي العائدتم احتساب ي
لسهم بتعديل صافي الربح والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل لالعائد المخفض احتسابتم يخالل الفترة. 

أدوات ة، لم تصدر الشركة أي٢٠١٣سبتمبر ٣٠كما في لعادية.المحتمل لألسهم ااالنخفاضالفترة لعكس تأثير 
. لها تأثير مخفض على عائدات السهم العادي عند تحويلها أو استعمالها

لسهم على النحو التالي:لالمخفض واألساسي العائداحتسابتم 

سبتمبر ٣٠
معاد إدراجه

سبتمبر ٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

العائد لمساهميلفترةلالربح
٧٣,٩٩٠٦٨,٩٧٦)ألف درهم(الشركة األم

==================
٣٠٢,٥٠٠٣٠٢,٥٠٠عدد األسهم العادية المصدرة (ألف)

)١,١٨٣()١,٩٨١(ناقصاً: أسهم الخزينة (ألف)
)١,٧٥٠()١,٧٥٠((ألف)ناقصا: خطة حصص أسهم الموظفين

==================
٢٩٨,٧٦٩٢٩٩,٥٦٧

==================
٠,٢٥٠,٢٣(درهم)لسهمعلى االعائد

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

وما يعادلهالنقد٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

معاد إدراجه
سبتمبر٣٠

٢٠١٢
ألف درهمألف درهم

٤٢,٠٧٤٨٤,٢١٣حسابات جارية وتحت الطلب
٥٧٨,٨٤٠٧٧٤,٥٤٩ودائع ثابتة

١٨,٥٠٠٢٥,٣٠٠ودائع وكالة لدى البنوك
٧٤,٩٥٧٩٤,٥٤٣حسابات تحت الطلب
٢,٧٧٢-أرصدة بنكية أخرى

ــــــــــــــ
٧١٤,٣٧١٩٨١,٣٧٧مبالغ مستحقة من البنوك

٦,٥١٧٨,٩٨٤األرصدة النقدية
)١٥٦,٢٦٩()٧٠,٥٠٤(ثالثة أشهرى البنوك تستحق خالل إلمستحقةمبالغ
)٣٥٧,٠٨٩()٢٢٢,٨٢١(البنوك تستحق بعد ثالثة أشهرمنمستحقةمبالغ ــــــــــــــ

٤٢٧,٥٦٣٤٧٧,٠٠٣النقد وما يعادلهصافي 
==================

ومبالغ درهم)ألف ٢٠١٢:٣٥٧,٠٨٩سبتمبر ٣٠(درهمألف ٢٢٢,٨٢١بقيمة البنوكمنثابتةالودائعتستحق ال
منأشهرثالثةبعددرهم)ألف ٢٠١٢:١٠٢,٨٠٨سبتمبر ٣٠(درهمألف ١٤٠,٠٠٠بقيمة للبنوكمستحقة
.إيداعها وال يتم إدراجها ضمن النقد وما يعادلهتاريخ
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استثمارات٦

بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل

اآلخر

بالقيمة العادلة
من خالل

اإلجمالية المطفأةبالقيماألرباح والخسائر
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٣سبتمبر ٣٠
أدوات حقوق الملكية:

٢٦٣,٩٦٦- ٨١,٥٨٥١٨٢,٣٨١متداولة-
١٤٥,٤٦١- - ١٤٥,٤٦١غير متداولة-

أدوات الدين:
٣٦,٥٧٧٣٢٤,٦٠٧٣٦١,١٨٤- معدل ثابت–متداولة -

١٣,٦٢٢- - ١٣,٦٢٢استثمار في صناديق مدارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٠,٦٦٨٢١٨,٩٥٨٣٢٤,٦٠٧٧٨٤,٢٣٣
====================================

٢٣٠,٩٣١٢١٢,٣٠٦٢٠٦,٧٠٤٦٤٩,٩٤١داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
٩,٧٣٧٦,٦٥٢١١٧,٩٠٣١٣٤,٢٩٢خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٤٠,٦٦٨٢١٨,٩٥٨٣٢٤,٦٠٧٧٨٤,٢٣٣

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

(مدققة)٢٠١٢ديسمبر ٣١
الملكية:أدوات حقوق 

١٢٨,٦١٥-٧٨,٥٦٢٥٠,٠٥٣متداولة-
١٤٨,١٣١--١٤٨,١٣١غير متداولة-

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

١٥,٦٦٩--١٥,٦٦٩استثمار في صناديق مدارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٤٧,٧٠٢-٢٤٢,٣٦٢٣٠٥,٣٤٠

====================================
٣٢٢,٤٧٦-٢٢٨,٧٢٤٩٣,٧٥٢داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
٢٢٥,٢٢٦-١٣,٦٣٨٢١١,٥٨٨خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٤٧,٧٠٢-٢٤٢,٣٦٢٣٠٥,٣٤٠

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

تدخل المجموعة في معامالت إعادة شراء موجودات حيث تحتفظ بجميع مخاطر ومكافآت ملكية الموجودات 
الموحد. دخلت المجموعة في المرحليوبالتالي، ال يتم استبعاد الموجودات من بيان المركز الماليالجوهرية 

٣١(ال شيءاح والخسائر بمبلغمن خالل األرببالقيمة العادلةةاتفاقيات إعادة شراء متعلقة باستثمارات مدرج
٢٠١٢:٥٦,٢٩٥ديسمبر ٣١(ال شيءألف درهم). بلغ االلتزام المتعلق باالتفاقيات ٦٧,٨٧٤: ٢٠١٢ديسمبر 

.مستحقة للبنوكالالمبالغضمن بند ألف درهم) وتم إدراجه
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 -١٤-

، والتمويل اإلسالمي والموجودات االستثماريةوالسلفياتالقروض ٧

، صافيالقروض والسلفيات٧,١

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

(مدققة)
٢٠١٢ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

١,٢٩٨,٧٨٥١,٢٦٧,٢٨٩قروض تجارية
٢٩٧,٩١٨٢٩٨,٠٠٨ألفراداتمويل ـــــــــــــــ

١,٥٩٦,٧٠٣١,٥٦٥,٢٩٧
ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

)١٧٠,٧٦٥()١٦٥,٩٧٧(محدد
)١٥,٧٤٧()١٥,٣٥١(جماعي ـــــــــــــــ

١,٤١٥,٣٧٥١,٣٧٨,٧٨٥
===================

الفترة/المخصص خاللفيالحركة كانت القيمة. في نخفاضاالمخصص صافيالقروض والسلفيات إدراجيتم 
السنة كما يلي:

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

١٨٦,٥١٢١٦٢,١٨٤يناير١كما في 
٢٢,١٧١٣٥,١٥٣لفترة/السنة، صافيلل محم
)١٠,٨٢٥()٢٧,٣٥٥(السنةالفترة/خاللشطبهاتممبالغ ــــــــــــــ
١٨١,٣٢٨١٨٦,٥١٢ديسمبر٣١سبتمبر / ٣٠في 

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

الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ٧,٢

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

(مدققة)
٢٠١٢ديسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٤٣,٠٩٤٣٥,٢٤٢مرابحة بضائع
٣٣,٩٠٦١٩,٢٣٩بطاقات وسحوبات مغطاة 

١٧,٧٧٥١٢,٤٠٣الشراء واستئجار األصل بعد البيع
١١,٢٨٢١٣,٢٩٨اجارة ــــــــــــــ

١٠٦,٠٥٧٨٠,١٨٢
ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

)١,٣٣٩()١,٧٥٢(محدد
)٥٤٨()١,٠٤٩(جماعي ــــــــــــــ

١٠٣,٢٥٦٧٨,٢٩٥
==================
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 -١٥-

(تتمة)والتمويل اإلسالمي والموجودات االستثمارية، صافيوالسلفياتالقروض ٧

الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية (تتمة)٧,٢

التمويلية واالستثمارية اإلسالمية صافي مخصص االنخفاض في القيمة. كانت الحركة في الموجوداتيتم إدراج
السنة كاآلتي:الفترة/المخصص خالل

٢٠١٣سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

١,٨٨٧٦٧٧يناير١في 
٩١٤١,٢١٠المحمل للفترة/ السنة ــــــــــــــ

٢,٨٠١١,٨٨٧ديسمبر٣١سبتمبر/ ٣٠في كما 
==================

ودائع العمالء٨

٢٠١٣سبتمبر ٣٠
(مدققة)

٢٠١٢ديسمبر٣١
ألف درهمألف درهم

٦٠,١٩٧٦٥,١١١تحت الطلبجارية وودائع
١,٧٠٣,٦٧٦١,٥٩٣,٢٩٠ودائع ألجل
١٢٤,٨٨٤١٤٥,٢٧٠ودائع وكالة

ــــــــــــــ
١,٨٨٨,٧٥٧١,٨٠٣,٦٧١
==================

كما يلي:هوتحليل ودائع العمالء حسب القطاعاتإن

٧٣٢,٦٥٥٦٧٣,٣٥١حكومي
١,١٥٦,١٠٢١,١٣٠,٣٢٠شركات

ــــــــــــــ
١,٨٨٨,٧٥٧١,٨٠٣,٦٧١
==================

الصكوك الغير قابلة للتحويل٩

فقة مع الشريعة االسالمية صكوك ثانوية متواإصدار ، تحصلت الشركة على تمويل من خالل ٢٠١٢يونيوفي 
مليون درهم ١٥٠ذات أهداف خاصة) بقيمة تبلغ ومركبة(المصدر ١من قبل شركة صكوك دار التمويل صادرة

سنوياً أيهما % ٦,٢٥% أو ٣,٠٠زائد EIBORأشهر ٦. تحمل الصكوك معدل ربح ٢٠١٧يونيووتستحق في 
٣٠كتوزيعات أرباح دورية. بلغت توزيعات األرباح المستحقة في بشكل نصف سنويأعلى، وتستحق السداد 

ديسمبر ٣١(ألف درهم٢,١١٨ما قيمته والمتعلقة بصكوك محتفظ بها من قبل أطراف خارجية٢٠١٣سبتمبر 
٢١,٤٠٠: ٢٠١٢ديسمبر ٣١لف درهم (أ٢٠,٢٠٠الغة الصكوك البيتم االحتفاظ ب. ألف درهم)١١٢: ٢٠١٢

.المرحليتابعة للمجموعة وبالتالي، تم حذفها من بيان المركز المالي الموحدألف درهم) من قبل شركات
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(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -١٦-

رأس المال١٠

سبتمبر ٣٠
٢٠١٣

(مدققة)
٢٠١٢ديسمبر٣١

ألف درهمألف درهم

در والمدفوع بالكاملصمال،المصرح به
مليون سهم)٣٠٢,٥: ٢٠١٢(مليون سهم ٣٠٢,٥
٣٠٢,٥٠٠٣٠٢,٥٠٠درهم)١: ٢٠١٢ديسمبر ٣١(لكل سهمدرهم ١بقيمة 

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

أسهم الخزينة١١

٢٠١٣سبتمبر ٣٠بها من قبل شركة تابعة كما في سهم للشركة محتفظ ١,٩٨٠,٨٦٥تمثل أسهم الخزينة تكلفة 
سهم).١,٢١٩,٣٥٧: ٢٠١٢ديسمبر ٣١(

لموظفيناأسهم حصصخطة١٢

الموظفينأسماءبتحديداإلدارةلمجلسالحقوتعطي األمناءأحدقبلمنالموظفينأسهمحصصيتم إدارة خطة 
التيالفترةفيكمصاريفتحميلهايتمللموظفينالممنوحةاألسهمقيم إن.المجموعةفيأسهممنحهمسيتمالذين
المساهمين.حقوقضمنالمتبقيةاألسهمقيم إدراجويتم، فيهاتمنح

كما في للموظفيناآلنحتىتمنحلمالتيالقائمةاألسهمقيمةوبلغتالموظفينإلىلم يتم منح أسهم،ةفترالخالل
).ألف درهم٢٠١٢:١,٧٥٠ديسمبر٣١(ألف درهم ١,٧٥٠مبلغ٢٠١٣سبتمبر ٣٠

ومطلوبات طارئةالتزامات١٣

ثابتةحدود االتفاقياتلهذه إنمالية ألطراف ثالثة بالنيابة عن عمالئها. وضماناتائتمانتقدم المجموعة خطابات 
وتكون عادة لفترات محددة أيضاً.

ول تتضمن االلتزامات الرأسمالية تكاليف رأسمالية مستقبلية تم االلتزام بها من قبل المجموعة لتكبدها على أص
خالل فترة زمنية.

غير قابلة لإللغاء لتمديد تسهيالت ائتمانية التزامات تعاقدية غير قابلة لإللغاء لمنح قروض اللتزامات تمثل اال
.متجددةوتسهيالت ائتمانية

:الفترة/ السنةوالمطلوبات الطارئة التالية كما في نهاية االلتزاماتكان على المجموعة 

سبتمبر ٣٠
٢٠١٣

(مدققة)
٢٠١٢ديسمبر٣١

ألف درهمألف درهم

٧٧,٩٦٣٦٢,١٧٦ائتمانخطابات
١,٠٢١,٩٨٥٨٥٨,٦١٢خطابات ضمان

٧٠,٨٣٨٧٠,٨٣٧سماليةأرالتزامات
٩٥,٧٨٧٨٨,٧٨٩ائتمانيةتسهيالتلتمديدلإللغاءقابلةغيرالتزامات ــــــــــــــ

١,٢٦٦,٥٧٣١,٠٨٠,٤١٤
==================

تم إصدار جميع الضمانات المالية ضمن نطاق األعمال االعتيادية.
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 -١٧-

المعامالت مع األطراف ذات العالقة١٤

، وموظفي اإلدارة راءوالمد،سياق األعمال االعتيادية، تدخل المجموعة في معامالت مع كبار المساهمينضمن
التابعة لهم باألسعار التجارية للعموالت والفوائد.العليا للمجموعة والمؤسسات 

المرحلي ذات العالقة والمدرجة ضمن بيان المركز الماليباألطرافمتعلقةالالفترة/السنة نهايةأرصدة بلغت
ما يلي:الموحد المختصر ك

سبتمبر ٣٠
٢٠١٣

(مدققة)
٢٠١٢ديسمبر٣١

ألف درهمألف درهم

للعمالءقروض وسلفيات 
٤٦٤١٦٦الرئيسييناإلدارةموظفيل

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

ودائع العمالء
٢٦١-من شركات زميلة

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

١٠,٣٩١٩٢٦من آخرين
====================

يلي:كماالفترةخاللالعالقةذاتاألطرافمعالجوهريةالمعامالتكانت

المنتهية فيرفترة التسعة أشه
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درهمألف درهم

إيرادات الفوائد والعموالت
١-من شركات زميلة

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

٢٣الرئيسييناإلدارةموظفيمن
======================

الفوائدمصاريف
٥-لشركات زميلة

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

- ٤٠جهات أخرىل
======================

الرئيسيينأعضاء اإلدارةمكافآت 
١٣,٩٥٣١٢,٩٩٩ومكافآت)وامتيازاتاألجل (رواتب ةقصيرمكافآت

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

النتائج الموسمية١٥

٣٠أشهر المنتهية في التسعةأية إيرادات ذات طبيعة موسمية في بيان الدخل المرحلي الموحد لفترة إدراجلم يتم 
.٢٠١٢سبتمبر٣٠و ٢٠١٣سبتمبر
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معلومات القطاع١٦

رئيسية:أعمالقطاعاتستةإلى المجموعةيتم تقسيم ،إداريةألغراض 

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

ارية للمجموعة وعمليات الخزينة. بشكل رئيسي إدارة المحفظة االستثمطة االستثمارية والتي تشملاألنش)٢(
تمثل بشكل رئيسي التي حدى الشركات التابعة للمجموعةتتضمن نشاط إالتمويل واالستثمار االسالمي والتي)٣(

مبادئ وتمويل األفراد والتمويل التجاري والخدمات األخرى ذات الصلة وفقاً لاالستثمارخدماتتقديم
الشريعة اإلسالمية.

خدمات تأمين غيرنشاط إحدى الشركات التابعة للمجموعة التي تقدميمثل بشكل رئيسي ذيالتأمين وال)٤(
الحياة.التأمين على

العقارات واألنشطة إنشاءاتالعاملة في قطاع للمجموعةاإلنشاءات والتي تتضمن نشاط الشركات التابعة)٥(
.المتعلقة بها

خدمات الوساطة المالية.التي تقدمالتابعة للمجموعة اتالشركإحدىالوساطة والتي تتضمن نشاط)٦(

إجراءيتم و. للمجموعةالقطاعات األساسيةعليه إعداد معلوماتتم بناءهذه القطاعات األساس الذي عدت
.التمويلتكلفة االعتبارأسعار تحددها اإلدارة مع األخذ بعين بالمعامالت بين القطاعات 



دار التمويل ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠

 -١٩-

معلومات القطاع (تتمة)١٦

المولّدة إليرادات القطاعاتوالخدمات المنتجات 

إن المعلومات المتعلقة بهذه القطاعات مدرجة أدناه:

أنشطة تجارية 
االستثماراتأفرادوتمويل 

موجودات تمويلية
اإلجماليغير موزعةالتأمينالوساطةاإلنشاءاتواستثمارية إسالمية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٣سبتمبر ٣٠
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