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  .ع.م.التمويل شدار 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ٣ -  

  بيان الدخل المرحلي الموحد
  )غير مدقق(٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
 ٢٠١٣ مارس ٣١   

  معاد إدراجه 
 ٢٠١٢ مارس ٣١ 

 ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
       

  ٤٦,٣٩٧   ٤٨,٤٢٤   إيرادات الفوائد
 )١٦,٣٤٩( )١٢,٧٢٨(  مصروفات الفوائد

 ــــــــ ــــــــ  
 ٣٠,٠٤٨  ٣٥,٦٩٦  ٣ صافي إيرادات الفوائد

 ــــــــ ــــــــ  
  ١١,٥١١   ١١,٦٦٨   إيرادات الرسوم والعموالت

 )٥,٧٥٤( )٢,٦٢٨(  مصاريف الرسوم والعموالت
 ــــــــ ــــــــ  

 ٥,٧٥٧  ٩,٠٤٠   صافي إيرادات الرسوم والعموالت
 ــــــــ ــــــــ  

  ٢٨,١٢٩   ١٠,٣٥٢   إيرادات العقود
 )٢٧,٠٤٧( )١١,٣٢٨(  العقود مصاريف

 ــــــــ ــــــــ  
 ١,٠٨٢  )٩٧٦(  العقود إيرادات )نفقات( صافي

 ــــــــ ــــــــ  
  ٥,٤٨١   ١٣,٢٨٤    ةالمكتسب صافي اقساط التأمين

  )١,٣٥٣(  )٣,٧٥٨(   صافي مطالبات التأمين المتكبدة
  )٢,١٧٩(  )٤,٧٣٣(   عموالت التأمين مصاريفصافي 

 ــــــــ ــــــــ  
  ١,٩٤٩   ٤,٧٩٣    التأمين صافي إيرادات

 ــــــــ ــــــــ  
  ١,٩٢٦   ٢,٢١٠    ةاالستثمارية اإلسالميو يةموجودات التمويلالإيرادات من 

  )٢٢٢(  )٦٧٧(   أرباح موزعة على المودعين
  -   )٢,٠٢٨(   على حاملي الصكوكأرباح موزعة 

  األرباح من االستثمارات المدرجة بالقيمة توزيعات إيرادات
  ٤,٢٨١   ٤,١٥١   من خالل الدخل الشامل اآلخر العادلة  

  صافي اإليرادات من استثمارات مدرجة بالقيمة
  ٤,٩٩٢   ٦,٨٦٠   العادلة من خالل األرباح والخسائر  

 ١,٩٠٠  ١,٨٩٧   استثمارات في الممتلكاتمن  اإليراداتصافي 
  ٨,١٠٧   -    مدرج بالتكلفة المطفأة  اتأرباح من استبعاد استثمار

  )١,٧٤٥(  )١,٢٢٣(  شركات زميلة خسائر الحصة من
  ٥١٧   ٣٩٦   ، صافيإيرادات تشغيلية أخرى

 ــــــــ ــــــــ  
 ٥٨,٥٩٢  ٦٠,١٣٩   التشغيليةيرادات اإلإجمالي 

 ــــــــ ــــــــ  
  )١٥,٤١٣(  )١٨,٩٠٠(  الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين
  )١,٢٧٤(  )١,١١٤(  استهالك ممتلكات وتجهيزات ومعدات

 )٧,٧٧٥( )٩,٣٨١(  مصاريف إدارية وعمومية أخرى
  الموجودات التمويلية واالستثمارية في قيمة مخصص انخفاض

  )٢٨٣( )٣٤٠(   اإلسالمية  
  )٤٥٠( )٤,٥٩٦(   انخفاض في قيمة القروض والسلفيات، صافيمخصص 

 ــــــــ ــــــــ  
 )٢٥,١٩٥( )٣٤,٣٣١(  المصاريف التشغيلية والمخصصاتإجمالي 

 ــــــــ ــــــــ  
 ٣٣,٣٩٧  ٢٥,٨٠٨    أرباح الفترة

  ========== ========== 
  :المتعلق بـ

 ٣٢,١٩٤  ٢٣,٨٩٧   مساهمي الشركة األم  
  ١,٢٠٣   ١,٩١١    حقوق غير مسيطرة  
 ــــــــ ــــــــ  
    ٣٣,٣٩٧   ٢٥,٨٠٨  
  ========== ========== 

  المتعلقعلى السهم  والمخفض العائد األساسي
 ٠,١١  ٠,٠٨  ٤ )درهم(باألسهم العادية   
  ========== ========== 

  
  

  .من هذه البيانات الماليـة المرحلية الموحدة المختصرة جزءاً ١٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



  .ع.م.التمويل شدار 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ٤ -  

  المرحلي الموحد  الدخل الشاملبيان 
  )غير مدقق(٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

 ٢٠١٣مارس  ٣١  
  معاد إدراجه 

 ٢٠١٢مارس  ٣١ 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 ٣٣,٣٩٧  ٢٥,٨٠٨   أرباح الفترة 
      

      :الشامل اآلخرالدخل 
      

      :البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها في بيان الدخل
  صافي الربح من موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

  ٨,٠٨٥   ٥,٦٦٥   من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 )٤,١٧٩( )٤,٥٧٨(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 ــــــــ ــــــــ  
    ١,٠٨٧    
      ٣,٩٠٦  

  -   -    بيان الدخل الحقاً فييتم إعادة تصنيفها  قدالبنود التي 
 ــــــــ ــــــــ  

 ٣,٩٠٦  ١,٠٨٧   للفترة اآلخر الشامل الدخل
 ــــــــ ــــــــ  

 ٣٧,٣٠٣  ٢٦,٨٩٥   للفترة الشاملإجمالي الربح 
  ========== ========== 

  
    :المتعلق بـ

 ٣٦,٢٩٩  ٢٤,٧٨١    مساهمي الشركة األم  
 ١,٠٠٤   ٢,١١٤    حقوق غير مسيطرة  
 ــــــــ ــــــــ  
    ٣٧,٣٠٣   ٢٦,٨٩٥  
  ========== ========== 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .جزءاً من هذه البيانات الماليـة المرحلية الموحدة المختصرة ١٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  



  .ع.م.دار التمويل ش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ٥ -  

  المرحلي الموحد  اهمينسالمبيان التغيرات في حقوق 
  )غير مدقق( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  رأس المال
 ألف درهم

حصص  خطة
  الموظفينأسهم 

 ألف درهم
إحتياطي قانوني 

 ألف درهم

إحتياطي إعادة 
  التقييم

 ألف درهم

التغيرات 
المتراكمة في 
  القيمة العادلة

 ألف درهم
  أرباح غير موزعة

 ألف درهم

مكافآت أعضاء 
مجلس اإلدارة 

  المقترحة
 ألف درهم

  أسهم الخزينة
  ألف درهم

 المتعلقة
مساهمي الشركة ل

  ماأل
 ألف درهم

 غيرحقوق 
  مسيطرة

 ألف درهم
  المجموع

 ألف درهم
            

 ٦٣٤,٨٥٣  ١٢٨,٩٣٥  ٥٠٥,٩١٨   )٤,١٨٢( ٤,١٧٩  ٢١٣,٠٦٤  )١٣٦,٢٠٠( ١٨,٩٦٢  ١٠٩,٣٤٥  )١,٧٥٠( ٣٠٢,٥٠٠   ٢٠١٢يناير  ١الرصيد كما في 
  خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من

  -   -   -   -   -   )٤٧,٢٠١(  ٤٧,٢٠١   -   -   -   -   معاد إدراجه – خالل الدخل الشامل اآلخر  
                 

 ٣٣,٣٩٧  ١,٢٠٣  ٣٢,١٩٤   -  -  ٣٢,١٩٤  -  -  -  -  -   معاد إدراجه - ربح الفترة 
  في القيمة العادلة لالستثمارات) النقص(الزيادة 

  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
  ٨,٠٨٥   )١٩٩(  ٨,٢٨٤   -   -   -   ٨,٢٨٤   -   -   -   -  معاد إدراجه -   

  )٤,١٧٩(  -   )٤,١٧٩(  -   )٤,١٧٩(  -   -   -   -   -   -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

 ٣٧,٣٠٣  ١,٠٠٤  ٣٦,٢٩٩   -  )٤,١٧٩( ٣٢,١٩٤  ٨,٢٨٤  -  -  -  -  معاد إدراجه -  للفترة الدخل الشامل) الخسائر( إجمالي
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

 )٣٠,٢٥٠( -  )٣٠,٢٥٠(  -  -  )٣٠,٢٥٠( -  -  -  -  -  توزيعات أرباح  نقدية مدفوعة
  )٢٠٨(  -   )٢٠٨(  )٢٠٨(  -   -   -   -   -   -   -   معاد إدراجه –شراء أسهم خزينة 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 ٦٤١,٦٩٨  ١٢٩,٩٣٩  ٥١١,٧٥٩   )٤,٣٩٠( -  ١٦٧,٨٠٧  )٨٠,٧١٥( ١٨,٩٦٢  ١٠٩,٣٤٥  )١,٧٥٠( ٣٠٢,٥٠٠  معاد إدراجه – ٢٠١٢مارس  ٣١في كما الرصيد 

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

 ٦٥١,٠٥٨  ١٣٢,٧٧٨  ٥١٨,٢٨٠   )٤,٦٨٩( ٤,٥٧٨  ١٤٩,٣٥٥  )٦٦,٧٨٨( ١٨,٩٦٢  ١١٦,١١٢  )١,٧٥٠( ٣٠٢,٥٠٠   ٢٠١٣يناير  ١الرصيد كما في 
  الخسارة من استبعاد استثمارات مدرجة

  -   ٣٠   )٣٠(  -   -   )٢,٦٨١(  ٢,٦٥١   -   -   -   -  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
                 

 ٢٥,٨٠٨  ١,٩١١  ٢٣,٨٩٧   -  -  ٢٣,٨٩٧  -  -  -  -  -  ربح الفترة
  القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة الزيادة في

  ٥,٦٦٥   ٢٠٣   ٥,٤٦٢   -   -   -   ٥,٤٦٢   -   -   -   -  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
  )٤,٥٧٨(  -   )٤,٥٧٨(  -   )٤,٥٧٨(  -   -   -   -   -   -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 ٢٦,٨٩٥  ٢,١١٤  ٢٤,٧٨١   -  )٤,٥٧٨( ٢٣,٨٩٧  ٥,٤٦٢  -  -  -  -  للفترة الشامل) الخسارة(الدخل  إجمالي

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 )٣٦,٣٠٠( -  )٣٦,٣٠٠(  -  -  )٣٦,٣٠٠( -  -  -  -  -   نقدية مدغوعةتوزيعات أرباح 

  )١٢٠(  -   )١٢٠(   )١٢٠(  -   -   -          شراء أسهم خزينة 
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

 ٦٤١,٥٣٣  ١٣٤,٩٢٢  ٥٠٦,٦١١   )٤,٨٠٩(  -  ١٣٤,٢٧١  )٥٨,٦٧٥( ١٨,٩٦٢  ١١٦,١١٢  )١,٧٥٠( ٣٠٢,٥٠٠  ٢٠١٣مارس  ٣١في كما الرصيد 
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  .المرحلية الموحدة المختصرةجزءاً من هذه البيانات الماليـة  ١٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ٦ -  

  بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
  )غير مدقق( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
 مارس  ٣١  

  معاد إدراجه
 مارس  ٣١

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
 ألف درهم ألف درهم اتإيضاح 
    

    األنشطة التشغيلية
 ٣٣,٣٩٧  ٢٥,٨٠٨   للفترةربح 

       
    :للبنود التالية غير نقدية تعديالت

 ١,٢٧٤  ١,١١٤   االستهالك  
  )٨,١٠٧(  -    ربح من بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  
 ١,٧٤٥  ١,٢٢٣    الشركات الزميلة خسائرالحصة من   
 ٤٥٠  ٤,٥٩٦   لقروض والسلفياتاقيمة  انخفاضمخصص   
 ٢٨٣  ٣٤٠    ةاإلسالمي ةواالستثماري يةالتمويلالموجودات  قيمة مخصص انخفاض  
 ٢٦٦  ٢٢٠   مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخصص صافي الحركة في   
       

    :التغييرات في رأس المال العامل
 )١٩٠,٩٠٧( ٤٧,٣٧٠   ثالثة أشهر  مستحقة من البنوك تستحق بعدالرصدة األفي ) الزيادة(النقص   
 ٤,٧٣٤  ١,٠٣٩    في الموجودات التمويلية واالستثمارية اٌإلسالمية النقص  
 )٩,٦٥٤( )٦٧,٣٠٤(  سلفياتالقروض والفي  الزيادة  
 ١٤,٦٥٣  )٦,٩٠٢(  األخرى والموجوداتالقبض مستحقة الفوائد الفي النقص ) الزيادة(  
 )١٢٠,٦١٣( )٢٢٨,٨٣١(  ض ألجلوفي القر النقص  
 )١٣٧,٩٩٦( ٣١٢,٦٧٨    ثالثة البنوك تستحق بعد إلىمستحقة الرصدة األفي  )النقص( الزيادة  
 ٦٩,٣٨٦  )١٠٥,٥٨٨(  في ودائع العمالء  الزيادة )النقص(  
      ٢٦٦,١١٣  ١٤,٢٨٨   مطلوبات أخرىومستحقة الدفع الفوائد الفي الزيادة   

  )٤,٢٨١(  )٤,١٥١(   من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر توزيعاتإيرادات 
 )٥٣٢( )١,٨٦١(  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مدرجةمن استثمارات  توزيعاتإيرادات 

 )١,٠٠١( )٣,١١٩(  الربح من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  
 )٣,٤٥٩( )١,٨٨٠(   بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائراستثمارات مدرجة غير محققة من أرباح   
 ـــــــــ ـــــــــ  
 )٨٤,٢٤٩( )١٠,٩٦٠(  األنشطة التشغيلية  المستخدم في صافي النقد  
 ـــــــــ ـــــــــ  

    األنشطة االستثمارية
  )٣,٣٠٧(  -    شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ٢١,٧٤٨  ٢٣,٨١٩    من خالل الدخل الشامل اآلخرمتحصالت من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 
 )٧٠,١٤٩( )٢٨٩,٠٢٤(  شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 ١,٨٨٠  ٤٢,٨٩٦   متحصالت من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
  )١٣٩,٤٤٤(  -    شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

  ١٠٨,٨٥٣   -    متحصالت من بيع استثمارت مدرجة بالتكلفة المطفأة
 )١,٦٣٢( )٣٢٣(   إلى استثمارات في الممتلكات إضافة

 )١٦,٩٣١( )١٠,٧٥٦(  شراء ممتلكات وتجهيزات ومعدات
  ٤,٤٩٠   ٦,٠١٢   أرباح مقبوضة إيرادات توزيعات

 ـــــــــ ـــــــــ  
 )٩٤,٤٩٢( )٢٢٧,٣٧٦(  األنشطة االستثماريةالمستخدم في  صافي النقد

 ـــــــــ ـــــــــ  
    األنشطة التمويلية

 )٤,١٧٩( )٤,٥٧٨(  مدفوعةالمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 -  ١,٢٠٠    غير قابلة للتحويل صكوكصدار إ

 -  )١٢٠(   شراء اسهم خزينة
 ـــــــــ ـــــــــ  

 )٤,١٧٩( )٣,٤٩٨(  المستخدم في األنشطة التمويلية صافي النقد
 ـــــــــ ـــــــــ  

 )١٨٢,٩٢٠( )٢٤١,٨٣٤(  النقد وما يعادلهفي  الزيادةصافي 
    

 ٥٢٦,٠٩٣  ٥٩٩,٠٧٤   يناير ١النقد وما يعادله في 
 ـــــــــ ـــــــــ  

 ٣٤٣,١٧٣  ٣٥٧,٢٤٠  ٥ مارس ٣١النقد وما يعادله في 
  ============ ============ 
  
  
  
  
  

  .جزءاً من هذه البيانات الماليـة المرحلية الموحدة المختصرة ١٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ٧ -  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
  األنشطة  ١
  

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

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

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

األساسية للشركة  األنشطةإن . من أبوظبي ، دبي والشارقة خالل مكتبها الرئيسي في أبوظبي وفروعها في كلٍٍٍِ
  .هي اإلستثمارات وتمويل األفراد والشركات والخدمات األخرى

  
  .، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة٧٨٧٨ب .الرئيسي للشركة هو ص كتبإن عنوان الم  

  
 ٣١تم إعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  . ٢٠١٣ابريل  ٢٢بتاريخ   اإلدارة مجلس من قبل ٢٠١٣مارس 
  
  
  أساس اإلعداد  ٢
  

  بيان اإللتزام  
التقارير المالية " ٣٤معيار المحاسبي الدولي رقم للوفقاً تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   

في دولة اإلمارات العربية القوانين السائدة متطلبات يير المحاسبة الدولية، ومجلس معا الصادر عن، "المرحلية 
  .المتحدة

  
  إتفاقية المحاسبة  
بعض األدوات  فيما عدا ،لتاريخيةا لمبدأ التكلفةوفقاً  ة المرحلية الموحدة المختصرةالبيانات المالي لقد تم إعداد  

  .والممتلكات المدرجة بالقيمة العادلةالمالية 
  

الذي يمثل العملة ) درهم(تم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة   
  .ا يرد خالف ذلكباستثناء م) ألف درهم(تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف  .للمجموعةالمتداولة 

  
  توحيدالأساس   
يشار إليها (للشركة وشركاتها التابعة  البيانات المالية المرفقة المرحلية الموحدة المختصرة الماليةتشمل البيانات   

  :كما يلي يه ةالرئيسي انشطتهاإن تفاصيل الشركات التابعة و ").بالمجموعة"معاً 
  %  

  
 األنشطة الرئيسية اإلمتالكنسبة  بلد التأسيس الشركة التابعة اسم

    
 الرئيسي المكتب نىامب وإدارة لكتم %١٠٠ المتحدة العربية اإلمارات .م.م.ذانفستمنت  فيجن ثيرد
 اإلنشاءات %١٠٠ المتحدة العربية اإلمارات .م.م.ذ للتشييد بنيان شركة

 اإللكتروميكانيكية المقاوالت %١٠٠ المتحدة العربية اإلمارات .م.م.ذ إللكتروميكانيكيةا الوطنية اإلمارات
  األصول إدارةو ستثماراتاال %١٠٠ المتحدة العربية اإلمارات .)سي.اف.آي.دي( المحدودة كابيتال اتش إف

  إصدار الصكوك  %١٠٠  جزر الكيمان  ١شركة صكوك دار التمويل 
  خدمات التمويل اإلسالمي  %٤٧,٨٣  اإلمارات العربية المتحدة  خ.م.شركة دار التمويل اإلسالمي ش

  التأمين  %٤٤,٣٨  اإلمارات العربية المتحدة  ع.م.دار التأمين ش
  إدارة االستثمارات  %١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  .م.م.إف اتش للخدمات ذ

  وساطة مالية  %٦٥  اإلمارات العربية المتحدة  م.م.شركة دار التمويل لألوراق المالية ذ



  .ع.م.دار التمويل ش
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
  )تتمة( أساس اإلعداد  ٢
  

  :تم تلخيص المعلومات المالية للحقوق الغير مسيطرة للشركات التابعة كما يلي  
  اإلجمالي  م.م.المالية ذ التمويل لالوراق دارشركة   خ.م.شدار التمويل اإلسالمي   ع.م.ش التأميندار   

  
مارس  ٣١

٢٠١٣  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢  
مارس  ٣١

٢٠١٣  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢  
مارس  ٣١

  ٢٠١٢ديسمبر   ٣١  ٢٠١٣
مارس  ٣١

٢٠١٣  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                  

  -    -    ٣٥   ٣٥   ٥٢,١٧   ٥٢,١٧   ٥٥,٦٢   ٥٥,٦٢   %الحقوق الغير مسيطرةنسبة 
                  

  المركز المالي للشركات بيان
                  التابعة  
                  

  ٦٣٦,٩٠٩   ٥٩٩,٧٤٤   ٧٠,٧٩٤   ٧٧,٠٦٢   ٢٦٣,٥٤٩   ٢٤٧,١٨٩   ٣٠٢,٥٦٦   ٢٧٥,٤٩٣   الموجودات
  ٣٨٠,٨٨٩   ٣٣٩,٨١٦   ٤٢,٠٧٩   ٤٨,٢٥٩   ١٦٢,٩٢٨   ١٤٦,٢٣٢   ١٧٥,٨٨٢   ١٤٥,٣٢٥   المطلوبات

  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
  ٢٥٦,٠٢٠   ٢٥٩,٩٢٨   ٢٨,٧١٥   ٢٨,٨٠٣   ١٠٠,٦٢١   ١٠٠,٩٥٧   ١٢٦,٦٨٤   ١٣٠,١٦٨   صافي الموجودات

  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  
  الشركات) خسائر(إيرادات وأرباح 

                  التابعة  
    
  فترة الثالث أشهر المنتهية في  فترة الثالث أشهر المنتهية في   فترة الثالث أشهر المنتهية في  فترة الثالث أشهر المنتهية في  

  
مارس  ٣١

٢٠١٣  
مارس  ٣١

٢٠١٢  
مارس  ٣١

٢٠١٣  
مارس  ٣١

٢٠١٢  
مارس  ٣١

٢٠١٣  
  مارس ٣١

 ٢٠١٢   
مارس  ٣١

٢٠١٣  
مارس  ٣١

٢٠١٢  
                  

  ٩,٢٠٦   ١٧,٥٩٧   ٥٤٨   ١,٧٦٠   ٢,١٩٩   ٢,٤١٧   ٦,٤٥٩   ١٣,٤٢٠   اإليرادات، صافي
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  

  ١,٨١١   ٣,٤٨٥   )٩٦٣(  ٨٨   ٨٦   ٢٨٧   ٢,٦٨٨   ٣,١١٠   للفترة) الخسارة(صافي الربح 
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  

  ١,٢٥٦   ٣,٩٠٧   )٩٦٣(  ٨٨   )٣٦٢(  ٣٣٤   ٢,٥٨١   ٣,٤٨٥   الشامل للسنة )الخسارة( إجمالي الدخل
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  

  
  

   المحاسبيةالسياسات   ٢,٢
  

التي قامت بها اإلدارة في  لتقديرات الجوهريةاإن ف، مالية المرحلية الموحدة المختصرةإعداد هذه البيانات ال عند  
البيانات  متوافقة مع تلك المطبقة علىتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والموارد األساسية لتقدير عدم اليقين 

  .٢٠١٢ر ديسمب ٣١المالية الموحدة كما في 
  

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

 ٢٠١٣مارس  ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةباإلضافة لذلك، فإن نتائج . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لنتائج التي قد يتم توقعها للسنة المالية المنتهية في ل مؤشراً بالضرورة ليست للمجموعة

  
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المرحلية الموحدة المختصرة متوافقة مع تلك السياسات   

 ، باستثناء تبني المعايير٢٠١٢ديسمبر  ٣١المستخدمة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
  :التالية ٢٠١٣يناير  ١السنوية التي تبدء في أو بعد والتعديالت الجديدة على المعايير الفعالة للفترات 

  
  يوليو ١ –عرض بنود بيان الدخل الشامل األخر  –   عرض القوائم المالية١معيار المحاسبة الدولي رقم   
يجب . على تغير تصنيف البنود المدرجة في بيان الدخل الشامل اآلخر ١تعمل تعديالت المعيار الدولي رقم   

عند مثالً، (إلى أرباح أو خسائر في فترة مستقبلية محددة ) تدويرهاأو إعادة (لتي يمكن تصنيفها عرض العناصر ا
  .التي لن تصنف أبداً العناصربشكل منفصل عن  والتي قد يتم عرضها) اإلستبعاد أو التسوية

  
 واألداء مركزأو ال، لديه أي تأثير على السياسة المحاسبية وليسيؤثر التعديل على عرض بيان الدخل الشامل   

     .لمجموعة خالل الفترةلالمالي الموحد 



  .ع.م.دار التمويل ش
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  )تتمة( المحاسبيةالسياسات   ٢,٢
  

  ٢٠١٣ يناير ١ –) التعديالت(مكافآت الموظفين  ١٩التقارير المالية رقم   إلعدادالمعيار الدولي   
تتراوح هذه . ١٩أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدة تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   

 توضيحا ما هو التعديالت بين ما هي جوهرية مثل حذف نهج الممر ومفهوم العوائد المتوقعة على األصول، ومنه
  .وإعادة الصيغة

  
  .الي وأداء المجموعة خالل الفترةليس للتعديل أي تأثير على السياسات المحاسبية، المركز الم  

  
  ٢٠١٣يناير  ١ – والمطلوبات تسوية الموجودات  -اإلفصاحات: ٧ رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار  
 -مثال(اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بحقوق التسوية واإلتفاقيات المتعلقة بها تتطلب هذه التعديالت من الشركة   

تقدم اإلفصاحات للمستخدمين معلومات مفيدة متعلقة بتقييم تأثير اتفاقيات المقاصة على المركز ). اإلتفاقيات الثنائية
درجة التي يتم تسويتها وفقاً لمعيار يتطلب تطبيق اإلفصاحات الجديدة لجميع األدوات المالية الم. المالي للشركة

يتم كذلك تطبيق اإلفصاحات لألدوات المالية المدرجة التي  .العرض: األدوات المالية ٣٢المحاسبة الدولي رقم 
تكون عرضة إلتفاقيات تسوية رئيسية أو اتفاقيات مماثلة، بغض النظر إذا تمت التسوية وفقاً لمعيار المحاسبة رقم 

  أ ٣٢
  

  .الي وأداء المجموعة خالل الفترةللتعديل أي تأثير على السياسات المحاسبية، المركز المليس   
  

   ٢٠١٣يناير ١ -قياس القيمة العادلة ١٣المعيار الدولي إلعداد للتقارير المالية رقم   
ال تتغير  .دلةيحدد المعيار مصدر وحيد لتوجيهات المعيار الدولي للتقارير المالية المتعلقة بقياس القيمة العا  

يتطلب من الشركة استخدام القيمة العادلة، ولكنه  عندما ١٣لتقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد امتطلبات 
أو  لتقارير المالية عندما يتطلب ذلكة إلعداد االدولي اييرالمع ضمن يقدم توجيهات بشأن كيفية قياس القيمة العادلة

  . يكون ممكناً
  

  . ليس للتعديل أي تأثير على السياسات المحاسبية، المركز المالي وأداء المجموعة خالل الفترة  
  

  تعلقة بالبيانات المالية الموحدةالمعايير الجديدة الم  
  

والمعيار الدولي إلعداد اتقارير  ١٠المعيار الدولي إلعداد التقرير المالية رقم قامت الشركة بشكل طوعي بتطبيق   
 ٢٧والتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٢والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ١١رقم  المالية

 ٢٠١٢يناير  ١كما قامت باختيار تاريخ . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
  .كتاريخ التطبيق المبدئي

  
على  ”de facto“عن تطبيق السيطرة الفعلية  ١٠لي إلعداد التقارير المالية رقم نتج التطبيق المبكر للمعيار الدو  

خ والتي تم احتسابها سابقاً .م.ع ودار التمويل اإلسالمي ش.م.اثنين من الشركات المستثمرة، دار التأمين ش
 ١ي بدء من تاريخ يتم توحيد هذه الشركات في البيانات المالية الموحدة للمجموعة على التوال. كشركات زميلة

وبالتالي تم إعادة إدراج التدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر . عند حصول الشركة على السيطرة ٢٠١١أبريل 
المدرجة في هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لدمج دار التأمين  ٢٠١٢مارس  ٣١المنتهية في 

   خ.م.ع ودار التمويل اإلسالمي ش.م.ش
  

   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٠  -  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  )تتمة(السياسات المحاسبية   ٢,٢
  

بيان كنتيجة للتغيرات الطوعية في السياسات المحاسبية المفصح عنها أعاله، تم إدخال التعديالت التالية على 
  :٢٠١٢مارس  ٣١المرحلي الموحد لفترة الثالث أشهر المنتهية في الدخل 

  
  ألف درهم  
    

    النفقات/ اإليرادات في  التغييرات
  ١,٧٨٢   الزيادة في إيرادات الفائدة
  ــــــ    ٦٨٣   النقص في نفقات الفائدة

  ــــــ    ٢,٤٦٥   صافي إيرادات الفائدةالزيادة في 
      ــــــ    ٣   إيرادات الرسوم والعموالت الزيادة في

  ٥,٤٨١   المكتسبة التأمين أقساطالزيادة في صافي 
  )١,٣٥٣(  المتكبدة التأمين مطالباتالزيادة في صافي 

  ــــــ    )٢,١٧٩(  الزيادة في صافي نفقات عموالت التأمين
      =======    ١,٩٤٩   التأمينفي صافي إيرادات  الزيادة

  ١,٩٢٦   في إيرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةالزيادة 
  إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات المدرجة بالقيمةالزيادة في صافي 

  ٣٢٣   الدخل الشامل اآلخرالعادلة من خالل   
  الزيادة في صافي اإليرادات من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  ٣٤٥   األرباح والخسائر  
  ٧٤٦  النقص في حصة من خسائر شركات زميلة
  )٢٢٢(  الزيادة في الربح القابل للتوزيع للمودعين

  ــــــ    ١٧٦   الزيادة في إيرادات تشغيلية أخرى
      ــــــ    ٧,٧١١   إجمالي اإليرادات التشغيليةالزيادة في 

  )١,٥٠٥(  بالموظفينالزيادة في الرواتب والمصاريف المتعلقة 
  )٢٨٨(  الزيادة في استهالك الممتلكات والتركيبات والمعدات

  )٢,١١٦(  الزيادة في مصاريف إدارية وعمومية أخرى
  ــــــ    )٢٨٣(  مخصص انخفاض في قيمة الموجودات التمويلية اإلسالميةالزيادة في 
  ــــــ    )٤,١٩٢(  إجمالي النفقات والمخصصات التشغيليةالزيادة في 

  =======    ٣,٥١٩   فترةالربح للفي  الزيادة
  

   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١١  -  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
  الفوائد إيراداتصافي   ٣
  

 
فترة الثالث أشهر 

 ٣١المنتهية في 
 ٢٠١٣ مارس

  معاد إدراجه 
فترة الثالث أشهر 

 ٣١المنتهية في 
 ٢٠١٢ مارس

   
 ألف درهم ألف درهم 
   

   فوائدالإيرادات 
  ٦,١٠٨   ٣,٩٧١  األرصدة المستحقة من البنوك

  ٣٣,٦٠٣   ٤٠,٢٨٧  قروض وسلفيات
 ـــــــ ـــــــ  ٦,٦٨٦  ٤,١٦٦  أخرى

   
 ـــــــ ـــــــ  ٤٦,٣٩٧  ٤٨,٤٢٤  
   

   الفوائد مصاريف
  )١٣,٠٨٦(  )١٠,٩٣٠( ودائع للعمالء

 ـــــــ ـــــــ  )٣,٢٦٣( )١,٧٩٨( األرصدة المستحقة للبنوك
 ـــــــ ـــــــ  )١٦,٣٤٩( )١٢,٧٢٨( 
   

 ٣٠,٠٤٨  ٣٥,٦٩٦  صافي إيرادات الفوائد
 ========= ========= 

  
  
  لسهملالمخفض و األساسي الربح  ٤
  

صافي أرباح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم يم العادي عن طريق تقسلسهم لاألساسي  الربحتم احتساب   
لسهم بتعديل صافي الربح والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة لتم إحتساب العائد المخفض ي. القائمة خالل الفترة

 ة، لم تصدر الشركة أي٢٠١٣مارس  ٣١كما في  .المحتمل لألسهم العادية اإلنخفاضخالل الفترة لعكس تأثير 
  .على عائدات السهم العادي عند تحويلها أو استعمالهامخفض أدوات لها تأثير 

  
  :لسهم على النحو التاليلالمخفض واألساسي  الربحتم إحتساب   

  
 

 مارس  ٣١
  معاد إدرجه

 مارس  ٣١
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
   

 ٣٢,١٩٤  ٢٣,٨٩٧  )الدراهمف باآل( الشركة األم العائد لمساهمي لفترةل الربح
 ========= ========= 

  ٣٠٢,٥٠٠  ٣٠٢,٥٠٠   )الدراهمف باآل(عدد األسهم العادية المصدرة 
  )١,١٢١( )١,٢٥٤(  )الدراهمف باآل(أسهم الخزينة : ناقصاً
  )١,٧٥٠( )١,٧٥٠(  )الدراهمف باآل(خطة حصص أسهم الموظفين : ناقصاً

 ـــــــ ـــــــ 
  ٢٩٩,٦٢٩  ٢٩٩,٤٩٦ 
 ========= ========= 

 ٠,١١  ٠,٠٨  )درهم( لسهمالربح ل
 ========= ========= 

  
  



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٢  -  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
  وما يعادله النقد  ٥
  

 
مارس  ٣١

٢٠١٣  

  معاد إدراجه
مارس  ٣١

٢٠١٣ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٣٠,٣٢٩  ٣٦,١٣٧  حسابات جارية وتحت الطلب
 ٧٧٧,٠٣٦  ٤٦٨,٠١٩  ودائع ثابتة

 ٣,٠٠٠  -   ودائع وكاله لدى البنوك
  ١٥٣,٦٥٠  ٨٢,١٦٢   حسابات تحت الطلب
  ٥,٤٩٩   -   أرصدة بنكية أخرى

 ـــــــ ـــــــ 
     

 ٩٦٩,٥١٤  ٥٨٦,٣١٨  أرصدة من البنوك
   
 ٨,٢١٣  ٦,٨٦٤  رصدة النقديةاأل

  )١٥٥,٤٦٠(  )٤,٩٢٣(  أشهر ثالثةأقل من  خالل تستحق للبنوك مستحقة أرصدة
 ـــــــ ـــــــ   )٤٧٩,٠٩٤(  )٢٣١,٠١٩(  أشهر ثالثةأكثر من  بعد تستحق البنوك من مستحقة أرصدة

   
 ٣٤٣,١٧٣  ٣٥٧,٢٤٠  النقد وما يعادله صافي

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

ألف  ٤٧٩,٠٩٤ :٢٠١٢مارس  ٣١( درهمألف  ٢٣١,٠١٩بقيمة  البنوك من مستحقة ثابتة ودائعلم يتم إدراج   
ضمن  )درهمألف  ٩٨,٥١٤ :٢٠١٢مارس  ٣١( درهمألف  ٤١٨,٠٩٦بقيمة  للبنوك مستحقة أرصدةو )درهم

  .إيداعها تاريخ من أشهر ثالثة بعد تستحقالنقد وما يعادله حيث أنها 
  
  
  استثمارات  ٦
  

 

  بالقيمة العادلة من
  خالل الدخل الشامل

  اآلخر
  بالقيمة العادلة

  خالل من 
 اإلجمالي بالتكلفة المطفأة  األرباح والخسائر

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     ٢٠١٣مارس  ٣١

     :أدوات حقوق الملكية
 ١٢١,٣١٧  -   ٥٥,٨١٨   ٦٥,٤٩٩  متداولة -
 ١٤٦,٣٤٩  -  -  ١٤٦,٣٤٩  متداولة غير -
          

          :الدين أدوات
  ٥٠٠,٦٤٩   -   ٥٠٠,٦٤٩   -   ثابت معدل – متداولة -

  ــــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ١٢,٣٦٠   -   -   ١٢,٣٦٠   مدارة صناديق في استثمار
   ٧٨٠,٦٧٥   -   ٥٥٦,٤٦٧   ٢٢٤,٢٠٨  
 =========  =========  ========= ========= 
         

  ٤٨٢,١٤٧   -   ٢٦٨,٠١٤   ٢١٤,١٣٣  دولة اإلمارات العربية المتحدة
 ٢٩٨,٥٢٨  -  ٢٨٨,٤٥٣  ١٠,٠٧٥  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ 
  ٧٨٠,٦٧٥  -  ٥٥٦,٤٦٧  ٢٢٤,٢٠٨ 
 =========  =========  ========= ========= 

  



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٣  -  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
  استثمارات  ٦
  

 

  بالقيمة العادلة من
  خالل الدخل الشامل

  اآلخر
  بالقيمة العادلة

  خالل من 
 اإلجمالي بالتكلفة المطفأة  األرباح والخسائر

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم ألف 
     )مدققة( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

     :أدوات حقوق الملكية
 ١٢٨,٦١٥  -   ٥٠,٠٥٣   ٧٨,٥٦٢  متداولة -
 ١٤٨,١٣١  -  -  ١٤٨,١٣١  متداولة غير -
          

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

  ــــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ١٥,٦٦٩   -   -   ١٥,٦٦٩   مدارة صناديق في استثمار
   ٥٤٧,٧٠٢   -   ٣٠٥,٣٤٠   ٢٤٢,٣٦٢  
 =========  =========  ========= ========= 
         

  ٣٢٢,٤٧٦   -   ٩٣,٧٥٢   ٢٢٨,٧٢٤  دولة اإلمارات العربية المتحدة
 ٢٢٥,٢٢٦  -  ٢١١,٥٨٨  ١٣,٦٣٨  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

          ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ 
  ٥٤٧,٧٠٢  -  ٣٠٥,٣٤٠  ٢٤٢,٣٦٢ 
 =========  =========  ========= ========= 

  
تدخل المجموعة في معامالت إعادة شراء موجودات حيث تحتفظ بجميع مخاطر ومكافآت ملكية الموجودات   

دخلت المجموعة في اتفاقيات إعادة شراء . وبالتالي، ال يتم استبعاد الموجودات من بيان المركز المالي الموحد
: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(ف درهم أل ٢٣٤,٤٠٣متعلقة باستثمارات مدرج من خالل األرياح والخسائر بمبلغ 

ألف  ٥٦,٢٩٥ :٢٠١٢ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ١٨٨,٣٦٩بلغ االلتزام المتعلق باإلتفاقيات ). ألف درهم ٦٧,٨٧٤
  .أرصدة مستحقة للبنوكوتم إدراجه ضمن بند ) درهم

  
  
  القروض والسلفيات والموجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية   ٧
  

  صافي، والسلفياتالقروض   ٧,١
  

 
  ٢٠١٣مارس  ٣١

  )مدققة(
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١,٢٦٧,٢٨٩  ١,٣٢٥,٣٢٤  قروض تجارية
      ـــــــ ــــــــ  ٢٩٨,٠٠٨   ٢٩٨,٢١٦  ألفرادا تمويل

  ١,٥٦٥,٢٩٧   ١,٦٢٣,٥٤٠  
     مخصص االنخفاض في القيمة: ناقصاً
  )١٧٠,٧٦٥(  )١٦٦,٧٥١(  محدد

      ـــــــ ــــــــ  )١٥,٧٤٧(  )١٥,٢٩٦(  جماعي
  ١,٣٧٨,٧٨٥   ١,٤٤١,٤٩٣ 
 ========== ========= 

  
  

   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٤  -  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
  )تتمة(واإلستثمارية اإلسالمية لتمويلية القروض والسلفيات والموجودات ا  ٧
  

  )تتمة( ، صافيوالسلفياتالقروض    ٧,١
  

 /الفترة المخصص خالل فيالحركة كانت . القيمة انخفاضالقروض والسلفيات بعد خصم مخصص  إدارجيتم   
  :السنة كما يلي

  
 

  ٢٠١٣مارس  ٣١
  )مدققة(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ألف درهم ألف درهم 
      

  ١٦٢,١٨٤   ١٨٦,٥١٢  يناير ١كما في 
٣٥,١٥٣   ٤,٥٩٦  السنة/الفترةل خالل محم  
 ١٨٦,٥١٢   ١٨٢,٠٤٧  ديسمبر ٣١في        ـــــــ ـــــــ  )١٠,٨٢٥(  )٩,٠٦١( السنة/الفترة خالل عكسها تم مبالغ :ناقصاً

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

  الموجودات التمويلية واإلستثمارية اإلسالمية   ٧,٢
  

  ٢٠١٣مارس  ٣١ 
  )مدققة(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٣٥,٢٤٢  ٣٣,٨١١  بضائع –مرابحة 
 ١٩,٢٣٩  ١٩,٧٠٦  بطاقات وسحوبات مغطأة 

 ١٢,٤٠٣  ١٢,٣٢٨  الشراء واستئجار األصل بعد البيع
 ـــــــ ـــــــ  ١٣,٢٩٨  ١٣,٢٩٨  اجارة

  ٨٠,١٨٢  ٧٩,١٤٣ 
   في القيمةمخصص االنخفاض : ناقصاً
 )١,٣٣٩( )١,٥٤٥( محدد

 ـــــــ ـــــــ  )٥٤٨( )٦٨٢( جماعي
  ٧٨,٢٩٥  ٧٦,٩١٦ 
 ========= ========= 

  
كانت الحركة في . التمويلية واالستثمارية اإلسالمية صافي مخصص االنخفاض في القيمة الموجوداتتدرج   

  :السنة كاآلتي /الفترة المخصص خالل
  

  )مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١ 
  ٢٠١٢مارس  ٣١

 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٦٧٧  ١,٨٨٧  يناير ١في 
 ١,٨٨٧  ٢,٢٢٧  ديسمبر ٣١في  ـــــــ ـــــــ  ١,٢١٠  ٣٤٠  لسنةا/ للفترة المحمل

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

   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٥  -  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
  ودائع العمالء  ٨
  

  مارس ٣١ 
٢٠١٣  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٢ 

 )مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٦٥,١١١  ٥٧,١٩٦  ودائع تحت الطلب
 ١,٥٩٣,٢٩٠   ١,٥١٧,٥٠١  ودائع ألجل
 ١٤٥,٢٧٠  ١٢٣,٣٨٦  ودائع وكالة

      ـــــــ ـــــــ 
  ١,٨٠٣,٦٧١  ١,٦٩٨,٠٨٣ 
 ========= ========= 

  :كان تحليل ودائع العمالء حسب القطاعات كما يلي
   القطاع          

 ٦٧٣,٣٥١   ٣٩١,١٧١  حكومي
 ١,١٣٠,٣٢٠  ١,٣٠٦,٩١٢  شركات

      ـــــــ ـــــــ 
  ١,٨٠٣,٦٧١  ١,٦٩٨,٠٨٣ 
 ========= ========= 

  
  
  قابلة للتحويلالصكوك الغير   ٩
  

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

سنوياً أيهما % ٦,٢٥أو % ٣,٠٠زائد  EIBORأشهر  ٦تحمل الصكوك معدل ربح . ٢٠١٧وتستحق في يوينو 
 مارس ٣١بلغت توزيعات األرباح المستحقة في . أعلى، وتستحق السداد نصف سنوياً كتوزيعات أرباح دورية

: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( ألف درهم ٢,٠٢٨ما قيمته  والمتعلقة بصكوك محتفظ بها من قبل أطراف خارجية ٢٠١٣
 )درهمألف  ٢١,٤٠٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( درهم ألف ٢٠,٢٠٠الغة الصكوك البيتم االحتفاظ ب. )ألف درهم ١١٢

  .المرحلي تابعة للمجموعة وبالتالي، تم حذفها من بيان المركز المالي الموحد من قبل شركات
  
  

  رأس المال  ١٠
  

 
  مارس ٣١

٢٠١٣  

  )مدققة(
  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
   
 ألف درهم ألف درهم 
   

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

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

  أسهم الخزينة  ١١
  

 ٢٠١٣ مارس ٣١سهم للشركة محتفظ بها من قبل شركة تابعة كما في  ١,٢٥٤,١٢٠تمثل أسهم الخزينة تكلفة   
     ).سهم ١,٢١٩,٣٥٧: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٦  -  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  لموظفيناأسهم  حصص خطة  ١٢
  

 الذين الموظفين أسماء بتحديد اإلدارة لمجلس الحقوتعطي  األمناء أحد قبل من الموظفين أسهم حصصتدار خطة   
 تمنح التي الفترة في كمصاريف تحميلها يتم للموظفين الممنوحة األسهم قيمة إن .المجموعة في أسهم منحهم سيتم
  .المساهمين حقوق ضمن المتبقية األسهم إدراج ويتم فيها

  
 ٣١كما في  للموظفين اآلن حتى تمنح لم التي القائمة األسهم وبلغت الموظفين إلى لم يتم منح أسهم ،ةفترال خالل  

  ).ألف درهم ١,٧٥٠ :٢٠١٢ ديسمبر ٣١( ألف درهم ١,٧٥٠ما قيمته  ٢٠١٣مارس 
  
  

  إلتزامات ومطلوبات طارئة  ١٣
  

تكون لهذه الضمانات . تقدم المجموعة خطابات ضمان واعتمادات مالية ألطراف ثالثة بالنيابة عن عمالئها 
 .عادة لفترات محددة أيضاًواالعتمادات حدود محددة وتكون 

  
االلتزامات الرأسمالية تتضمن تكاليف رأسمالية مستقبلية تم االلتزام بها من قبل المجموعة لتكبدها على أصول   

  .خالل فترة زمنية معينة
  

التزامات غير قابلة لإللغاء لتمديد تسهيالت ائتمانية تتضمن التزامات تعاقدية غير قابلة لإللغاء لمنح قروض   
  .وتسهيالت ائتمانية

  
  :السنة/ الفترةوالمطلوبات الطارئة التالية كما في نهاية  اإللتزاماتكان على المجموعة   

  
 

  مارس ٣١
٢٠١٣ 

  )مدققة(
  ديسمبر ٣١

٢٠١٢ 
 ألف درهم ألف درهم 
   
   

 ٦٢,١٧٦   ٧٤,١٨٢  اعتماد خطابات
 ٨٥٨,٦١٢   ٨٦٦,٧٠٠  خطابات ضمان

 ٧٠,٨٣٧   ٧٠,٨٣٨  سماليةأإلتزامات ر
 ـــــــ ـــــــ  ٨٨,٧٨٩  ٧٨,٧١٦  ائتمانية تسهيالت لتمديد لإللغاء قابلة غير التزامات

   
  ١,٠٨٠,٤١٤  ١,٠٩٠,٤٣٦ 
 ========= ========= 

  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٤
  

زميلة كبار، المساهمين والمديرين، في سياق األعمال االعتيادية، تدخل المجموعة في معامالت مع شركات   
  .وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والمؤسسات التابعة لهم باألسعار التجارية للعموالت و الفوائد

   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٧  -  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  )تتمة( األطراف ذات العالقةالمعامالت مع   ١٤
  

  :ما يلي ذات العالقة والمدرجة ضمن بيان المركز المالي باألطراف متعلقةالالسنة /الفترة نهايةأرصدة  بلغت  
  

 
 مارس ٣١

  )مدققة(
 ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  
 

٢٠١٢  
 

 ألف درهم ألف درهم 
   

   قروض وسلفيات للعمالء
 ١٦٦   ١٥٣  الرئيسيين اإلدارة موظفيل  
 ========== ========== 
   

   ودائع العمالء
 ٢٦١   ٢١٧  من شركات زميلة  
 ========== ========== 
   
 ٩٢٦   ٢,٣٠١  من آخرين  
 ========== ========== 

  
 :يلي كما السنة خالل العالقة ذات األطراف مع الهامة المعامالت كانت  

  
  فترة الثالث أشهر المنتهية في 
 مارس ٣١ مارس ٣١ 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   إيرادات الفوائد والعموالت
 =========== ===========   ١   -  أعضاء اإلدارة الرئيسيينمن   
   

   الفوائد مصروفات
 =========== ===========   ١   -  لشركات زميلة

   
 =========== ===========   -   ٤   جهات أخرىل

   الرئيسيين اإلدارة أعضاء مكافآت
 =========== ===========  ٤,٣٢٢  ٤,٣٧٤  )رواتب وإمتيازات ومكافآت( األجل ةقصير مكافآت  

  
  

  النتائج الموسمية  ١٥
  

 ٣١لم يتم تسجيل أية إيرادات ذات طبيعة موسمية في بيان الدخل المرحلي الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  .٢٠١٢مارس  ٣١و  ٢٠١٣ مارس

  
   



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٨  -  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  توزيعات أرباح  ١٦
  

خالل  وذلك) ألف درهم ٣٦,٣٠٠وإجمالي توزيع أرباح بقيمة (فلس للسهم  ١٢تم اعتماد توزيع أرباح نقدية بقيمة   
لموافقة المصرف المركزي لدولة اإلمارات  خاضعةو ٢٠١٣ة للشركة المنعقد في مارس اجتماع الجمعية العمومي

  . نهاية الفترة بعدالعربية المتحدة وتم دفعه 
  

اعتماد توزيع أرباح نقدية بقيمة  ٢٠١٢تم خالل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في مارس ، ٢٠١٢في   
لموافقة المصرف المركزي لدولة  خاضعة) ألف درهم ٦٠,٥٠٠وإجمالي توزيع أرباح بقيمة (فلس للسهم  ٢٠

 ٣١تعكس البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الثالث أشهر المنتهية في . اإلمارات العربية المتحدة
والتي تمثل ) ألف درهم ٣٠,٢٥٠اح بقيمة وإجمالي توزيع أرب(فلس للسهم  ١٠أرباح نقدية بقيمة  ٢٠١٢مارس 

تم . توزيعات األرباح الموافق عليها من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة قبل نهاية الفترة
فلس لكل سهم من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية  ١٠اعتماد باقي توزيعات األرباح بقيمة 

  .٢٠١٢مارس  ٣١المتحدة بعد 
  
  

  التحليل القطاعي  ١٧
  

  :رئيسية أعمال قطاعات ةستإلى  المجموعةيتم تقسيم  ،إداريةألغراض   
  

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

 . ارية للمجموعة وعمليات الخزينةبشكل رئيسي إدارة المحفظة االستثم طة االستثمارية والتي تشملاألنش )٢(
تمثل بشكل رئيسي التي  تتضمن نشاط إحدى الشركات التابعة للمجموعة التمويل واالستثمار االسالمي والتي )٣(

 .ميةمبادئ الشريعة اإلسالوتمويل األفراد والتمويل التجاري والخدمات األخرى ذات الصلة وفقاً ل االستثمار
خدمات تأمين على غير  نشاط إحدى الشركات التابعة للمجموعة التي تقدم يمثل بشكل رئيسي  ذيالتأمين وال )٤(

 .الحياة
اإلنشاءات والتي تتضمن نشاط الشركات التابعة العاملة في قطاع اإلنشاءات في العقارات واألنشطة المتعلقة   )٥(

 .بها
 .خدمات الوساطة المالية التي تقدمبعة للمجموعة التا اتالشرك إحدى الوساطة والتي تتضمن نشاط )٦(

  
 إجراءيتم و. للمجموعة القطاعات األساسية تم بناء عليه إعداد معلوماتهذه القطاعات األساس الذي  عدت  

  .التمويلأسعار تحددها اإلدارة مع األخذ بعين اإلعتبار تكلفة بالمعامالت بين القطاعات 
  
  



  .ع.م.دار التمويل ش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ١٩  -  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  )تتمة( التحليل القطاعي  ١٧
  

  :القطاعات مدرجة أدناهإن المعلومات المتعلقة بهذه   
  

 
أنشطة تجارية 
 اإلستثمارات وتمويل أفراد

تمويل اسالمي 
 اإلجمالي غير موزعة  التأمين  الوساطة اإلنشاءات  واستثمارات

 ألف درهم ألف درهم    ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         

                  ٢٠١٣مارس  ٣١
 ٦٠,١٣٩  -  ٧,٣٧٦   ١,٧٦٠  )٩٥٩(  ٢,٢٦٠   ١٦,٩٤٦   ٣٢,٧٥٦  التشغيليةيرادات اإل
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
         

 -  -  -  -  -   -   ١٥,٠٧٨  )١٥,٠٧٨( إيرادات بين القطاعات
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 

  نتائج وأرباح القطاع من
 ٢٥,٨٠٨   )١٠,٧٣٧( ٣,١١٠  ٨٨  )٣,٠١٥(  ٢٨٧   ١٥,٣٤٥   ٢٠,٧٣٠  العمليات  
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 ٣,٥٦٣,١٦٣  -   ٢٧٥,٤٩٣   ٧٧,٠٦٢  ١٠٧,٣٠٨   ٢٤٧,١٨٩   ١,٣١٦,٩٥٣   ١,٥٣٩,١٥٨  موجودات القطاع
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 ٢,٩٢١,٦٣٠  -   ١٤٥,٣٢٥   ٤٨,٢٥٩  ١٨٧,٤٨٢  ١٤٦,٢٣٢  ٨٧٥,٩٠٤  ١,٥١٨,٤٢٨  القطاع مطلوبات
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                  ٢٠١٢مارس  ٣١
 ٥٨,٥٩٢  )٢,٤٠٩( ٧,٩٢١   ٥٤٨  ١,١٥٥   ٢,١٩٩   ٢٤,١٢٠   ٢٥,٠٥٨  التشغيليةيرادات اإل
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 -  -  -  -  -   -   ١٣,٣٦٠  )١٣,٣٦٠( إيرادات بين القطاعات
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  نتائج وأرباح القطاع من
 ٣٣,٣٩٧   )١١,١٢٤( ٢,٦٨٧  )٩٦٣( )١,٩٠٥(  ٨٦   ٢٣,٥٧٥   ٢١,٠٤١  العمليات  
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                  )مدققة( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ٣,٧٢٢,٠٦٥  -   ١٩٩,٨٩٥   ٧٠,٧٩٤  ١٠٦,٠٩٨   ٢٩,٤٤٩   ١,٧٧٥,١٠٤   ١,٥٤٠,٧٢٥  موجودات القطاع
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 ٣,٠٧١,٠٠٧  -   ١٧٥,٨٨٢   ٤٢,٠٧٩  ١٨٣,٢٥٧  ١٦٢,٩٢٨  ١,٢٤٥,٧٣٢  ١,٢٦١,١٢٩  القطاع مطلوبات
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