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2016 2017   

  إيضاح ألف درهم ألف درهم
 لدخلا   

 من أنشطة تمويلية واستثمارية دخل 18 2.083.419 2.225.334
(514.515) 

 ــــــــــــــــــــــــ
(492.248) 

 ــــــــــــــــــــــــ
19 

 حصة المتعاملين من األرباح وتوزيعات حملة الصكوك
1.710.819 

 ــــــــــــــــــــــــ
1.591.171 

 ــــــــــــــــــــــــ
 

 صافي الدخل التمويلي

    
 عموالت ورسوم دخل 20 477.706 480.603
 دخل من أوراق مالية استثمارية  21 134.183 74.596

 دخل تشغيلي آخر 22 189.233 228.863
   ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 إجمالي الدخل التشغيلي  2.392.293 2.494.881

   ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
    
 المصروفات   
 مصروفات موظفين  (569.585) (691.723)
 مصروفات عمومية وإدارية 23 (396.264) (371.322)
 استهالك عقارات ومعدات  (43.665) (27.841)

   ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 التشغيلية  إجمالي المصروفات   (1.009.514) (1.090.886)

   ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
    

 صافي األرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة والتوزيعات  1.382.779 1.403.995
    
    

 التحصيالتمخصصات انخفاض القيمة على موجودات مالية، صافية من  24 (680.781) (1.333.048)
 مخصصات انخفاض القيمة على موجودات غير مالية، صافية من التحصيالت 24 - 34.685

   ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
(1.298.363) 

 ــــــــــــــــــــــــ
(680.781)  

 
 رباح السنةأصافي   701.998 105.632

   ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
    

════════ ════════   
     ربحية السهم )درهم( 26 0.129 0.027
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2016 2017   

   ألف درهم ألف درهم

    

 صافي أرباح السنة  701.998 105.632
 بنود الدخل الشامل األخرى   
 عادة تصنيفها الحقًا ضمن بيان الدخل:إيمكن  ال البنود التي   

    

 أرباح/خسائر افتراضية على التزامات مكافأة نهاية الخدمة   4.403 -

    

 عادة تصنيفها الحقًا ضمن بيان الدخل:إيمكن  البنود التي   
    

    

 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع   

 صافي التغير في القيمة العادلة -  (11.209) 37.858

 صافي المحول الى بيان الدخل -  (15.600) (14.327)

──────── ────────   

23.531 
──────── 

(26.809) 
──────── 

  

 للسنة ىخراأل الدخل الشامل بنود إجمالي  (22.406) 23.531

──────── ────────   

 إجمالي الدخل الشامل للسنة  679.592 129.163

════════ ════════   
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2016 2017   

  إيضاح ألف درهم ألف درهم

 األنشطة التشغيلية   
  صافي أرباح السنة  701.998 105.632

 تسويات لـ:  
 مدينة واستثمارية مخصصات انخفاض في قيمة ذمم أنشطة تمويلية  727.170 1.369.690

 مخصصات انخفاض في قيمة استثمارات 24 35.642 124.369
 قيد مخصصات انخفاض في قيمة عقارات استثمارية عكسياً  24 - (34.685)
 توزيعات األرباح دخل 21 (14.471) (12.147)
 أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع 21 (84.087) (14.370)
 عقارات استثماريةأرباح بيع  22 - (91.546)

 استهالك عقارات استثمارية 9 12.021 23.415
 استهالك عقارات ومعدات  43.665 27.841

──────── ────────   

 أرباح تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  1.421.938 1.498.199
    
 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيالتغيرات في األرصدة لدى   1.091.961 (2.468.626)

 التغيرات في المستحق من بنوك  1.877.070 118.908
 المدينة واالستثمارية التغيرات في ذمم األنشطة التمويلية  1.780.001 (3.531.838)

 التغيرات في الموجودات األخرى  20.295 52.746
 المتعاملينالتغيرات في حسابات   691.443 1.829.835

 التغيرات في المستحق لبنوك  145.156 (39.407)
 التغيرات في المطلوبات األخرى  (156.395) (54.017)
 الزكاة المدفوعة  (35.139) (33.483)

──────── ────────   

 األنشطة التشغيلية (المستخدم فيالناتج عن/ ) صافي النقد  6.836.330 (2.627.683)
──────── ────────   

 
 األنشطة االستثمارية  

 يةاستثمارأوراق مالية  شراء  (1.488.937) (1.757.915)
 المبالغ المحصلة من بيع استثمارات  1.181.237 2.479.338

 توزيعات األرباح المقبوضة دخل  8.240 12.147
 اإلضافات في العقارات االستثمارية  (133) (382)

 من بيع عقارات استثمارية المحصلةالمبالغ   - 434.304
 التغيرات في العقارات والمعدات  (36.695) (81.170)

──────── ────────   

 األنشطة االستثمارية عن ناتجال / ()المستخدم في صافي النقد  (336.288) 1.086.322
──────── ────────   

 األنشطة التمويلية   
 صكوكإصدار تمويالت   - 3.695.638

 دفعات على اقتراض الصكوك   (1.841.489) -
 إصدار حقوق اكتتاب  -  1.500.000

──────── ────────   

 األنشطة التمويلية عن ناتجال )المستخدم في( / النقدصافي   (1.841.489)  5.195.638
──────── ────────   

 
   

 يعادلهصافي التغير في النقد وما   4.658.553 3.654.277
 النقد وما يعادله في بداية السنة  6.822.904 3.168.627

──────── ────────   
 النقد وما يعادله في نهاية السنة 27 11.481.457  6.822.904

════════ ════════   
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  العائدة إلى المساهمين في المجموعة 

 أرباح محتجزة إجمالي
إحتياطي القيمة 

 العادلة
 احتياطي آخر

 رأس المال احتياطي قانوني احتياطي عام
  

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم
         

 2017يناير  1كما في   5.430.422 339.986 245.765 - 19.404 653.198 6.688.775
 صافي أرباح السنة  - - - - - 701.998 701.998

 للسنة اآلخر الدخل الشامل  - - - 4.403 (26.809) - (22.406)
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------   

 الدخل الشامل للسنة إجمالي  - - - 4.403 (26.809) 701.998 679.592
 لالحتياطيالمحول   - 70.200 70.200 - - (140.400) -
 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  - - - - - (7.000) (7.000)
 السنة زكاة  - - - - - (52.181) (52.181)

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------   
 2017ديسمبر  31كما في   5.430.422 410.186 315.965 4.403 (7.405) 1.155.615 7.309.186

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════   

         

 2016يناير  1كما في   3.930.422 329.423 235.202 - (4.127) 603.831 5.094.751
 صافي أرباح السنة  - - - - - 105.632 105.632
 خرى للسنةاألشامل ال الدخلبنود   - - - - 23.531 - 23.531

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------   
 الدخل الشامل للسنة إجمالي  - - - - 23.531 105.632 129.163

 اكتتابإصدار حقوق   1.500.000 - - - - - 1.500.000
 لالحتياطيالمحول   - 10.563 10.563 - - (21.126) -
 السنة زكاة  - - - - - (35.139) (35.139)

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------   
 2016ديسمبر  31كما في   5.430.422 339.986 245.765 - 19.404 653.198 6.688.775

═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════   
         

 
 

تمت معاملة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة على أنها تخصيص من حقوق الملكية. ،وفقاً لتفسير وزارة االقتصاد  
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 الوضع القانوني واألنشطة 1

 
مرسوم األميري الصادر عن صاحب السمو ال"( بموجب المصرف)" -الشرق األوسط سابقا  بنك -ش.م.ع. اإلمارات اإلسالمي مصرف تأسس

تسجيل المصرف كشركة مساهمة عامة في  إعادة ،  تم1975أكتوبر  3حاكم إمارة دبي كبنك تقليدي ذو مسؤولية محدودة في إمارة دبي بتاريخ 
في شأن الشركات  2015لسنة  2يسري العمل بالقانون االتحادي رقم  لمركزي.لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة ا خضعيو، 1995يوليو 

 . 1984لسنة  8، على أن يحل محل القانون االتحادي رقم 2015يوليو  1التجارية اعتباراً من 
 

 ف لتتوافق مع أحكام، تمت الموافقة على تحويل أنشطة المصر 2004مارس  10في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ 
)تاريخ التحّول(، بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة  2004أكتوبر  9عملية التحّول بتاريخ ، واكتملت الشريعة اإلسالمية ومبادئ

 من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والدوائر الحكومية المختصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 ةالنهائي هو شركة تابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني، شركة مساهمة عامة، دبي )"الشركة القابضة للمجموعة"(، كما أن الشركة األمإن المصرف 
 للشركة القابضة للمجموعة هي مؤسسة دبي لإلستثمار وهي شركة المساهم الرئيسي فيها حكومة دبي. إن المصرف ُمدرج في سوق دبي المالي.

 
"(. والموقع اإللكتروني للمصرف هو: EIBإن المصرف مدرج في سوق دبي المالي )رمز المؤشر : "

http://www.emiratesislamic.ae . فرعاً في اإلمارات  64باإلضافة إلى المركز الرئيسي في دبي، يمارس المصرف نشاطه من خالل
 شركاتهرف وفروعه وللمصعلى البيانات المالية  2017ديسمبر  31نة المنتهية في الموحدة للس تمل هذه البيانات الماليةالعربية المتحدة، وتش

 )يشار إليها معا بـ "المجموعة"(.التالية  التابعة
 

 نسبة الملكية   

 2016 2017 النشاط الرئيسي تاريخ وبلد التأسيس 

 شركة اإلمارات اإلسالمي  
 للوساطة المالية ذ.م.م

 ، 2006أبريل  26
 اإلمارات العربية المتحدة

 %100 %100 خدمات وساطة مالية
 

  اإلماراتصكوك مصرف شركة 
 اإلسالمي المحدودة

 ،2007 يونيو 6
 جزر كايمان

 %100 شركة ذات هدف خاص
 

100% 
 

 شركة اإلمارات اإلسالمي 
 للتمويل المحدودة

 ،2014مايو  15
 جزر كايمان

 %100 شركة ذات هدف خاص
 

100% 
 

 المتوافقة مع أحكام الشريعةاإلسالمي  ن خالل أدوات التمويل واإلستثمارالمصرف خدمات تمويلية ومصرفية متكاملة ومنتجات متنوعة ميقدم 
 اإلسالمية.

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.6564 .ص.ب نوان المسجل للمصرف هوإن الع

 البيانات المالية عدادإأسس  2
 
 االمتثالبيان  (أ

 
ً للمعايير الدولية العداد التقارير المالية تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة   مجلس المعايير المحاسبية الدوليةن عالصادرة للمجموعة وفقا

إن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم استخدامها في إعداد هذه البيانات المالية  ومتطلبات القوانين السارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
يانات تم اعتماد الب ما لم يذكر خالف ذلك. .الموحدة للمجموعة مبينة أدناه. وتم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة على جميع السنوات المقدمة

 .2018يناير  15لإلصدار من قبل مجلس االدارة بتاريخ  2017ديسمبر  31 المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في

 ساس القياسأ (ب
 

 :والتي تم قياسها بالقيمة العادلة تاليةالحاالت ال على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ماعدا للمجموعة تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة

  الخسائر، و  األرباح أوالمالية بالقيمة العادلة من خالل الموجودات 

  المالية المتاحة للبيع.الموجودات 
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 أسس إعداد البيانات المالية )تتمة(  2
 

 أساس القياس )تتمة( (ب
 

العملة التشغيلية للمجموعة. ما لم  ويتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( وه
تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة في اإليضاحات . يذكر خالف ذلك، فإن المعلومات المالية المقدمة بالدرهم اإلماراتي قد تم تقريبها إلى أقرب ألف

جراء هذه التغييرات لتحسين جودة المعلومات لكي تتفق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية. وقد تم إ 2016حول البيانات المالية لسنة 
 .األرباح المعلنة سابقاً   المقدمة، وال تؤثر على

 
ن اإلدارة أن . ويتطلب كذلك ممعينةتقديرات محاسبية هامة  يتطلب استخدام للمعايير الدولية العداد التقارير الماليةالمالية وفقا  لبياناتإن إعداد ا

لنقاط التي أو تلك ا ،السياسات المحاسبية للمجموعة. إن النقاط التي تنطوي على درجة كبيرة من األحكام أو التعقيدتضع أحكاماً في إطار تطبيق 
 )أ(.  3تكون فيها االفتراضات أو التقديرات ذات أهمية بالنسبة للبيانات المالية الموحدة للمجموعة قد تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم 

 
 توحيدالمبادىء  (ج

 
 الشركات التابعة .1

 
 ،أو لديها حقوق في ،عندما تكون عرضة لتسيطر المجموعة على شركة ما الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. 

 شركة.لفي الشركة ولديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل السلطة التي تمتلكها على ا العائدات المتغيرة من خالل مشاركتها
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم جدوى سيطرتها من عدمه على مستثمر إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر 
سيطرة لمن عناصر السيطرة الثالثة. يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ االستحواذ عليها، نظراً لكونه تاريخ خضوع تلك الشركات 

 المجموعة، ويستمر توحيدها حتى تاريخ توقف هذه السيطرة.
 

 .1إن قائمة الشركات التابعة للمجموعة مدرجة في اإليضاح رقم 
 

 أساس التوحيد
 

داد كما في نهاية فترة اعداد التقرير. يتم اعوالشركات التابعة له على البيانات المالية للمصرف  للمجموعة تشتمل البيانات المالية الموحدة
تم تطبيق ي نفس تاريخ اعداد تقرير المصرف.للمجموعة في المستخدمة في اعداد البيانات المالية الموحدة وللشركات التابعة البيانات المالية 

 في ظروف مماثلة. المماثلة المعامالت واألحداثالسياسات المحاسبية المعتمدة على 
 

 .بالكامل والمصروفات واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت الداخلية للمجموعة الدخلبعاد كافة األرصدة وتيتم اس
 

 القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة في دمج األعمال المتطلبة وتقاس الموجودات. األعمال باستخدام طريقة االستحواذيتم احتساب دمج 
قيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم االعتراف بالتكاليف ذات الصلة باالستحواذ كمصروفات في الفترات التي يتم فيها بداية على أساس 

 تكبد التكاليف وتلقي الخدمات.
 

ن وفقا للشروط التعييالية المفترضة للتصنيف المناسب وعندما تستحوذ المجموعة على أعمال تجارية، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات الم
 التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة في تاريخ االستحواذ.

 
 يتم تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة كما في تاريخ االستحواذ. طارىء مبلغيتم االعتراف بأي 

 
في  39أصال أو التزاما وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  يعتبر اماالذي  الطارىء مبلغلليتم االعتراف بالتغييرات الالحقة للقيمة العادلة 

 الطارىء ضمن حقوق ملكية، ال يتم قياسه حتى تتم تسويته نهائيا ضمن حقوق الملكية. بلغالمالخسائر. إذا تم تصنيف أواالرباح 
 

سابقا في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة كما في  بهاالمحتفظ على مراحل، يتم احتساب حصص حقوق الملكية  دمج األعمال اذا تحقق
 الخسائر. أو رباحربح أو خسارة مقابلة في األتاريخ االستحواذ ويتم االعتراف بأي 
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 )تتمة(أسس إعداد البيانات المالية  2
 

 )تتمة( التوحيدمبادىء  (ج
 
 )تتمة( الشركات التابعة .1

 
 )تتمة( أساس التوحيد

 
المجموعة باالختيار لكل دمج أعمال بمفرده أن يتم االعتراف بالحصص غير المسيطرة للشركة المستحوذ عليها )ان وجدت( اما بالقيمة تقوم 

 العادلة، او بالحصة التناسبية للحصص غير المسيطرة من صافي الموجودات المحددة للشركة المستحوذ عليها.
 

يها لشركة المستحوذ علا في العادلة للمبلغ المحول في دمج األعمال، قيمة الحصص غير المسيطرةيتم تسجيل أي فائض من مجموع القيمة 
)ان وجدت(، والقيمة العادلة لحصص حقوق الملكية المحتفظ بها سابقا للمجموعة في الشركة المستحوذ عليها )ان وجدت(، الى صافي القيمة 

 لمستحوذ عليها تحت بند الشهرة.العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة ا
 

قوق لحخرى غير مسيطرة والمكونات األ حصصعند فقدان السيطرة، ال تعترف المجموعة بالموجودات والمطلوبات للشركة التابعة، وأية 
فاظ في حال احت ذات الصلة بالشركة التابعة. يتم االعتراف باي فائض او عجز ناجم عن فقدان السيطرة في االرباح أوالخسائر. الملكية

تسابها حالمجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة، فيتم قياس مثل هذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان تلك السيطرة. بعد ذلك يتم ا
تفاظ مستوى تأثير االح على أنها حصة في رأس المال المستثمر أو وفقاً لسياسة المجموعة المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية اعتماداً على

 بها.
 

 الشركات ذات األهداف الخاصة .2
  

 لتنفيذ الشركات ذات األهداف الخاصة هي الشركات التي يتم إنشاؤها لتحقيق أهداف محدودة ومحددة جيدا مثل توريق موجودات معينة، أو
تمويل معين. يتم توحيد الشركات ذات األهداف الخاصة، استنادا إلى تقييم جوهر عالقتها مع المجموعة وكذلك للمخاطر  أو تسهيالت معاملة

 والمكافآت المرتبطة بها، عندما تخلص المجموعة إلى السيطرة على هذه الشركات.

مسيطرة على الشركات ذات األهداف الخاصة وبالتالي  ،من الناحية الموضوعية، قد تشير الظروف التالية إلى عالقة  تكون فيها المجموعة
 يتم توحيد بياناتها المالية:

 .الشركات ذات األهداف الخاصةيكون للمجموعة صالحية التصرف ب (أ
 ، والشركات ذات األهداف الخاصةبمشاركتها حقوق في العائد المتغير نتيجة لمجموعة لدى ا (ب
  للتأثير على مبلغ عائدات المجموعة. الشركات ذات األهداف الخاصةللتصرف بصالحيتها لدى المجموعة القدرة على استخدام  (ج

 
وعادة ال تتم إعادة تقييم اخرى في تاريخ كل بيان يتم تقييم ما إذا كان للمجموعة سيطرة على الشركات ذات األهداف الخاصة عند التأسيس، 

  مركز مالي. 
 

 التوريق الخاصة بالمجموعة.معلومات حول أنشطة  13رقم  يتضمن االيضاح
 
 معامالت الحصص غير المسيطرة .3

 
تمثل الحصص غير المسيطرة حقوق المساهمين في شركات تابعة غيرعائدة، بشكل مباشر أوغير مباشر، إلى مالكي المصرف ويتم إدراجها 

كل للمجموعة، وبشبيان المركز المالي في على نحو منفصل في بيان الدخل الموحد والدخل الشامل الموحد للمجموعة وضمن حقوق الملكية 
 مستقل عن حقوق المساهمين العائدة لمالكي المصرف.

 
يتم تصنيف التغيرات في حصة حقوق المساهمين في المجموعة ضمن شركة تابعة ما، بحيث ال يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة عليها، على 

، يتم تعديل القيمة الدفترية للحصص المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس أنها معامالت خاصة بحقوق المساهمين. في مثل هذه الظروف
التغيرات في الحصص ذات الصلة بالشركة التابعة. في حال وجود أي فرق بين المبلغ الذي تم بموجبه تعديل الحصة غير المسيطرة، يتم 

 المساهمين وتنسب إلى المالكين في المجموعة. االعتراف بالقيمة العادلة للمبلغ المقابل المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق
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 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 األحكاماستخدام التقديرات و (أ
 

ثر المالية من اإلدارة أن تضع تقديرات وافتراضات معينة تؤالدولية العداد التقارير  معاييرلوفقا لللمجموعة  يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة
ع يتطلب من اإلدارة وض وبشكل محدد، المبالغ المقررة للموجودات والمطلوبات المالية ومخصصات انخفاض القيمة الناتجة والقيم العادلة.على 

 رضةعتحديد مستوى المخصصات المطلوبة لذمم األنشطة التمويلية المدينة المأحكام هامة حول تقدير مبالغ ومواعيد التدفقات النقدية المستقبلية عند 
كام حالنخفاض القيمة باإلضافة إلى مخصصات انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة. يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واأل

ي ظل الظروف فبما في ذلك التوقعات الخاصة باألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة  ،والتي تعتمد على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى
 الراهنة.

 وفيما يلي أهم النقاط التي يتطلب فيها استخدام التقديرات واألحكام:

 مدينة واستثمارية تمويلية ذمم أنشطة قيمة ات انخفاضصصمخ .1
 

تقوم  ،القيمة انخفاضوعند تقييم  قييم انخفاض القيمة بصورة منتظمة.المدينة لت واالستثمارية تقوم المجموعة بمراجعة ذمم األنشطة التمويلية
تقوم المجموعة بوضع األحكام  .للمجموعة بيان الدخل الموحد فيالخسارة في انخفاض القيمة ما اذا كان يجب تسجيل  المجموعة بتقدير

بيانات ملحوظة تدل على وجود نقصا ملموسا في التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية من ذمم أنشطة التمويل  ةلمعرفة ما إذا كان هناك أي
إن المنهج واالفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية يتم مراجعتها بصورة منتظمة لتقليل  .المدينة سالمياال

 مقدرة والخسارة الفعلية.أي فروق بين الخسارة ال
 

كل على حدى، تقوم المجموعة أيضا بتكوين مخصص  باإلضافة إلى تكوين مخصص انخفاض قيمة محدد لذمم األنشطة التمويلية المدينة
الل نقطة خانخفاض قيمة متراكم لالعتراف بأنه في أي تاريخ للتقرير سوف يكون هناك مبلغ ألدوات التمويل التي تم تخفيض قيمتها حتى من 

 إطالق محددة لالعتراف بالخسارة التي لم تثبت بعد )والتي تعرف بـ"مدة الظهور"(.
 

 يةلالقيمة العادلة لألدوات الما .2
 

من أسعار  للمجموعة الموحد المركز المالي قائمةمدرجة في المالية المطلوبات المالية والموجودات لعندما ال يمكن اشتقاق القيم العادلة ل
 ،ممكنا ذلك خوذة من بيانات السوق الملحوظة حيث يكون. تكون معطيات هذه النماذج مأاألخرىيتم تحديدها باستخدام أساليب التقييم  ،مدرجة

 لتحديد القيم العادلة. متطلبا يكون قدرا من التقديرات ،وإذا تعذر ذلك
 

 تلك التي تتحمل المخاطر. مستقلة عنحدة قييمها من خالل وتخضع القيم العادلة إلطار من المراقبة مصمم لضمان أن يتم تحديدها أو ت
 

 
 انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع .3

 
تقرر المجموعة أن األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع قد تعرضت النخفاض في القيمة عندما يحدث انخفاض حاد أو طويل األمد في 

 كالقيمة العادلة إلى ما دون سعر التكلفة. ويتطلب تحديد إذا ما كان ذلك االنخفاض حاداً أو طويل األمد وضع األحكام حول ذلك. ولوضع تل
 تقوم المجموعة بتقييم عدة عوامل سوقية وغير سوقية. ،كاماألح

 
 

 المالية الموجودات غير انخفاض قيمة  .4
 

ترد ألصل سيتم االعتراف بانخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو للوحدة المولدة للنقد له المبلغ الممكن استرداده. إن المبلغ الم
 أو وحدة مولدة للنقد هو القيمة األكبر لقيمته المستخدمة أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف بيعه. 

 
 
 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق األوراق المالية االستثمارية .5

 
في تصنيف بعض الموجودات المالية غير المشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ  39تتبع المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم 

تقوم المجموعة بتقدير نيتها وقدرتها على االحتفاظ بمثل هذه األوراق  ،في ظل هذا الحكم استحقاق محدد كمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
 المالية االستثمارية حتى تاريخ االستحقاق.
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة( استخدام التقديرات واألحكام (أ
 

 الطارئة الناشئة عن الدعاوى القضائية مطلوباتال .6
 

ئة . يستند مخصص االلتزامات الطاراالعتيادية األعمالفي دعاوى قضائية تنشأ في سياق  طرفاً نظرا لطبيعة عملياتها، قد تكون المجموعة 
كوك شالناشئة عن الدعاوى القضائية إلى احتمال تدفق الموارد االقتصادية إلى الخارج واالعتماد على تقدير هذا التدفق. وهذه المسائل تخضع ل

 .بشكل مؤكديرة، وال يمكن التنبؤ بنتائج المسائل الفردية كث
 

 قياس القيمة العادلة (أ
 

تم دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة في سوق رئيسي في تاريخ القياس.  الذي القيمة العادلة هي السعر الذي يتم الحصول عليه لبيع أصل أو
 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث إما:

 في سوق رئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو 
  لألصل أو االلتزامات.في حالة عدم وجود سوق رئيسي، في السوق الذي به أكبر قدر من المميزات 

إذا كان ألصل أو التزام تم قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقيس المجموعة الموجودات والمراكز الطويلة بسعر العرض 
 والمطلوبات والمراكز القصيرة بسعر الطلب.

 
 هاية فترة كتابة التقارير التي حدث خاللها التغيير.تعترف المجموعة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في ن

 
 .تنطبق القيمة العادلة على كل من األدوات المالية وغير المالية

 
 
 مدينةالستثمارية االتمويلية والنشطة األذمم  دخلج(    

 
 كما يلي: واالستثمارية التمويلية ذمم األنشطةالناتج عن  لدخليتم االعتراف با

 
 المرابحة

 
لرصيد ا يمكن احتساب الربح وتحديده تعاقديا عند بداية العقد، ويتم االعتراف بالربح عند تحققه خالل مدة العقد بطريقة معدل الربح الفعال على

 المستحق. 
 

 اإلستصناع
 

لى أساس صرف اإلجمالية( عيتم احتساب إيراد اإلستصناع وهامش الربح المرتبط به )الفرق بين السعر النقدي للمتعامل وتكلفة إستصناع الم
 التناسب الزمني.
 

 اإلجارة
 

 يتم االعتراف بدخل اإلجارة على أساس االستحقاق على مدى فترة العقد.
 

 المضاربة
 

 يتم االعتراف بدخل تمويل المضاربة عند توزيعها من قبل المضارب، بينما يتم تحميل الخسائر على الدخل عند إعالنها من قبل المضارب.
 

 ةالوكال
 

لخسائر ايتم االعتراف بالدخل المتوقع من الوكالة على أساس االستحقاق خالل الفترة، و يتم تعديلها بالدخل الفعلي عند استالمه. و يتم احتساب 
 في تاريخ إعالنها من قبل الوكيل.
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 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 العموالتالرسوم ود(    
 

 ضمن قياس العائد الفعلي.، والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من تسهيالت التمويل، يتم احتساب الرسوم والعموالت
 

على سبيل المثال، الرسوم الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في ) العملاستكمال تنفيذ فعل هام كإيراد عند المكتسب جراء بالدخل  االعترافيتم 
 األوراق المالية األخرى(.أو  األسهمالتفاوض على معاملة لطرف ثالث، مثل ترتيب شراء 

 
 صكوكلاإلدارية لرسوم الستثمارية ورسوم االكتتاب واالمحافظ الورسوم إدارة  والت األخرى على الرسوم اإلداريةتشتمل إيرادات الرسوم والعم

 يتم االعتراف بها كخدمات منفذة.و
 
 .    والتي يتم صرفها طبقاً للخدمات المتحصل عليهاالخدمة المعاملة ورسوم ب رى تتعلق أساسامصروفات الرسوم والعموالت األخإن  

 
 تحظرها الشريعة االسالميةإيرادات هـ(    

 
الرقابة فتوى وال هيئة وفق ما تقرره فإنه يتم تجنيبها وصرفها في وجوه الخير تخالف مبادىء وأحكام الشريعة اإلسالمية، إيراداتفي حال تحقيق 

 .للمجموعة الشرعية
 
 و الخسائرأمن خالل األرباح أوراق مالية مصنفة بالقيمة العادلة  دخلو(     
 

موجودات ر المتعلقة بهذه المن الفرق بين المكاسب والخسائو الخسائر أمن خالل األرباح يتألف الدخل من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة 
 تغيرات القيمة العادلة المتحققة وغير المتحققة واألرباح وتوزيعات األسهم، وفروق صرف العمالت األجنبية. جميع ، ويشملماليةال

 
 توزيعات األرباحز(    

 
 بدخل توزيعات األرباح في بيان الدخل الموحد للمجموعة عند إثبات حق المجموعة في استالم الدخل.يتم االعتراف 

 
 رتأجي دخلح(   

 بالتساوي خالل مدة عقد اإليجار.للمجموعة اإليجار من العقارات االستثمارية ضمن بيان الدخل الموحد  دخلب يتم اإلعتراف
 
 متعاملينبرنامج والء الط(     
 

الحصول على نقاط عند قيامهم بشراء منتجات باستخدام بطاقات االئتمان الصادرة  متعاملينتعتمد المجموعة تشغيل برنامج المكافآت الذي يتيح لل
تي يتم لعن المجموعة. يمكن بعد ذلك استبدال النقاط بقسائم تسوق أو مبالغ نقدية أو أميال السفر، مع مراعاة تحقيق الحد األدنى لعدد النقاط ا

 خلياً، تتم االستعانة بموردين خارجيين لتغطية جوانب أخرى معينة من البرنامج. كسبها. في حين تتم إدارة بعض جوانب هذا البرنامج دا
 

سبان أن حفي حال الجوانب التي تتم إدارتها داخلياً، تخصص إيرادات البيع التي يتم استالمها بين المنتجات المباعة والنقاط الصادرة، ويؤخذ بال
عادلة للنقاط لتكون اإليرادات المخصصة للنقاط مساوية لقيمتها العادلة. تحتسب القيمة العادلة عن طريق تطبيق التقنيات اإلحصائية. تكون القيمة ا

 الصادرة مؤجلة و يتم االعتراف بها كإيرادات عند تحرير النقاط.
 

ي ففيما يتعلق بالجوانب التي تدار من قبل طرف ثالث، يتم قيد المبلغ المخصص الئتمانات الجوائز الذي يتم تحصيله نيابة عن الطرف الثالث 
 في وقت تقديم الجوائز. الموحد للمجموعة بيان الدخل
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 األدوات الماليةي(   
 

 التصنيف .1
 

 الموجودات المالية

 تصنف المجموعة موجوداتها المالية ضمن أحد الفئات التالية:
 

 مدينة، واستثمارية ذمم أنشطة تمويلية -
 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، -
 إستثمارات متاحة للبيع، و -
 إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. -

 
 مدينة واستثمارية ذمم أنشطة تمويلية

 
طة. شذمم األنشطة التمويلية واالستثمارية المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو متفق عليها والتي ليست مدرجة في أي سوق ن

 ناقصاً انخفاض القيمة. فة المطفأةهذه المنتجات بالتكل رحيلتيتم 
 

 تستخدم العبارات التالية في األنشطة التمويلية واالستثمارية المدينة:
 

 هي عقد تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل سلعة أو عقاراً سبق للمجموعة شراؤها وحيازتها بناًء على وعد من المتعامل بشرائها : المرابحة
 يتكون سعر البيع من التكلفة وهامش ربح متفق عليه. من المجموعة وفقا لشروط معينة.

 

 قساط أمقابل  محددة: هي عقد تقوم المجموعة )المؤجر( بموجبه بتأجير عين موصوفة للمتعامل )المستأجر(، وذلك لمدة اإلجارة التمويلية
اطر إلجارة.  كما تقوم المجموعة فعليا بتحويل المخ. قد تنتهي اإلجارة التمويلية بانتقال ملكية العين للمستأجر في نهاية مدة اإيجار معينة

 والعوائد المرتبطة بملكية األصل إلى المستأجر.
 

 ها. فقا لمواصفات معينة متفق عليو موجبه بتطوير وبيع عقار للمتعامل: هو عقد بين المجموعة والمتعامل، تقوم المجموعة باالستصناع 
 .محدد ا وبثمنمسبق متفق عليه مه للمتعامل في تاريخيسلفرعي، ثم تقوم بتأو من خالل مقاول  هاالعقار إما بنفس بتطوير المجموعةقوم ت

 

 هي عقد تقدم المجموعة بموجبه مبلغا من المال للوكيل، الذي يقوم باستثماره وفقا لشروط معينة مقابل أجر محدد )مبلغ مقطوع الوكالة :
 غ المستثمر في حالة تقصيره أو إهماله أو إخالله بأيٍ من شروط عقد الوكالة.أو نسبة من المال المستثمر(. يضمن الوكيل المبل

 

 هي عقد بين طرفين، يقدم أحدهما المال ويسمى رب المال، بينما يقدم اآلخر الجهد والخبرة الستثمار هذا المال ويسمى المضاربة :
مقابل حصوله على نسبة متفق عليها مسبقا من ربح المضاربة المضارب الذي يقوم باستثمار هذه األموال في مشروع أو نشاط محدد 

تسمى بعائد المضاربة. في حالة الخسارة الطبيعية يخسر رب المال ماله بينما يخسر المضارب جهوده. أما في حالة تقصير المضارب 
لمجموعة بدور المضارب حين تقبل األموال أو إهماله أو إخالله بأيٍ من شروط وأحكام عقد المضاربة فيتحمل وحده كافة الخسائر. تقوم ا

 من أصحاب حسابات االستثمار والتوفير والوكالة، وتقوم بدور رب المال حين تستثمر تلك األموال على أساس المضاربة.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة( األدوات الماليةي(   
 

 )تتمة( التصنيف .1
 

 والمتعامل للمشاركة في مشروع استثماري محدد قائم أو جديد، أو تملك حصة من عقار محدد بصفة  مجموعةعقد بين ال: هي المشاركة
 دائمة أو متناقصة وفق أحكام العقد المبرم بين الطرفين. يتم تقاسم الخسارة بنسبة حصة كل طرف في رأس مال المشروع.

 
 االستثمارية األوراق المالية

 

 بها حتى تاريخ االستحقاق استثمارات محتفظ 

االحتفاظ بها  المجموعةهي موجودات مالية غير مشتقة ذات مبالغ محددة أو ممكن تحديدها، ولها تواريخ استحقاق ثابتة، والتي تنوي 
 وهذه األصول هي أدوات دين.حتى تواريخ استحقاقها. 

 ، إن وجد(.المطفأة )ناقصا انخفاض القيمةيتم ترحيل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة 

 يسمح ببيع االستثمارات المحتفظ بها لحين االستحقاق في الحاالت التالية فقط: 

 عندما يكون االستثمار قريبا من االستحقاق بدرجة ال يكون له تأثير على القيمة العادلة؛ -
 تم استالم قدر كبير من أصل المبلغ؛  -
 جموعة؛حدث منفصل خارج سيطرة الم -
 انخفاض ائتماني ملحوظ؛  -
 دمج أو استبعاد رئيسي لألعمال؛ أو   -
 زيادة في المتطلبات الرأسمالية النظامية.   -

 

 استثمارات متاحة للبيع 

االستثمارات المتاحة للبيع هي موجودات مالية لم يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو كذمم 
 لصكوكاأنشطة تمويلية مدينة أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. تشمل االستثمارات المتاحة للبيع بعض االستثمارات في 

مالت ومعدالت صرف الع قد يتم بيع هذه االستثمارات لتلبية الحاجة إلى السيولة أو نتيجة التغيرات في معدالت الربح، في األسهم.و
 األجنبية أو أسعار األسهم.

 . تقاس جميع الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.ة المتاحة للبيع بحريةبيع الموجودات المالي مكني

المركز  يانبويتم االعتراف به كعنصر منفصل في  للمجموعة اآلخر الموحدرق بين التكلفة والقيمة العادلة إلى بيان الدخل يتم ترحيل الف
جودات . عند بيع الموالموحد للمجموعة باستثناء حالة انخفاض القيمة حيث يتم ترحيل الخسارة المتراكمة إلى بيان الدخل الموحد المالي

الموحد  اآلخر، إلى بيان الدخل الموحدالمالية يتم تحويل القدر الكامل للفرق بين القيمة العادلة والتكلفة، المدرجة سابقاً في بيان الدخل 
 .للمجموعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(مصرف 
 ة للمجموعةالموّحد المالية البيانات حول إيضاحات

 20١7 ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

19 
 

 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 األدوات المالية )تتمة( (ي

 

  من خالل األرباح أو الخسائرمصنفة بالقيمة العادلة 

 تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الحاالت التالية:

  عندما تتم إدارة أو تقييم الموجودات أو المطلوبات أو إعداد تقارير بشأنها داخلياً على أساس القيمة العادلة 

 لتصنيف أو يقلل بشكل كبير التباين المحاسبي والذي قد يظهر بخالف ذلك، أو عندما يلغي ا 

  عندما تشمل الموجودات أو المطلوبات أداة مشتقة ضمنية تعدل التدفقات المالية بشكل كبير والتي قد تكون مطلوبة بخالف

 هذا الغرض بموجب العقد.

 المطلوبات المالية

، بخالف الضمانات المالية والتزامات التمويل كما تم قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل المالية مطلوباتهاتقوم المجموعة بتصنيف 
 تشمل المطلوبات المالية حسابات المتعاملين والصكوك الصادرة واستثمارات وكالة. األرباح أو الخسائر. 

 

 وكالة مصدر التمويل للمجموعة.تشكل حسابات المتعاملين والصكوك الصادرة واستثمارات 
 

 حسابات المتعاملين

 على أساس المضاربة أو الوكالة. إماوحسابات التوفير  متعاملينالمصرف استثمارات ال يقبل

 الصكوك

المالية بسعر عندما تقوم المجموعة ببيع مجموعة من الموجودات المالية وتبرم في ذات الوقت اتفاق إعادة شراء مجموعة مماثلة من الموجودات 
ثابت في تاريخ مستقبلي بموجب توريق هذه المجموعة من الموجودات، يتم احتساب هذا االتفاق على أنه التزام صكوك ويستمر االعتراف 

 بمجموعة الموجودات ذات الصلة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

 الوكالة

ن وكيال لالستثمار )الوكيل( الستثمار أموال الُموكل )رأس مال الوكالة( على أساس عقد وكالة هي عقد يقوم بموجبه أحد األطراف )الُموكِّل( بتعيي
 مقابل أجر محدد والذي قد يكون مبلغا مقطوعا او حصة محددة من رأس مال الوكالة ويستحق الوكيل أجره سواًء كانت نتيجة الوكالة ربحا أو

حافزا للوكيل لتحقيق زيادة في االرباح عن األرباح المتوقعة. تكون أرباح الوكالة من حق خسارة. وقد تمثل الحصة من االرباح، ان وجدت، 
 الُموكل، ويتحمل خسائرها. و لكن يتحمل الوكيل الخسائر في حاالت التقصير أو اإلهمال أو انتهاك الوكيل لشروط الوكالة االستثمارية.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  3

 
 األدوات المالية )تتمة( (ي

 
 االعتراف. 2

 
عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية  الموحد للمجموعة المركز المالي قائمةيتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في 

يمة العادلة قلألداة. ومن ذلك التاريخ يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المصنفة بال
ا للتمويل في اليوم الذي يتم تحويلها أو االستحواذ عليهالذمم المدينة تعترف المجموعة ب من خالل األرباح أو الخسائر أو الموجودات المتاحة للبيع.

 من قبل المجموعة. 
 

 التداولخ في تاري الناتجة جميع عمليات البيع والشراء من الموجودات المالية والمطلوبات واألرباح أو الخسائراالعتراف وإيقاف االعتراف بيتم 
 (.المالية األحكام التعاقدية لألداة طرفا في المصرف)التاريخ الذي يصبح فيه 

 

 إعادة تصنيف .3                 

 أداة مقابل أداة. أساس انتخابات اإلدارة، ويتم تحديدها علىعند تصنيف الموجودات المالية  إعادة يتم

للربح  لملكية امعترف بها في حقوق  سابقة يتم إطفاء أي ربح أو خسارةالمصنفة خارج إطار فئة "متاحة للبيع"، لموجودات المالية فيما يتعلق با
وذلك باستخدام معدل العائد الفعلي. يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة والتدفقات  الفترة المتبقية من عمر األصل،أو الخسارة على مدى 

بح منخفض قد أصاألصل في حال تم االتفاق الحقاً على أن  النقدية المتوقعة أيضا على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل العائد الفعلي.
 .الموحد بيان الدخلفي المبلغ المسجل في حقوق الملكية القيمة، عندها، يتم إعادة إدراج 

 
 ايقاف االعتراف  .4

 

 الموجودات المالية:

االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للمجموعة في الحصول على تدفقات نقدية من الموجودات أو  تقوم المجموعة بايقاف
المكافآت وعندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية في معاملة يتم فيها تحويل جميع المخاطر 

أو  تم إنشاؤها التي تم ايقاف االعتراف بها والتيمالية الموجودات ال ناتجة عن أرباحية الموجودات المالية. يتم االعتراف بأية الخاصة بملك
 االحتفاظ بها من قبل المجموعة كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

كزها المالي ولكن تحتفظ بكل أو معظم المخاطر تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبها بتحويل موجودات معترف بها في البيان الخاص بمر
ولة. المحوالمكافآت الخاصة باالموجودات المحولة أو جزء منها. إذا تم االحتفاط بكل أو معظم المخاطر عندئذ ال يتم ايقاف االعتراف بالموجودات 

تمويل أوراق مالية ومعامالت إعادة شراء   -المثال  على سبيل -إن تحويالت الموجودات مع االحتفاظ بجميع أو معظم المخاطر والمكاسب تشمل 
 وتوريقات مضمونة بأصول.

تعتبر المعاملة على أنها معاملة تمويل مضمونة  .عند بيع موجودات إلى الغير مع مبادلة إجمالي معدل العائد المتوافق على الموجودات المحولة 
 ميع أو معظم المخاطر والمكافآت الخاصة بملكية تلك الموجودات.مشابهة لمعامالت إعادة الشراء حيث تحتفظ المجموعة بج

 
 المطلوبات المالية:        

 
 التزاماتها التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤها أو إنهاؤها.االعفاء من تقوم المجموعة بايقاف االعتراف بالتزام مالي عندما يتم 

 
 القياس   .5

 
، في حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير المبينة زائداً  يتم االعتراف بالموجودات المالية أو المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة

 و االلتزام المالي.بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف  المعامالت العائدة مباشرة إلى حيازة أو إصدار األصل المالي أ
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 األدوات المالية )تتمة( (ي

 
 )تتمة(  القياس

 
تقاس كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر وتقاس جميع الموجودات المتوفرة  ،الحقاً لالعتراف المبدئي

اد مللبيع بالقيمة العادلة، ماعدا األدوات التي ليس لها سعر سوقي مدرج في سوق نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة يمكن االعت
 تقاس جميع الموجودات المالية األخرى والمطلوبات المالية لغير المتاجرة ناقصاً مخصصات خسائر انخفاض القيمة. ر التكلفةفإنها تقاس بسع عليها

 بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصصات خسائر انخفاض القيمة.
 

 مبادىء قياس القيمة العادلة .6
 

المدرج في تاريخ التقرير دون أية استقطاعات لتكاليف المعامالت. وإذا لم يكن تستند القيمة العادلة لألدوات المالية على أساس سعرها السوقي 
 ، تقدر القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام نماذج التسعير أو طرق التدفقات النقدية المخصومة.السعر السوقي المدرج متوفراً 

 
سبة ت النقدية المستقبلية المقدرة على أفضل تقدير لإلدارة وتكون نسبة الخصم هي نتستند التدفقا عند استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة،

ات على يالسوق ذات الصلة في تاريخ الميزانية العمومية لألداة المالية التي لها نفس الشروط والبنود. عند استخدام نماذج التسعير تستند المعط
 .مقاييس السوق ذات الصلة في تاريخ إعداد التقارير

 
 األرباح أو الخسائر عند القياس الالحق. 7

 
اح أو الخسائر" بتتم إضافة األرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة لفئة "الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األر

 ألرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة للموجوداتفي بيان الدخل الموحد للمجموعة في الفترة التي تنشأ فيها. يتم االعتراف با
 ،يةلالمالية المتاحة للبيع مباشرة في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد للمجموعة لحين إيقاف االعتراف أو انخفاض قيمة هذه الموجودات الما

 ، يتم االعتراف بها في بيان الدخلالموحد للمجموعة بيان الدخل الشامل اآلخر عندئذ فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً في
 الموحد للمجموعة.

 
 انخفاض القيمة. 8

 
 انخفاض قيمة ذمم األنشطة التمويلية المدينة

 
مة تمويل انخفاض في قييتم االعتراف بخسائر انخفاض ذمم األنشطة التمويلية المدينة بشكل فوري عندما يكون هناك دليل موضوعي على حدوث 

مم ذما أو محفظة ذمم األنشطة التمويلية المدينة. تحتسب مخصصات انخفاض القيمة على ذمم األنشطة التمويلية المدينة الفردية وعلى مجموعات 
قليص القيمة مجموعة. يتم تاألنشطة التمويلية المدينة التي تقّيم بشكل جماعي. تدرج خسائر انخفاض القيمة كمصروفات في بيان الدخل الموحد لل

خفاض نالدفترية لذمم األنشطة التمويلية المدينة المنخفضة القيمة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة باستخدام حسابات مخصص ا
 القيمة.

 
 ذمم األنشطة التمويلية المدينة المقيمة فرديا

 
التمويلية المدينة التي تعتبر هامة بشكل فردي على أساس كل حالة على حدة وعلى أساس ربع سنوي، تقوم المجموعة بتقييم كافة ذمم األنشطة 

ها مولعدد مرات أكثر أحياناً عندما تستدعي الحاجة، في حال كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة التمويل. تشمل المعايير التي تستخد
 موضوعي ما يلي:المجموعة لتحديد وجود مثل هذا الدليل ال

 المستفيد من التمويل؛ متعاملصعوبات التدفق النقدي المعروفة التي يواجهها ال 

 دفعات تعاقدية متأخرة السداد للمبلغ األساسي أو معدل الربح؛ 

 اإلخالل بشروط التمويل؛ 

 االنخفاض في قيمة الضمان القابلة للتحصيل؛ 

 س أو مشكالت مالية أخرى؛ والمستفيد من التمويل لالفال متعاملاحتمال تعرض ال 

 انخفاض كبير في التصنيف اإلئتماني من قبل وكالة خارجية للتصنيف اإلئتماني 
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 األدوات المالية )تتمة( (ي

 
 )تتمة( انخفاض القيمة. 8

 
التي يتوفر دليل موضوعي على انخفاض قيمتها، يتم تحديد خسائر انخفاض القيمة مع األخذ في االعتبار  الذمم التمويلية المدينةبالنسبة لتلك 

 العوامل التالية:
 

  من المجموعة؛ متعاملالتي حصل عليها ال ذمم األنشطة التمويلية المدينةإجمالي 

 ي ظل الصعوبات المالية وإنتاج تدفقات نقدية وقدرته على مزاولة عمله التجاري بنجاح ف متعاملصالحية النموذج التجاري لل

 كافية للوفاء بالذمم المدينة المترتبة عليه؛

 حجم ومواعيد الدفعات المسددة والمبالغ القابلة المستردة؛ 

 األرباح المتوقع توزيعها والتي تكون متوافرة عند التصفية أو اإلفالس؛ 

  أو متساوين من حيث التصنيف مع المجموعة، ومدى رغبة الدائنين مدى التزامات الدائنين اآلخرين ممن هم متقدمين على

 اآلخرين في االستمرار بتقديم الدعم للشركة؛

 صعوبة تحديد المبلغ الكلي وتصنيف جميع مطالبات الدائنين وقابلية تحديد الموقف القانوني والتأميني حيالها؛ 

  عادة االستحواذ بنجاح؛إن األخرى( واحتمال مخاطر االئتماقيمة الضمان القابلة للتحصيل )أو غيرها من 

 إجراء خصومات محتملة ألية تكاليف ذات صلة باسترداد المبالغ المستحقة؛ 

  ن مقّوماً بالعملة المحلية؛ وما لم يك لتمويلعلى االستالم والسداد بنفس عملة ا المستفيد من التمويل متعاملالقدرة 

  السائدة في األسواق الثانوية. التمويلعندما يكون متاحاً، وفق أسعار 

 
ومقارنة القيمة  األصلي الفعلي بمعدل الربح تمويليتم احتساب خسائر انخفاض القيمة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لل

ردياً كل ثالثة المهمة ف التمويلية المدينة ذمم األنشطة. تتم مراجعة مخصصات انخفاض القيمة لتمويلالحالية الناتجة مع القيمة الدفترية الحالية لل
يد ضمانات محتفظ بها، ومواع ةأشهر بحد أدنى وألكثر من ذلك عندما تتطلب الظروف. ويشمل هذا عادة حاالت إعادة تقييم إمكانية التنفيذ على أي

عي فردياً فقط عندما يكون هناك دليل معقول وموضووحجم الذمم المدينة الفعلية المتوقع تحصيلها. يتم تقديم مخصصات انخفاض القيمة المقيمة 
 على حدوث انخفاض في تقديرات الخسائر المحددة.

 ذمم األنشطة التمويلية المدينة المقيمة بشكل جماعي

 يتم تقييم انخفاض القيمة على أساس جماعي في ظرفين:

 الخاضعة للتقييم فردياً، و التمويلية المدينةى ذمم األنشطة لتغطية الخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها عل 

 المتجانسة التي ال تعتبر مهمة بشكل فردي. لمجموعات ذمم األنشطة التمويلية المدينة 

 للشركات( المدينة انخفاض القيمة المتكبدة والتي لم يتم تحديدها بعد )ذمم األنشطة التمويلية

مة بشكل فردي والتي لم يتوفر دليل محدد فردياً على الخسارة التي لحقت بها من خالل دمجها معاً المقيّ  ذمم األنشطة التمويلية المدينةيتم تصنيف 
وفقاً لخصائص المخاطر االئتمانية ذات الصلة بها، وذلك لغرض حساب تقديرات الخسارة الجماعية. وهذا يعكس خسائر انخفاض القيمة التي 

 المدينة ذمم األنشطة التمويلية، والتي ال تتمكن المجموعة من تحديدها على أساس اعداد التقريريخ تكبدتها المجموعة نتيجة ألحداث وقعت قبل تار
 يالفردية، ويمكن تقديرها بشكل صحيح. ستكون هذه الخسائر قابلة للتحديد فقط على أساس فردي مستقبالً. حالما تصبح المعلومات متاحة والت

فردي  من المجموعة وتقّيم على أساس الذمم التمويلية المدينةالفردية داخل المجموعة، يتم استبعاد تلك  المدينةذمم األنشطة التمويلية تحدد خسائر 
 النخفاض القيمة.
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 انخفاض القيمة )تتمة(. 8

 
 تحديدها بعد )ذمم األنشطة التمويلية المدينة للشركات( )تتمة(انخفاض القيمة المتكبدة والتي لم يتم 

 
 يتم تحديد مخصصات انخفاض القيمة الجماعية بعد األخذ بعين االعتبار ما يلي:

 
 تمويللتجربة الخسارة التاريخية في محافظ لها نفس خصائص مخاطر االئتمان )على سبيل المثال، بحسب القطاع أو تصنيف ا 

 أو المنتج(؛

  الفترة التقديرية الممتدة بين حدوث انخفاض القيمة والخسارة التي تم تحديدها ويستدل على ذلك من خالل تكوين المخصصات

 الفردية؛ و ذمم األنشطة التمويلية المدينةالمطلوبة لتغطية 

  هذا المستوى الفعلي للخسائر خبرة اإلدارة المتمرسة لتحديد ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراهنة تشهد مثل

 ، واحتماالت أن تكون تلك الخسائر أكبر أو أقل من المتوقع من خالل الخبرة التاريخية.التقريرعداد االمتأصلة في تاريخ 

 تقدر الفترة بين حدوث الخسارة وتحديدها من قبل اإلدارة لكل محفظة محددة.
 

 ة )ذمم األنشطة التمويلية المدينة للمستهلكين(مجموعات ذمم األنشطة التمويلية المدينة المتجانس
 

تعتبر  المتجانسة التي ال ذمم األنشطة التمويلية المدينةتستخدم الطرق اإلحصائية لتحديد خسائر انخفاض القيمة على أساس جماعي لمجموعات 
 الفردي هو أمر غير عملي. تمويلمهمة فردياً، ألن تقييم ال

 
فردية، ال ذمم األنشطة التمويلية المدينةهذه على أساس فردي عندما يتم شطب  ذمم األنشطة التمويلية المدينةيتم إدراج الخسائر في مجموعات 

 وعند هذه النقطة تتم إزالتها من المجموعة. 
 

 شطب ذمم األنشطة التمويلية المدينة 
 

تعتبر  . يكون هناك رؤية واقعية لالستردادت انخفاض القيمة ذات الصلة( بالكامل عندما التشطب ذمم األنشطة التمويلية المدينة عادة )ومخصصا
 أو من الضمانات المحتجزة إن وجدت. الموجوداتذمم األنشطة التمويلية المدينة آمنة، بعد استالم أي إيرادات متحصلة من بيع 

 
 / إعادة قيد انخفاض القيمة قيد انخفاض القيمة عكسياً 

 
تم عتراف بانخفاض القيمة، يانخفاض القيمة في فترة الحقة، وكان هذا االنخفاض مرتبطاً بشكل موضوعي بحدث ما ظهر بعد اال خسارة قلّتإذا 

 مدينة وفقا لذلك. شطب القيمة الزائدة عن طريق تخفيض مخصصات انخفاض قيمة ذمم األنشطة التمويلية ال
 

 في بيان الدخل الموحد للمجموعة. بإعادة قيد انخفاض القيمةيتم االعتراف 
 

 المتاحة للبيع الموجودات الماليةانخفاض قيمة 
 

يتم إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض في قيمة الموجودات المالية. يتم االعتراف بخسائر  تقريرفي تاريخ كل 
 يانخفاض القيمة، فقط في حال يوجد هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األول

ية )"حدث خسارة"( وبأن حدث الخسارة )أو األحداث( له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية التي بالموجودات المال
 يمكن تقديرها بشكل موثوق.
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 األدوات المالية )تتمة( (ي
 

 انخفاض القيمة )تتمة(. 8
 

اسية دفعات أس ةالموجودات المالية المتاحة للبيع، فإن الفرق بين تكلفة االستحواذ على الموجودات المالية )صافياً من أي إذا انخفضت قيمة
تم استبعاده ي الموحد للمجموعة خسارة في انخفاض القيمة تم االعتراف بها مسبقاً في بيان الدخل ةواالستهالك( والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً أي

  .الموحد للمجموعة والمعترف بها في بيان الدخل ىخرالدخل الشامل األود بنمن 
 

 انخفاض القيمة عكسياً  قيد
 

لة لتلك دبعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على الموجودات المالية المتاحة للبيع، فإن المعالجة المحاسبية للتغيرات الالحقة من القيمة العا
 .المعنيةالموجودات تختلف تبعاً لطبيعة الموجودات المالية المتاحة للبيع 

 
 المتاحة للبيعاألوراق المالية المدينة 

 
عندما يكون هناك مزيد من األدلة الموضوعية على  الموحد باالنخفاض الالحق في القيمة العادلة لألداة المالية في بيان الدخل يتم االعتراف

وفر هناك تانخفاض القيمة كنتيجة لحدوث مزيد من التقليصات في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتأتية عن الموجودات المالية. عندما ال ي
 من األدلة الموضوعية على انخفاض القيمة، يتم االعتراف باالنخفاض في القيمة العادلة للموجودات المالية في بيان الدخل الشامل اآلخر مزيد

زيادة في فترة الحقة، وكانت هذه الزيادة مرتبطة موضوعياً بحدث ما يظهر بعد  للصكوك. في حال حققت القيمة العادلة الموحد للمجموعة
ف بخسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد للمجموعة، يتم قيد خسارة انخفاض القيمة عكسياً من خالل بيان الدخل الموحد للمجموعة االعترا

 .رجة الزيادة في القيمة العادلةإلى د
 

 األسهم المتاحة للبيع
 

موحد خر التعامل جميع الزيادات الالحقة في القيمة العادلة لألداة المالية على أنها معاد تقييمها ويتم االعتراف بها في بيان الدخل الشامل اآل
النخفاضات اللمجموعة. ال يتم قيد خسائر انخفاض القيمة المعترف بها على األسهم عكسياً من خالل بيان الدخل الموحد للمجموعة. يتم االعتراف ب

القيمة فيما  ضالالحقة في القيمة العادلة لألسهم في بيان الدخل الموحد للمجموعة ، إلى الحد الذي تم فيه تكبد المزيد من الخسائر المتراكمة النخفا
 يتعلق بتكلفة االستحواذ على األسهم.

 
 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية   ( ك

ت المالية ويتم بيان صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة عندما يكون هناك حق قانوني قابل تتم مقاصة الموجودات والمطلوبا
 وقت. لالتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وتكون هناك رغبة في التسوية على أساس المبلغ الصافي أو تحقيق األصل وتسوية المطلوبات في نفس ا

 
 النقد و ما يعادله ل(     

 
واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة،واألرصدة لدى  يتألف النقد وما يعادله من النقد

 والمؤسسات المالية بآجال استحقاق أصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل. ناقصا المستحق للبنوكبآجال استحقاق أصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل، 
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 (  اتفاقيات البيع وإعادة الشراء م

 
للمجموعة كموجودات مرهونة عندما يتم االفصاح عن األوراق المالية المباعة التي تخضع التفاقيات إعادة الشراء في البيانات المالية الموحدة 

األوراق  نيكون للمحول إليه الحق بموجب العقد أو العرف لبيع أو إعادة رهن الضمانات. ويتم إضافة المطلوبات المقابلة كوديعة مستقلة. و يتم بيا
ن مناسباً. حيثما يكو .عمالء آخرينأو  ة لبنوكالمالية التي تم شراؤها بموجب اتفاقيات إعادة بيع )اتفاقيات إعادة شراء عكسي( كقروض وذمم مدين

 يعامل الفرق بين سعر البيع و سعر إعادة الشراء كفائدة ويتم استحقاقه على مدى مدة االتفاقيات باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 
 
 
 (  عقود االيجار ق

 
سط المباني في بيان الدخل الموحد للمجموعة بطريقة الق يتم تحميل إجمالي المدفوعات الخاصة بعقود االيجار التشغيلية مثل إيجارات

 الثابت على مدى فترة اإليجار.
 

 (  العقارات والمعدات واالستهالك س

 
يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم. وتشمل التكلفة التاريخية التكاليف التي تنسب مباشرة إلى حيازة 

 الموجودات. 
 

عندما يكون من  ، فقطكما يكون مناسباً  .ويتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم االعتراف بها كأصل مستقل
المتوقع تدفق مزايا اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى المجموعة ويكون من الممكن قياس تكلفة البند بصورة يمكن االعتماد عليها. 

 يل تكلفة أعمال اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الدخل خالل الفترة المالية التي تم تكبدها فيها.ويتم تحم
 

ال يتم استهالك أراضي الملكية الحرة والموجودات الثابتة التي ليست قيد االستعمال. العمر االنتاجي االفتراضي للموجودات الثابتة 
 الخاصة بالمجموعة هو كما يلي: 

 سنة 60- 25  ملكية حرةمباني 

 سنوات 10  تحسينات ملكية حرة

 سنوات 7  تحسينات على ممتلكات مؤجرة

 سنوات 5  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 سنوات 4   أجهزة وبرامج كمبيوتر

 سنوات 7-5  برامج الخدمات المصرفية األساسية

 سنوات 3  مركبات

 
 يتم استهالك الموجودات على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية كما هو مذكور أعاله. 

 
ذا ما تم استخدامها يتم تحويلها إلى فئة العقارات والمعدات المالئمة ويتم اليتم بيان الموجودات الثابتة غير  مستخدمة بسعر التكلفة. وا 

 استهالكها وفقًا لسياسات المجموعة. 

 
يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة العائدات مع القيمة الدفترية. ويتم بيانها ضمن الدخل الموحد 

 للمجموعة.

 

 المخزون  (  ع
  

يق. يتم إدراج قتسوية الديون كمخزون ويتم تقديرها بتكلفة أقل أو صافي القيمة القابلة للتح عنديتم االحتفاظ بالممتلكات المكتسبة 
 التكاليف المباشرة التي تم تكبدها في مرحلة االستحواذ كجزء من تكلفة المخزون.

 
إن صافي القيمة القابلة للتحقيق هي سعر البيع المقدر في ظروف األعمال االعتيادية واعتمادًا على أسعار السوق في تاريخ هذا 

 التقرير.
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 العقارات االستثماريةف(    

. يتم قياس نتتمثل العقارات االستثمارية بالعقارات التي يتم االحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجارية منها أو لزيادة رأس المال أو لكال السببي
لنفقات المنسوبة في القيمة، وتشتمل التكلفة على ا العقارات االستثمارية  مبدئيا بالتكلفة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة ناقصاً االستهالك واالنخفاض

 .باستخدام طريقة القسط الثابتعاماً  25يتم استهالك العقارات االستثمارية على مدى  مباشرة إلى االستحواذ على عقارات استثمارية.
 

 من االستخدام بالكامل وال يتوقع تحصيل أي منافعيتم ايقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم استبعادها أو عندما يتم سحب العقار 
لموحد ا اقتصادية مستقبليه من التصرف فيه. كما يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر عند التخلي أو التصرف بالعقار االستثماري في بيان الدخل

 تحت "إيرادات تشغيلية أخرى" في سنة التخلي أو االستبعاد. للمجموعة
 

 يكون هناك تغيير في االستخدام اعتماداً على نموذج األعمال.  وفقط عندما العقارات االستثمارية عندما وإلى ويالت منيتم إجراء التح
 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية ( ص

 الضرائب المؤجلة في كل موعد لتاريخ إعداد مراجعة المبالغ المرحلة لألصول الغير المالية للمجموعة بخالف العقارات االستثمارية و أصول تتم
 ألصل. االتقارير وذلك لتحديد إذا كان هناك إي مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من 

 
دة للنقد له المبلغ القابل لالسترداد الخاص به. تعتبر الوحيتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا تجاوز المبلغ المرحل ألصل أو للوحدة المولدة 

ل كبير. يتم بشك اتالمولدة للنقد أقل أصل للمجموعة يمكن تحديده والذي يولد تدفقات نقدية والتي تعتبر مستقلة عن األصول األخرى والمجموع
لمرحل يمة الخاصة بالوحدات المولدة للنقد أوالً لتقليل المبلغ ااالعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل. يتم تخصيص خسائر انخفاض الق

 ألي شهرة تخصص للوحدة ومن ثم لتقليل المبلغ المرحل لألصول األخرى في الوحدة )المجموعة أو الوحدات( على أساس النسبة والتناسب. 
 

دمة خدمة أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف بيعه. عند تقييم القيمة المستخإن المبلغ المسترد ألصل أو وحدة مولدة للنقد هو القيمة األكبر لقيمته المست
وال والمخاطر ميتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لأل

 المحددة لألصل. 
 

 ( المخصصاتق

)قانوني أو استداللي( نتيجة ألحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يكون تدفق  قائم المجموعة التزام  يترتب علىيتم إدراج المخصصات عندما 
 يمكن إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام.  لتسوية االلتزام، ومطلوباً الموارد التي تجسد الفوائد االقتصادية 

 
 والتزامات القروض(   الضمانات المالية ر

من المجموعة أن تقدم دفعات محددة لتعويض حامليها عن خسارة حدثت بسبب عجز مدين معين هي العقود التي تتطلب عقود الضمان المالي 
شروط  بموجبلتقديم االئتمان  غير قابلة لإللغاءالتزامات القروض هي التزامات  إنعن السداد عند االستحقاق، وذلك وفقاً ألحكام أدوات الدين. 

 وأحكام محددة مسبقا.
 

 لتزامات مبدئيا في البيانات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة.اإلبالضمانات المالية الصادرة و األعترافيتم 
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 امتيازات الموظفين ( ش

 التزامات معاش التقاعد 
 

بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات   تعمل المجموعة بموجب نظام المعاشات الخاص بمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة المؤهلين لذلك
 العربية المتحدة الخاص بالمعاشات والتأمينات االجتماعية. 

 
عاقدي أو تطوعي. وال يترتب على المجموعة أي التزامات دفع بمجرد تدفع المجموعة كذلك مساهمات للصناديق التي يديرها األمناء على أساس ت

د حدفع تلك المساهمات. يتم االعتراف بالمساهمات كمصاريف مكافأة الموظفين عند استحقاقها. ويتم االعتراف بالمساهمات المدفوعة مقدماً كأ
ت المستقبلية. عادة ما يكون استحقاق هذه المكافآت مشروطاً بأن يبقي الموجودات إلى الحد الذي يتوافر عنده استرداد نقدي أو خصم في المدفوعا
  الموظف في الخدمة حتى سن التقاعد أو أن يكمل الحد األدنى لمدة الخدمة.

 
 مكافأة نهاية الخدمة برنامج

 
ة الذي يشمل كافة الموظفين الوافدين الذين بموجب قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تعمل المجموعة بموجب نظام مكافأة نهاية الخدم

 على عدد من العوامل مكافأة نهاية الخدمةتعتمد القيمة الحالية اللتزامات  يسجل المخصص في بيان الدخل. عملوا لدى المجموعة ألكثر من عام.
مكاسب ي أ يتم إدراجمعدل الخصم. السيناريوهات التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر، باستخدام عدد من  افتراضيالتي تحدد على أساس 

 في بند الدخل الشامل اآلخر. أو خسائر افتراضية
 

 ت(    توزيعات األرباح 

 همي المجموعة فييتم االعتراف بتوزيعات األرباح على األسهم كمطلوبات وتخصم من حقوق الملكية عندما تتم الموافقة عليها من قبل مسا
  اجتماع الجمعية العمومية السنوي. ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح الموافق عليها بعد نهاية العام كمطلوبات في الفترة الالحقة.   

 ربحية السهمث(   

علقة بقسمة الربح أو الخسارة المت األساسية تعرض المجموعة بيانات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم حساب ربحية السهم
. يتم تحديد ربحية السهم المخفضة عن طريق العامعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل في المجموعة  بالمساهمين العاديين

حتمل لتغطية تأثيرات كافة األسهم العادية المضبط الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
 لم تصدر المجموعة أية أداة ذات تأثير مخفض على ربحية السهم. .تخفيضها

 أطراف ذات عالقةخ(   

 يعتبر الطرف ذو عالقة بالمجموعة إذا كان:

 الطرف يتمتع بالحقوق التالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خالل وسيط واحد أو أكثر، -
 يسيطر أو مسيطر عليه من قبل، أو يخضع لسيطرة مشتركة مع المجموعة؛ .1
 لديه حصة في المجموعة تمنحه نفوذاً كبيراً على المجموعة؛ أو .2
 لديه سيطرة مشتركة على المجموعة. .3

 الطرف  شركة زميلة: -

 الطرف ائتالفاً خاضع لسيطرة مشتركة؛ -

 الطرف عضواً في إدارة المجموعة الرئيسية للمجموعة؛ -

 الطرف عضوا مقربا من عائلة أي فرد مشار إليه في الفقرة )أ( أو )د(؛ أو، -

التصويت في االئتالف بشكل  الطرف ائتالفاً خاضعاً لسيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو نفوذ مؤثر من قبل، أو لمن تؤول إليه صالحية -
 مباشر من األفراد المشار إليهم في الفقرة )د( أو )هـ( ؛ أو

 مستحقات ما بعد التوظيف مخصصة لمصلحة موظفي المجموعة، أو ألي ائتالف هو طرف ذو عالقة بالمجموعة. الطرف خطة من -
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 قطاعات التشغيلتقرير (   ذ

مستقل من قبل مدراء القطاعات  ألغراض اإلدارة، تم تقسيم المجموعة إلى قطاعات تشغيلية على أساس منتجاتها وخدماتها التي تدار بشكل
يتبع مدراء القطاعات مباشرة إلى إدارة المجموعة التي تجري مراجعة منتظمة  المسؤولين عن أداء القطاعات المعنية الموضوعة في عهدتهم.

ه القطاعات في اإليضاح ذلنتائج كل قطاع على حده بهدف تخصيص الموارد الالزمة له وتقييم أدائه. تم إدراج إفصاحات إضافية عن كل من ه
 (.29رقم )

 
 توزيع األرباح  ( ض

ة في ييتم توزيع األرباح بين أصحاب الحسابات غير المقيدة )استثمار وتوفير ووكالة( والمساهمين وفقاً لتوجيهات هيئة الفتوى والرقابة الشرع
 المصرف.

لة يتم حساب صافي األرباح القاب هي صافي األرباح القابلة للتوزيع.إن األرباح الصافية المحققة من وعاء المضاربة في نهاية كل ربع سنة 
 خصم نسبة أتعاب المضارب المعلنة للتوزيع بين أصحاب الحسابات غير المقيدة والمساهمين بعد

 
رف مشارك ألي طيتم توزيع األرباح بالنسبة والتناسب بين المعدل الموزون ألرصدة الحسابات غير المقيدة وأموال المساهمين، وبدون أي تمييز 

 في وعاء المضاربة.
 
 الزكاة(   أأ

 والرقابة الشرعية، كما يلي:يقوم المصرف بإخراج الزكاة وفقاً للنظام األساسي للمصرف ويقوم بحسابها وفقا لتوجيهات هيئة الفتوى 

 .الزكاة المستحقة على حقوق المساهمين )عدا رأس المال المدفوع( يتم إخراجها من األرباح المحتجزة 

  ة ، وبما يتوافق مع قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعيلجنة يتم تشكيلها من قبل اإلدارةيتم توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية من خالل
 .للمجموعة

 .يتوجب على المساهمين إخراج الزكاة المستحقة على رأس المال المدفوع بأنفسهم 
 

ويتم إخراجها من حصص أرباح كل طرف مشارك في أرباح  ،إن وجد المخصص العام أو أي إحتياطي آخر، يتم حساب الزكاة المستحقة على
 وعاء المضاربة.

 
 معامالت العمالت األجنبية(    ب ب

النقدية إلى  يتم ترحيل األرباح/الخسارة الناتجة عن البنود البنود النقدية بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في تاريخ كتابة التقرير.يتم تحويل 
سائدة في لبالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باألسعار ا درجةيتم تحويل البنود غير النقدية الم .الموحد آخر" في بيان الدخل تشغيلي قائمة "دخل

 ة األجنبية.لالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعم

 
 يتم تقييم عقود العمالت األجنبية اآلجلة وفقاً لألسعار السائدة في السوق لحين تواريخ االستحقاق ذات الصلة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

  2017يناير  1تم تفعيلها بعد  وتفسيرات جديدة (   معاييرج ج

 يس لتطبيقها أي أثرة. ولإن معايير إعداد التقارير المالية الدولية الجديدة التالية المعدلة قد تم تطبيقها في الفترة الحالية لهذه البيانات المالية الموحد
 ولكن قد يكون لها أثر محاسبي على المعامالت أو الترتيبات المستقبلية. الموحدة على المبالغ المدرجة في هذه البيانات المالية جوهري

 

تاريخ السريان  توضيحات المعيار

)يسمح 

 باعتماده مبكراً(

 7معيار المحاسبة الدولي رقم 

 "بيان التدفقات النقدية"
 التعديالت الصادرة كما يلي:

 
)أ( إدخال متطلبات إفصاح إضافية تهدف إلى معالجة 

حاليا ليسوا قادرين نظراً ألنهم  مخاوف المستثمرين

 .للكيانعلى فهم إدارة األنشطة التمويلية 
عن المعلومات لتمكين المستخدمين  اإلفصاحتطلب ي)ب( 

نشطة ن أعمن تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة 

 يرات الناشئة عن التدفقاتالتمويل، بما في ذلك التغ

 النقدية والتغيرات غير النقدية.
 لكنه يشير إلىلإلفصاحات وصيغة محددة  يفرض)ج( ال 

ين التسوية بمتطلبات من خالل التلبية ه بإمكاننا أن

ة عن الناشئاألرصدة االفتتاحية والختامية للمطلوبات 

 أنشطة التمويل؛ و
حوط التي تت أيضا على األصول المالية يمكن تطبيقه)د( 

 الناشئة عن األنشطة التمويلية. مطلوباتبشأن ال

 2017يناير  1
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3

 
 لم يتم تفعيلها بعد وتفسيرات جديدة معايير (   د د

 
. وبالتالي، فقد تم تطبيقها 2017ديسمبر  31المنتهية في بعد للسنة  التفسيرات ليست ساريةالمعايير و علىالمعايير والتعديالت الجديدة إن بعض 

 . إن المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات ذات الصلة بالمجموعة هي على النحو التالي: البيانات المالية الموحدة في إعداد هذه 

 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

"اإليرادات الناشئة عن  – 15رقم 

 العقود المبرمة مع العمالء"

ويحل محل معيار اإليرادات. الموحد لالعتراف بهذا هو المعيار 

معيار المحاسبة الدولي " وعقود البناء" 11المحاسبة الدولي رقم 

 " والتفسيرات ذات الصلة."اإليرادات 18رقم 

 

ى السيطرة عل زمام العميل يمتلكإليرادات عندما يتم االعتراف با

 درةلديه الق تكونعندما  زمام السيطرة عميليمتلك السلعة أو خدمة. 

 دمة.خالسلعة أو منافع من الستخدام والحصول على على توجيه اال
 

هو  15 الدولي إلعداد التقارير المالية رقم للمعيار المبدأ األساسي

باإليرادات إلثبات تحويل السلع أو الخدمات  كيانال يعترف أن

 يعكس المقابل الذي يتوقع الكيان مبلغالمتفق عليها إلى العمالء ب

 السلع أو الخدمات.الحصول عليه نظير تلك 
 

أيضا مجموعة  15 رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةيشمل 

ويد تزيقوم ب كيانشاملة من متطلبات اإلفصاح التي ستجعل ال

معلومات شاملة عن بالبيانات المالية المقترنة مع  المستخدمين

اإليرادات والتدفقات النقدية تأكيد وتوقيت وعدم  ومبلغطبيعة 

 عقود الكيان مع العمالء. الناشئة عن

 2018يناير  1

معامالت العمالت  - 22تفسير ال

 األجنبية والدفعات المقدمة.
ر الصرف سعلمعرفة  المعاملة خيتار ديتحد ةيفيک ريالتفس وضحي

بالموجودات أو عند االعتراف المبدئي ه استخدام تميالذي س

 أو بسدادعندما تقوم المنشأة  المصروفات أو الدخل ذات العالقة

 ية.بالعمالت األجنب المصنفةدفعة مقدمة ذات صلة بالعقود  استالم
 

لة تاريخ المعام فيما يتعلق بأداء أو استالم أي من الدفعات، يكون

دات بالموجو ألول مرة هو التاريخ الذي تعترف فيه المنشأة مبدئيا

 .المقدمة ةأو المطلوبات غير النقدية الناشئة عن الدفع
 

كان هناك أي سداد أو استالم لدفعات متعددة مقابل بند واحد،  إذا

عة لكل دفعلى النحو المشار إليه أعاله تاريخ المعاملة يتم تحديد 

 : ماإ دة أو مستلمة. يمكن للمنشآت اختيار تطبيق التفسيرمسد
 

 يتم عرضها.بأثر رجعي لكل فترة    أ( 
الحق على البنود المعنية التي يتم االعتراف بها بشكل بأثر  (ب

 لتفسيرفترة التقرير التي يتم فيها تطبيق امبدئي في أو بعد بداية 

ابقة الس التقرير إعدادبداية فترة بأثر الحق، من  أو ألول مرة،

 كمعلومات مقارنة.المقدمة 

 2018يناير  1
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3

 
 )تتمة( لم يتم تفعيلها بعد وتفسيرات جديدة معايير (   د د
 

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

"األدوات  –( 9المالية رقم )

 المالية"

 الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر ،2014 يوليو في

( المالية ( )األدوات9رقم )  المالية للتقارير الدولي المعيار

 يحل والذي) 9رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار"

: المالية "األدوات 39 رقم الدولي المحاسبة معيار محل

 لماليةا للتقارير الدولي المعيار يتناول. والقياس" "االعتراف

 التصنيف ذلك في بما المالية األدوات جوانب جميع 9 رقم

 .التحوط ومحاسبة القيمة وانخفاض والقياس،
 
 والقياس التصنيف( أ)
 

 تحديد عند معيارين مراعاة المجموعة من المعيار يتطلب

الدين(  وسندات القروض الدين )مثل أدوات قياس أساس

 :مالية كموجودات بها المحتفظ

 
 و المالية؛ الموجودات تلك إلدارة أعمالها نموذج( 1
 .للموجودات النقدية التدفقات خصائص (2

 
 ةبالتكلف الدين أدوات قياس يتم المعايير، هذه على وبناء

 أو اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة أو المطفأة

 .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة القيمة

 
 خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق أدوات قياس يتم

 عند للمجموعة يجوز ذلك، ومع. الخسائر أو األرباح

 لغير ملكية المحتفظ بها حقوق بأداة المبدئي االعتراف

المتاجرة اختيار تخصيص األداة بشكل غير قابل لإللغاء 

 إعادة عدم كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع

 الحقاً، بينما تقوم بتثبيت إيرادات تدوير األرباح والخسائر

 .والخسائر األرباح في قائمة األرباح توزيعات

 
 نأ المبدئي االعتراف عند للمجموعة يجوز لذلك، باإلضافة

 قيمةك مالي أصل تعيين لإللغاء قابلة غير بصورة تختار

، ذلك وعند اختيار الخسائر، أو األرباح خالل من عادلة

 لمحاسبيا التطابق تقليص كبير في عدمإحداث  أو إلغاءتقومب

 للموجودات أيضا التخصيص هذا ويتوفر. ينشأ قد الذي

 .القائمة المالية

 
 التصنيف في تغيرات هناك يكن لم المالية، للمطلوبات بالنسبة

 ئتماناال مخاطر في بالتغيرات االعتراف باستثناء والقياس

 المصنفة للمطلوبات اآلخر الشامل الدخل في بها الخاصة

 .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة، بالقيمة

 

 2018يناير  1
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3
 

 )تتمة( لم يتم تفعيلها بعد وتفسيرات جديدة معايير (   د د

 
المعيار الدولي إلعداد التقارير 

"األدوات  –( 9المالية رقم )

 )تتمة( المالية"

 القيمةانخفاض ( ب)
 

 انخفاض خسائر لقياس جديدافردياً  نموذجا المعيار يقدم

 القروض ذلك في بما المالية الموجودات جميع على القيمة

 من عادلةال بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة المقاسة الدين وسندات

الخسائر االئتمانية  نموذج إن. اآلخر الشامل الدخل خالل

 يحل محل 9 رقم الدولية المالية التقارير المتوقعة  لمعيار

 لمعيار المحاسبة الدولي "المتكبدة الخسائر" الحالي النموذج

 .39 رقم
 

 من سيناريو الخسائر االئتمانية المتوقعة على نموذج يضم

 داتللموجو االئتمان جودة في التغير على تقوم مراحل ثالث

الخسائر  نموذج ينطوي. المبدئي االعتراف منذ المالية

 ستخداما على نظرة مستقبلية ويتطلب االئتمانية المتوقعة 

 ليةالمستقب االقتصادية للظروف محتملةو معقولة توقعات

 وقياس االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادات تحديد عند

 .الخسائر االئتمانية المتوقعة

 
 1 المرحلة

 
 شهراً  12 -يسري نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

 في کبيرة زيادة تشهد لم التي المالية الموجودات جميع علی

. نيةاالئتما قيمتها تنخفض ولم إصدارها منذ االئتمان مخاطر

 املع الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام احتساب سيتم

 رعش االثني مدى على يظهر التعثر الذي احتماالت يمثل

 .القادمة شهرا
 

 2 المرحلة
 

 في كبيرة عندما يكون هناك زيادة ،2 المرحلة إطار في

ار لم يتم اعتب ولكن المبدئي االعتراف منذ االئتمان مخاطر

 ميت االئتمانية، القيمة منخفضة المالية على أنها األدوات

المعدل المرجح للخسائر االئتمانية  يساوي مبلغ تسجيل

 هذه في أعلی يتوقع أن تكون المخصصات المتوقعة.

 بعداأل الزمني النطاق وتأثير المخاطر زيادة بسبب المرحلة

 ابفترة االثني عشر شهر يتم أخذه في االعتبار مقارنة الذي

 .1 المرحلة في

 
 3 المرحلة

 
 على موضوعي دليل يوجد حيثما ،3 بموجب المرحلة

 ذهه تصنيف سيتم التقرير، تاريخ في القيمة انخفاض

 مويت االئتمانية القيمة منخفضة أنها على المالية األدوات

 الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات يساوي مبلغ تسجيل

 .المالية

 2018يناير  1
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3
 

 )تتمة( لم يتم تفعيلها بعد وتفسيرات جديدة معايير (   د د
 

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

"األدوات  –( 9المالية رقم )

 )تتمة( المالية"

 أساسية اعتبارات
 

 دإلعدا الدولي المعيار في الرئيسية المفاهيم تشمل بعض

 جةدر وتتطلب األكبر التأثير لها والتي 9 رقم المالية التقارير

كما تم أخذها في االعتبار من قبل المجموعة  ،األحكام من عالية

 ما يلي: قياس التأثير أثناء تحديد
 

 االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادة قياس
 

. سبين أساس على االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادة قياس يتم

 قد المالي األصل على االئتمان مخاطر كانت إذا ولقياس ما

 رمخاط بمقارنة إصداره، تقوم المجموعة منذ كبير بشكل زادت

لمالي في اخالل الفترة المتوقعة لحياة األصل  تحدث التي التعثر

تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في السداد المقابلة منذ إصدار 

 التي الرئيسية المخاطر األصل، وذلك باستخدام مؤشرات

 .للمجموعة الحالية المخاطر إدارة عمليات في تستخدم
 

 لك االئتمان مخاطر في الكبيرة للزيادات القياس إجراء سيتم

 .استناداً إلى ثالثة عوامل قرض فردي لكل األقل على سنة ربع

 يف كبيرة زيادة حدوث إلى يشير التالية العوامل من أي كان إذا

 المرحلة إلى 1 المرحلة من األداة نقل سيتم االئتمان، مخاطر

2: 
 
 مخاطر في الكبيرة للزيادات معدالت محددة وضعنا لقد( 1)

 المتعلقة األداء بيانات في الحركة إلى استنادا االئتمان

 .المبدئي باالعتراف
 النتائج لتقييم إضافية نوعية مراجعات إجراء سيتم( 2)

 بشكل لتعكس الضرورة، حسب تسويات، وإجراء المرحلية

شهدت ارتفاعاً كبيراً من حيث تعرضها  التي المراكز أفضل

 للمخاطر.
افتراض  9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يتضمن( 3)

يوما  30 تجاوز موعد سدادها التي األدواتقابل للدحض بأن 

 .االئتمان مخاطر في كبيرة تشهد زيادة
تعتمد على ما إذا  3 والمرحلة 2 المرحلة بين التحركات إن

 في ماك االئتمانية قيمتها انخفضت قد المالية الموجودات كانت 

 للمعيار قاوف االئتمانية القيمة انخفاض تحديد إن. التقرير تاريخ

 الفردي للتقييم مشابها سيكون 9 رقم المالية للتقارير الدولي

المالية لغرض اثبات انخفاض القيمة بموجب معيار  للموجودات

 .  39المحاسبة الدولي 
 

الكلي ومعلومات النظرة المستقبلية  االقتصاد عوامل

 المتعددة والسيناريوهات

 
 زياداتال وتقييم مرحلة لكل المتوقعة االئتمان خسائر قياس إن

 االعتبار في يأخذ أن يجب االئتمان مخاطر في الكبيرة

 كذلكو الحالية والظروف السابقة باألحداث المتعلقة المعلومات

 وفوالظر المستقبلية لألحداث المحتملةو المعقولة التوقعات

 قبلية معلومات النظرة المست وتطبيق تقدير ويتطلب. االقتصادية

 إلى حد كبير.قرارات متأنية  التطلعية

 2018يناير  1
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3
 

 )تتمة( لم يتم تفعيلها بعد وتفسيرات جديدة معايير (   د د
 

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

"األدوات  –( 9المالية رقم )

 المالية" )تتمة(

 ر التعثإن نتائج أنماط احتماالت التعثر والخسارة باحتمال 

صات لتقييم مخص وتقديرات التعرضات عند التعثر المستخدمة

 تستند إلى متغيرات 2 والمرحلة 1 خسارة  االئتمان للمرحلة

 ترتبط التي( الكلي االقتصاد في التغيرات أو) الكلي االقتصاد

 وسوف .الصلة ذات المحفظة في االئتمان بخسائر وثيقا ارتباطا

 لمتوقعا حسابنا في يستخدم كلي اقتصادي سيناريو لكل يكون

 الكلي داالقتصا توقعات مستقلة حول متغيرات االئتمان لخسائر

 .العالقة ذات
 

 1 المرحلة في المتوقعة االئتمان لخسائر تقديرنا سيكون

ما  راالعتبا ويأخذ في أكثر احتماالً تقديراً متوسطاً  2 والمرحلة

 .تقبلالمس في الكلي لالقتصاد سيناريوهات ال يقل عن ثالثة
 

 توقعات إلى لدينا األساسية الحالة سيناريو يستند سوف

االقتصادية الداخلية  الصادرة عن المجموعة الكلي االقتصاد

ها تنازلية وتصاعدية ل سيناريوهات وضع وسيتم. الخاصة بنا

لى لدينا، وذلك اعتماداً ع األساسية صلة وثيقة بسيناريو الحالة

 .المحتملة والبديلة على نحو معقولاالقتصاد الكلي  ظروف

 ناريوهاتالسي تحديد ذلك في بما السيناريوهات، تصميم وسينفذ

 كثرأ وبصورة بحد أدنى سنوي أساس على التنازلية اإلضافية

 .ذلك الظروف اقتضت إذا تواترا
 

 ألفضلا وفقاً لتقديرنا األكثر احتماال السيناريوهات وستكون

 تكرار حدوث المرات السابقة إلى استنادا النسبي الحتمالها

 على االحتماالت المرجحة تحديث سيتم. الحالية واالتجاهات

 تم يالت السيناريوهات جميع تطبيق سيتم. سنوي ربع أساس

 االئتمان لخسائر الخاضعة المحافظ جميع على فيها النظر

 .االحتماالت بنفس المتوقعة
 

 التعثر تعريف
 لمتوقعةا االئتمان خسائر قياس في المستخدم التعثر تعريف إن

 تعريف مع متسقا سيكون المراحل بين الحركة لتحديد والتقييم

 نإ. الداخلية االئتمان مخاطر إدارة ألغراض المستخدم التعثر

 التعثر، ال يعرف 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 حدثي التعثر بأن للدحض قابل افتراض على يحتوي ولكنه

 يوماً. 90 عندما يتجاوز موعد سداد االئتمان
 

 المتوقع العمر
 مجموعةال على ينبغي الخسائر االئتمانية المتوقعة ، قياس عند

 تعرضي التي القصوى التعاقدية الفترة االعتبار في تأخذ أن

 الشروط جميع مراعاة ينبغي. االئتمان لمخاطر البنك خاللها

 لدفعا خيارات ذلك في بما المتوقع، العمر تحديد عند التعاقدية

 بةبالنس. تجديد االئتمان وخيارات التمديد وخيارات المسبق

 اريخت لها ليس التي المتجددة االئتمانية التسهيالت لبعض

 التي ترةالف أساس على المتوقع العمر تقدير يتم ،محدد استحقاق

 االئتمان وحين يتعذر تخفيف لمخاطر المجموعة فيها تتعرض

 .اإلدارة إجراءات خالل من االئتمانية الخسائر

 2018يناير  1
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3
 

 )تتمة( لم يتم تفعيلها بعد وتفسيرات جديدة معايير (   د د
 

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

"األدوات  –( 9المالية رقم )

 المالية" )تتمة(

 الحوكمة 
 

 اخليةد لجنة أنشأنا فقد المخاطر، إلدارة القائم اإلطار إلى إضافة

 انخفاض القيمة وفق المعيار لتولي مهام اإلشراف على عملية

 ممثلين من اللجنة وتتكون. 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي

 ،واالقتصاد المخاطر وإدارة المالية اإلدارة من المستوى رفيعي

 المدخالت تمادواع مراجعة عن مسؤولة وستكون

 االئتمان خسائر تقديرات في المستخدمة الرئيسية واالفتراضات

 الكلية المخصصات نتائج مالئمة مدى بتقييم تقوم كما. المتوقعة

 .المالية البيانات في ستدرج التي
 
 أثر التحول( ج)
 

 ،9 قمر المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار أحكام مع تماشيا

 المحتجزة أرباحها على تعديالت تسجيل المجموعة اختارت

 ةالجديد المتطلبات تطبيق لتعكس 2018 يناير 1 من اعتبارا

 تاريخ في والقياس والتصنيف النخفاض القيمة

 .المقارنة معلومات إدراج إعادة دون التطبيق/االعتماد
 

 المشترك التطبيق يؤدي أن يتوقع والقياس، للتصنيف

 األعمال نموذج واختبارات التعاقدية النقدية التدفقات لخصائص

 تصنيف في الفروق بعض إلی 2018 يناير 1 في کما

 معيار بموجب بتصنيفنا مقارنتها عند المالية الموجودات

الذي أجرته  التقييم إلی واستنادا. 39 رقم الدولي المحاسبة

 لىع مادي تأثير الفروقات لهذه يكون المجموعة، ال يتوقع أن

 للمجموعة وال على قيمتها المرّحلة. المالية تالموجودا تصنيف
 

لتقارير ل الدوليمعيار تأثير االنتقال وفق ال من المتوقع أن يكون

 %1.8إجمالي األصول للمجموعة بنسبة  على 9رقم  المالية

السبب في بعض تلك يعزى و. 2017ديسمبر  31كما في 

التأثيرات إلى األصول المالية )مثل النقد واألرصدة لدى 

المصرف المركزي والمستحق من البنوك وقبوالت العمالء 

اعتبارها والبنود خارج الميزانية العمومية(، والتي لم يتم 

المحاسبة الدولي  معياربموجب نموذج الخسائر المتكبدة في 

نموذج الخسارة بالتحول من واألرصدة ذات الصلة  39رقم 

 المتكبدة إلى نموذج الخسارة المتوقعة.

 
نماذج انخفاض القيمة تعديل وتحسين المجموعة  تواصل

سيتم اتباعها في التقارير التي التي  ذات الصلة العملياتو

 .2018مارس  31ستصدر بتاريخ 
 
المعيار الدولي إلعداد اإلفصاحات )األدوات المالية:  (د)

 (7المالية رقم  التقارير
 

لتشمل إفصاحات  2018لعام  اإلفصاحاتسوف نقوم بتعديل 

نوعية وكمية أكثر اتساعا تتعلق بالمعيار الدولي للتقارير المالية 

مثل فئات التصنيف الجديدة ونموذج انخفاض القيمة  9رقم 

متطلبات محاسبة التحوط الجديدة المؤلف من ثالث مراحل و

 التحول.وأحكام 

 2018 يناير 1

 

 تأثير المعايير المحاسبية األخرى
 

ير والتعديالت على المعاي هذه ، والتعديالت على المعايير والمراجعات والتفسيرات. استنادا إلى التقييم، فإناألخرىقامت المجموعة بتقييم تأثير المعايير 

 المعايير والمراجعات والتفسيرات ليس لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في تاريخ التقرير. 
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 التابعة لمصرف دبي   متعامليناالستحواذ على الموجودات المالية وودائع ال  –دمج األعمال  4
 

التابعة لمجموعة بنك قة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وشاملة إلدارة األعمال المصرفية الثنين من المصارف المتواف استراتيجيةكجزء من 
قد تم نقلها إلى مصرف اإلمارات  )شركة مساهمة عامة( المطلوبات التابعة لمصرف دبي، فان أغلبية الموجودات واإلمارات دبي الوطني

 .2012نوفمبر   30موجب اتفاقية شراء بيع بتاريخ ب )شركة مساهمة عامة( اإلسالمي
 

 وكان الهدف من الدمج إدارة اثنين من المصارف المتوافقة أعمالها مع الشريعة اإلسالمية تحت سقف واحد بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
 
 

 5 وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي نقد

 
     

2016 2017    

    ألف درهم درهمألف 

     
  نقد في الصندوق    367.632 263.571

  أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي :    

  حسابات جارية  1.758.279 1.375.258

  احتياطيات نقدية إلزامية   4.054.455 4.014.785

  اتمرابح  7.078.218 6.009.188

──────── ────────    

11.662.802 13.258.584    

════════ ════════    

 
هي وتم االحتفاظ بمتطلبات االحتياطيات لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وبالدوالر األمريكي 

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. يتغير مستوى  يومية وال يمكن سحبها دون موافقةليست متاحة الستخدام المجموعة في عملياتها ال
 .المطلوبة كل شهر طبقا لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي االحتياطيات

 

 6 مستحق من بنوك

 
     

2016 2017    

    ألف درهم ألف درهم
  مستحق من بنوك محلية   

  حسابات جارية  68 64

  ايداعات لدى البنوك األخرى  2.440.338 1.491.491

  مرابحات مع الشركة القابضة للمجموعة  3.884.569 3.751.041

  (28و إيضاح رقم  4مستحق من مصرف دبي ) ايضاح رقم   1.281.607 1.179.398

──────── ────────    

6.421.994 7.606.582    
 

  مستحق من بنوك أجنبية  

  البنوك إيداعات لدى  55.088 -

  حسابات جارية  3.520.374 1.333.199

──────── ────────    

7.755.193 11.182.044    

════════ ════════    
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 7 استثمارات

 
 

    

2016 2017   

   ألف درهم ألف درهم
  متاحة للبيع  

  أسهم حقوق ملكية 562.227 686.038

  استثماريةصناديق  515.561 660.718

  صكوك 1.249.963 718.694

──────── ────────   

2.065.450 2.327.751   

──────── ────────   

  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  

  صكوك 110.067 211.061

──────── ────────   

2.276.511 2.437.818   

  االستثماراتناقصاً: مخصص انخفاض قيمة  (629.268) (797.297)

──────── ────────   

1.479.214 1.808.550   

════════ ════════   

  تشتمل األوراق المالية االستثمارية على ما يلي:  

  استثمارات في أوراق مالية مدرجة 1.278.933 864.765

  استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة 529.617 614.449

──────── ────────   

1.479.214 1.808.550   

════════ ════════   

    

  حتى تاريخ االستحقاق كما يلي: بهاتتركز األوراق المالية االستثمارية المحتفظ   

  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة -  91.813

  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 9.072 12.623

──────── ────────   

104.436 9.072   

════════ ════════   

    

  تتركز األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع كما يلي:  
  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 538.403 334.363

  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 1.261.075 1.040.415
──────── ────────   

1.374.778 1.799.478   
──────── ────────   

1.479.214 1.808.550   
════════ ════════   

 
    

  الحركة في مخصصات انخفاض القيمة:  

  الرصيد في بداية السنة 797.297 678.832

  (24مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة )إيضاح رقم  41.272 128.140

  (24)إيضاح رقم  السنةعادة قيد خالل إتحصيالت /  (5.630) (3.771)

  مشطوبة / محولة خالل السنة (203.671) (5.904)

──────── ────────   

  الرصيد في نهاية السنة 629.268 797.297

════════ ════════   

 
بموجب اتفاقيات إعادة شراء لدى درهم(، مرهونة  386.000: 2016درهم ) 386.000متضمنة في األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع بمبلغ 

 البنوك.
 
 
 
 



 اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(مصرف 
 ة للمجموعةالموّحد المالية البيانات حول إيضاحات

 20١7 ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

38 
 

 8 ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة

 
    

2016 2017   

   ألف درهم ألف درهم

  مرابحات 22.934.212 25.303.142

  إجارة 13.178.245 13.539.998

  استصناع  1.897.264 1.934.104

  وكالة تمويلية 244.467 435.256

  مضاربة 134.218 91.150

  ذمم مدينة من بطاقات االئتمان 1.208.251 1.101.315
  أخرى 153.523 189.240

──────── ────────   

42.594.205 39.750.180   

    

    
  مؤجلدخل ناقصاً:  (2.369.625) (2.753.333)

  ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة (3.545.158) (3.498.304)

──────── ────────   

36.342.568 33.835.397   

════════ ════════   

  إجمالي ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة تعّرضت النخفاض في قيمها 3.844.070 3.610.230

════════ ════════   
 

  حسب القطاع : 

  قطاع األفراد 20.769.123 22.910.839

  قطاع الشركات 13.066.274 13.431.729

──────── ────────   

36.342.568 33.835.397   

════════ ════════   

 
  الحركة في مخصصات انخفاض القيمة المحددة:  

  الرصيد في بداية السنة 2.653.028 2.242.788

  مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة 1.202.173 1.808.826

  عادة قيد خالل السنةإتحصيالت /  (280.513) (591.073)

  المحول من مصرف دبي )ش م ع( -  26.116

  مبالغ مشطوبة خالل العام (680.316) (833.629)

──────── ────────   

  الرصيد في نهاية السنة 2.894.372 2.653.028

──────── ────────   
 

  لعام:لالحركة في مخصصات انخفاض القيمة  

  الرصيد في بداية السنة 845.276 693.339

  مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة)عكس قيد( /  (194.490) 151.937

──────── ────────   

  الرصيد في نهاية السنة 650.786 845.276

──────── ────────   

  المجموع 3.545.158 3.498.304

════════ ════════   

 
 1،5: 2016) مليار درهم 2،2وموجودات المرابحة بقيمة ( مليار درهم 5.9: 2016) مليار درهم 4،8 بمبلغ للشركات إجارةموجودات  تم توريق

 (.13رقم  يضاحاإلراجع ) لغرض إصدار صكوك( مليار درهم
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 9 عقارات استثمارية

 
   أراضي مباني أعمال قيد االنجاز اإلجمالي

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
  التكلفة    

  2017يناير  1الرصيد كما في  375.895 333.719 8.230 717.844

  إضافات 133 -  133

   ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

  2017ديسمبر  31الرصيد كما في  376.028 333.719 8.230 717.977

   ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

      
  االستهالك المتراكم     

  2017يناير  1الرصيد كما في  - (72.218) - (72.218)

  العام التكلفة خالل - (12.021) - (12.021)
  داتاستبعلال - -  - - 

   ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

(239.84)  - (239.84)   المتراكمإجمالي اإلستهالك  - 

   ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
  المتراكمة مخصصات إنخفاض القيمة    

(796.170)  
 ـــــــــــــــــــــــــ

- 
 ـــــــــــــــــــــــــ

(947.142)  
 ـــــــــــــــــــــــــ

(849.27)  
 ـــــــــــــــــــــــــ

  2017يناير  1الرصيد كما في 

(796.170)  
 ـــــــــــــــــــــــــ

- 
 ـــــــــــــــــــــــــ

(947.142)  
 ـــــــــــــــــــــــــ

(849.27)  
 ـــــــــــــــــــــــــ

  المتراكم إجمالي مخصصات إنخفاض القيمة

(035.255)  - (186.227)  (849.27)   2017ديسمبر  31الرصيد كما في  

   ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

942.462  8.230 533.106  179.348   2017ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في  

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

 
   أراضي مباني أعمال قيد االنجاز اإلجمالي

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
  التكلفة    

  2016يناير  1الرصيد كما في  375.513 800.099 8.230 1.183.842

  إضافات 382 - - 382

  استبعادات - (466.380) - (466.380)

  2016ديسمبر  31الرصيد كما في  ─────── ─────── ─────── ───────

717.844 8.230 333.719 375.895   

─────── ─────── ─────── ───────   

      

   المتراكم وانخفاض القيمة االستهالك    
(425.172)  - (425.172)   2016يناير  1الرصيد كما في  - 

(415.23)  - (415.23)   التكلفة خالل العام - 

622.123  - 622.123   لالستبعادات - 

─────── ─────── ─────── ───────   
(218.72)   -  (218.72)   المتراكمإجمالي اإلستهالك  - 

─────── ─────── ─────── ───────   

  المتراكم مخصصات إنخفاض القيمة    
  2016يناير  1الرصيد كما في     

(481.205)   -  (632.177)  (849.27)   قيد مخصص إنخفاض القيمة عكسياً  

685.34   685.34   المتراكم إجمالي مخصصات إنخفاض القيمة - 

─────── ─────── ─────── ───────   

  2016ديسمبر  31الرصيد كما في  (27.849) (142.947)  (170.796)

─────── ─────── ─────── ───────   

  2016ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في  (27.849) (215.165) -  (243.014)

─────── ─────── ─────── ───────   

474.830  8.230 118.554 348.046   

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   
 

 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.عقارات االستثمارية التتركز جميع 

 بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية. 2017ديسمبر  31ال تختلف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في 
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 10 موجودات أخرى

 
    

2016 2017   
   ألف درهم ألف درهم

  توزيعات وأرباح مستحقة  

  حسابات جارية مكشوفة )بدون أرباح( 17.600 6.052

  دفعات مسددة 53.811 33.435
  عموالت بيع آجلة 51.867 55.324

  بضائع متاحة للبيع  27.251 43.353

  أخرى  274.741 264.915

114.188 77.932   

──────── ────────   

517.267 503.202   

════════ ════════   

 

 11 مستحق لبنوك
    

2016 2017   

   ألف درهم ألف درهم

  حسابات جارية 17.470 14.022

  سحوبات على المكشوف 2.148 1.605

  بنوك أخرى –التزامات بين البنوك  457.527 183.625
  ودائع وكالة من الشركة القابضة للمجموعة 3.097.589 151.959 

   أرصدة أخرى من الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة 1.711.451 1.456.707

──────── ────────   

1.807.918 5.286.185   

════════ ════════   
  

  لبنوك كما يلي:يتركز المستحق   

  مستحق لبنوك محلية 5.065.745 1.622.688

  مستحق لبنوك أجنبية 220.440 185.230

──────── ────────   

1.807.918 5.286.185   

════════ ════════   

 

 12 حسابات المتعاملين

 
    

2016 2017   

   ألف درهم ألف درهم

  حسابات جارية 16.740.621 16.803.227

  حسابات توفير 10.972.126 10.179.886

  حسابات استثمار 3.631.069 4.252.457

  حسابات وكالة 9.897.583 9.441.448

  تأمينات 581.051 453.989

──────── ────────   

41.131.007 41.822.450   

════════ ════════   
  

  حسب القطاع:
 

   

  األفرادقطاع  34.586.532 34.287.138

  قطاع الشركات 7.235.918 6.843.869

──────── ────────   

41.131.007 41.822.450   

════════ ════════   
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 13 توريق الموجودات

 

مليار درهماً. وتم بعد ذلك إجراء عملية إصدار أخرى للصكوك بمبلغ  3.7، قامت المجموعة بإصدار صكوك بمبلغ 2012عام الخالل  (أ
لجمع تمويل ألجل متوسط مقوم بالدوالر األمريكي من خالل ترتيبات تمويل صكوك متوافقة مع  2016مليار درهماً خالل العام  3.7

 مليار درهماً.  5.5، يبلغ إجمالي قيمة الصكوك المستحقة الدفع 2017الشريعة اإلسالمية. وكما في ديسمبر 
 

 فيما يلي تفاصيل ترتيبات تمويل الصكوك: 

 
 تاريخ االستحقاق أساس الدفع سعر نسبة الربح )%(  سوق اإلدراج  المبلغ )دوالر أمريكي(

  2018يناير  نصف سنوياً    4.140 بورصة لندن لألوراق المالية  500.000.000
  2021مايو  نصف سنوياً    3.542 بورصة إيرلندا وناسداك  750.000.000
 2021مايو  نصف سنوياً    3.542 بورصة إيرلندا وناسداك  250.000.000

 

مليار درهم )"األصول ذات الملكية المشتركة"(  7.4بتحويل بعض أصول اإلجارة والمرابحة المحددة بقيمة إجمالية بلغت قام المصرف 
شركة مصرف اإلمارات اإلسالمي للصكوك المحدودة )"جهة اإلصدار"(، وهي شركة ذات أغراض خاصة تأسست  ،التابعةشركتها  إلى

 المطفأة. تكاليف بال مدرج. وهذا التمويل متوسط األجل إلصدار هذه الصكوك
  

لذلك، يستمر االعتراف بهذه األصول من قبل األصول ذات الملكية المشتركة، من حيث الموضوع، تحت سيطرة المجموعة، وتبعاً تبقى 
مجموعة تعهداً بتعويض جميع الخسائر المتكبدة من قبل حاملي الصكوك. واألصول هي الالمجموعة. في حال حدوث أي تعثر، قدمت 

 تحت سيطرة المجموعة وسوف تواصل صيانتها من قبل المجموعة. 
 

من العائدات المتحصلة من األصول ذات الملكية المشتركة. يتوقع أن تكون تلك ستقوم جهة اإلصدار بدفع مبلغ على أساس نصف سنوي 
العائدات كافية لتغطية مبلغ التوزيع نصف السنوي المستحق لحاملي الصكوك في مواعيد التوزيع نصف السنوي. بتاريخ استحقاق الصكوك، 

 المجموعة بإعادة شراء األصول بسعر التنفيذ. تتعهد
 

 مليات الصكوك مستحقة الدفع.فيما يلي حركة ع
 

2016 2017   

   ألف درهم ألف درهم
    

  يناير 1الرصيد كما في  7.368.138 3.672.500

  إصدارات جديدة - 3.696.948

  صكوك مستحقة الدفع (1.836.250) -

  استهالك العالوة (5.239) (1.310)
──────── ────────   

  كما في نهاية الفترة/السنةالرصيد  5.526.649 7.368.138

════════ ════════   

 
بموجب قانون الشركات الصادر  2015مايو  15بتاريخ ( أغراض خاصة)شركة ذات سالمي للتمويل المحدودة تم تأسيس شركة اإلمارات اإل (ب

كشركة ذات هدف خاص. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في شراء محافظ موجودات مالية من خالل إصدار سندات. تؤدي عملية  بجزر كايمان

محفظة استثمارية ُمجمعة يتم إدراجها للتداول في بورصة ناسداك )خارج السوق الرسمية(، وذلك لهدف خاص. وقد تم  تشكيلالتوريق الى 
 الشرعية بالمصرف. هيئة الرقابةنشطة الشركة المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية من قبل اعتماد البنية االساسية أل

 
بنقل جزء من محفظتها االستثمارية الى شركة اإلمارات اإلسالمي للتمويل المحدودة )تأسست بموجب قوانين جزر كايمن(، وتحتفظ المصرف  قام

تلك الموجودات التي تم نقلها وبالتالي يبقى اإلعتراف بهذه الموجودات ضمن الموجودات التمويلية واالستثمارية  بالسيطرة علىالمجموعة 
 للمجموعة.
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 14 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 

2016 2017   

   ألف درهم ألف درهم

    

  المستحقة الدفع األرباحالمتعاملين من حصة  175.284 120.376

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 150.762 151.684

  شيكات مدير 205.317 157.068

  دائنون تجاريون 199.668 72.544

  مبالغ محتجزة عن عقارات 180.528 183.706

  أخرى 509.603 581.986

──────── ────────   

1.267.364 1.421.162   

════════ ════════   

 
 

 15 رأس المال

 
 

 
2017 

 ألف درهم
2016 

 ألف درهم
 

   رأس المال المصرح به

 1: 2016درهم للسهم ) 1( سهم عادي بقيمة 10.000.000.000: 2016) 10.000.000.000 
 درهم للسهم(.

10.000.000 10.000.000 

   المدفوع بالكاملالمصدر ورأس المال  

درهم  1: 2016درهم للسهم ) 1( سهم عادي بقيمة 5.430.422.000: 2016) 5.430.422.000 
 للسهم(.

5.430.422 5.430.422 

 
 

 16 االحتياطي

 
 احتياطي قانوني واحتياطي عام

، والقانون االتحادي للشركات التجارية، 1980( لسنة 10( من القانون االتحادي رقم )82والمادة )بناًء على أحكام النظام األساسي للمصرف، 
من  %50صافي أرباح المساهمين السنوية، إن وجدت، إلى االحتياطي القانوني، حتى يساوي هذا االحتياطي من  %10يقوم المصرف بتحويل 

 رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
 

  احتياطي عام
 

من رأس  %10حتياطي إلى المساهمين السنوية، إن وجدت، إلى االحتياطي العام، حتى يصل هذا اال أرباحمن صافي  %10يتم أيضا تحويل 
ية يفالمال المدفوع، ويمكن إيقاف هذا التحويل بقرار من الجمعية العمومية العادية بناًء على توصية من مجلس اإلدارة. يقرر مجلس اإلدارة ك

 استخدام االحتياطي العام.

 
  القيمة العادلةاحتياطي 

 
 العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع.يشمل احتياطي القيمة العادلة صافي التغير في القيمة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(مصرف 
 ة للمجموعةالموّحد المالية البيانات حول إيضاحات

 20١7 ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

43 
 

 

 17 االلتزامات والمطلوبات الطارئة

 
لتلبية متطلبات المتعاملين. هذه االلتزامات ذات سقوف وفترات زمنية محددة وغير مركزة  مستنديه ُيصدر المصرف خطابات ضمان واعتمادات (أ

 في فترة معينة، وهي تصدر ضمن سياق العمل المعتاد، كما يلي:

2016 2017   

   ألف درهم ألف درهم

    
  خطابات ضمان 5.820.978 5.783.696

  اعتمادات مستندية 909.585 1.187.671

  التزام مشاركة المخاطر 119.992 96.181

  )راجع أدناه( التزامات تمويلية غير قابلة لإللغاء 3.713.058 2.543.949

  رأسمالية  نفقات التزامات 35.973 128.716

  التزامات عقود تأجير تشغيلية 5.861 2.190

──────── ────────   

9.742.403 10.605.447   

════════ ════════   

  التزامات عقود تأجير تشغيلية  

  أقل من سنة 3.948 2.190

  من سنة إلى خمس سنوات 1.913 -

──────── ────────   

2.190 5.861   

════════ ════════   

    

 

 أوراق القبول (ب

 يوجد عليه، ال بناءبإلتزام مقابل.  للمجموعة قائمة المركز المالي الموحد، يتم تثبيت أوراق القبول في 39بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 قبول خارج الميزانية العمومية. إلتزام أوراق

نهاء ضمن فترة محددة وفقا لشروط مسبقة وبنود إ بسحب مبلغ التسهيالت القابلة لإللغاء التزاما تعاقديا للسماح ريغ ليتمثل التزامات التمو
 لتعاقديةالمبالغ ا، فإن إجمالي لسحب المبلغ، ومع استيفاء الشروط المسبقة سحب مبلغ التسهيالتقد تنتهي دون  االلتزاماتالخدمة. وبما أن 

 متطلبات نقدية مستقبلية دقيقة. ورةتمثل بالضر

 تكون التزامات رأس المال على حساب بعض مشاريع تكنولوجيا المعلومات والفروع ذات الصلة . 

 

 18 واستثمارية من أنشطة تمويلية دخل

     
2016 2017    

    ألف درهم ألف درهم

     
  ةمرابح  1.238.041 1.517.834

  إجارة  579.178 583.184

  استصناع   75.308 41.250

  وكالة تمويلية  24.308 18.195

  مضاربة  43.983 4.808

  أخرى  122.601 60.063

────── ──────    

2.225.334 2.083.419    

══════ ══════    
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 19 حصة المتعاملين من األرباح وتوزيعات حملة الصكوك

     
2016 2017   

   ألف درهم ألف درهم
    
  حسابات المتعاملين (288.438) (286.491)

  صكوك مصدرة (203.810) (228.024)

──────── ────────   

(514.515) (492.248)   

════════ ════════   

 
ة قيتم توزيع األرباح على أساس ربع سنوي بين أصحاب الحسابات غير المقيدة )حسابات االستثمار والتوفير والوكالة( والمساهمين وفقاً لطري

 التوزيع المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمصرف.
 

 20 الرسوم والعموالت دخل من

     
2016 2017    

    ألف درهم ألف درهم

     
  دخل العموالت  105.313 110.262

  دخل الرسوم  420.413 418.938

  رسوم الوساطة  21.624 27.103

3.059 
──────── 

2.035 
──────── 

  رسوم المحفظة ورسوم اإلدارة األخرى  

559.362 549.385    

  ناقصاً : العموالت والرسوم المدفوعة  (71.679) (78.759)

──────── ────────    

480.603 477.706    

══════ ══════    

 

 21 أوراق مالية استثمارية دخل من

     
2016 2017    

    ألف درهم ألف درهم

     
  متاحة للبيع استثمارات أرباح محققة من بيع  84.087 14.370

  رباحاألتوزيعات  دخل  14.471 12.147

  استثمارات متاحة للبيع -أرباح من االستثمارات   34.680 42.202

  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -أرباح من االستثمارات   945 5.877

──────── ────────    

74.596  134.183    

════════ ════════    

     

 

 22 تشغيلي آخردخل 

     
2016 2017    

    ألف درهم ألف درهم

     
  (9على بيع عقارات استثمارية )إيضاح رقم أرباح   - 91.546

  ذو عالقة بالعقارات  دخل  25.343 53.509

  (9استهالك عقارات استثمارية )إيضاح رقم   (12.021) (23.415)

  أرباح وخسائر من العمالت األجنبية  147.855 132.189

  أخرى   28.056 (24.966)

──────── ────────    

228.863 189.233    

════════ ════════    
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 23 مصروفات عمومية وإدارية

     
2016 2017    

    ألف درهم ألف درهم
     
  إشغال مصروفات  (102.883) (112.962)

  معدات وتوريدات  (24.660) (27.692)

  تقنية المعلومات مصروفات  (5.687) (10.310)

  اتصاالت مصروفات  (29.263) (28.065)

  أتعاب خدمية وقانونية وخبرة مهنية  (10.789) (13.000)

  التسويق مصروفات  (20.247) (18.261)

  أخرى  (202.735) ( 161.032) 

──────── ────────    

(371.322) (396.264)    

════════ ════════    

 

     24 مخصصات انخفاض القيمة، صافية من التحصيالت 
2016 2017    

    ألف درهم ألف درهم
  ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة   

  (8)إيضاح رقم  سنةمخصصات تم تكوينها خالل ال  (1.007.683) (1.960.763)

  (8إعادة قيد مخصصات / تحصيالت )إيضاح رقم   280.513 591.073

  استردادات ديون مشكوك في تحصيلها  82.031 161.011

──────── ────────    

(1.208.679) (645.139)    

──────── ────────     
  استثمارات  

  (7)إيضاح رقم سنة مخصصات تم تكوينها خالل ال  (41.272) (128.140)

  (7)إيضاح رقم  مخصصات تم قيدها عكسياً   5.630 3.771

──────── ────────    

(124.369) (35.642)    

──────── ────────    
 

  عقارات استثمارية  

  مخصصات تم قيدها عكسياً   - 34.685

──────── ────────    

34.685 -    

──────── ────────    

(1.298.363) (680.781)    

══════ ══════ 
   

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة   25
أتعاب حضور ألعضاء المجلس وتم تسجيل هذه األتعاب في بيان الدخل  (درهم 2.500.000: 2016)درهم  4.060.000 تم دفع مبلغ وقدره
 الموحد للمجموعة.

 26 السهم ربحية

لخسارة المتعلقة اتعرض المجموعة بيانات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم حساب ربحية السهم بقسمة الربح أو 
بالمساهمين العاديين )التي يتم إدخال مزيد من التعديل عليها فيما يتعلق بمصروفات الفائدة على سندات رأس المال الشق األول( في 
البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم تحديد ربحية السهم المخفضة عن طريق ضبط الربح أو 

لخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتغطية تأثيرات كافة األسهم العادية المحتمل ا
 تخفيضها، إن وجدت.

 2017 
 ألف درهم
-------- 

2016 
 ألف درهم
-------- 

 701.998 أرباح للعام متعلقة بالمساهمين 
---------------- 

105.632 
---------------- 

 3.938.641 5.430.422 خصم: الفائدة على سندات رأس المال الشق األول
 ========= ========= 

 0.129 صافي أرباح متعلقة بالمساهمين
========= 

0.027 
========= 

  .2016و 2017ديسمبر  31كما في كانت ربحية السهم المخفضة واألساسية للسهم الواحد هي ذاتها 
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 27 النقد وما يعادله

 
    

2016 2017   

   ألف درهم ألف درهم

    
  (5نقد في الصندوق ) ايضاح رقم  367.632 263.571

  (5حساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )ايضاح رقم  1.758.279 1.375.258

  المتحدة المركزيمرابحة مع مصرف اإلمارات العربية  4.950.804 2.750.143

  مستحق من بنوك 9.308.073 4.004.152

  مستحق لبنوك (4.903.331) (1.570.220)

──────── ────────   

6.822.904 11.481.457   

════════ ════════   

 

 28 المعامالت مع أطراف ذات عالقة

 
(. تعتبر %55.8جزئياً لمؤسسة دبي لالستثمار بنسبة ) وهو مملوك(، %99.9بنسبة )إن المجموعة مملوكة من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني 

 .في مؤسسة دبي لالستثمارحكومة دبي المساهم الرئيسي 
 

 %2.4و  %14 إن حسابات المتعاملين والتمويالت للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها بصورة فردية تمثل
 إجمالي حسابات المتعاملين وذمم األنشطة التمويلية المدينة لدى المجموعة على التوالي.( من %2.0و 5.8%: 2016)
 

 .للشروط التجارية المتعارف عليهاتتم إدارة هذه المؤسسات بشكل مستقل وتتم كافة معامالتها المالية مع المجموعة وفقا 
 

رى والتي ال تعتبر مؤسسات ذات صلة بالحكومة. وقد تم أيضا إجراء دخلت المجموعة أيضا في معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة األخ
والضمانات السائدة في نفس الوقت الذي تتم فيه معامالت مقابلة مع  معدالت األرباحهذه المعامالت بصورة فعلية بنفس الشروط. بما في ذلك 

 أطراف أخرى وال تنطوي على ما يزيد عن حجم المخاطر االعتيادي.
 

 هي على النحو التالي: ت مع أطراف ذات عالقةالمعامال
    

2016 2017   

   ألف درهم ألف درهم

  للمجموعة بيان الدخل الموحد  

  من معامالت مع الشركة القابضة للمجموعة دخل 137.101 184.047

    

  واستثمارات  ذمم أنشطة تمويلية مدينة  

  الشركة األم الرئيسية - ذمم أنشطة تمويلية مدينة 75.620 183.650

  استثمارات في الشركة األم الرئيسية 30.414 15.191

  أعضاء مجلس اإلدارة وشركات زميلة –ذمم أنشطة تمويلية مدينة  375 149
  موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلة –ذمم أنشطة تمويلية مدينة  22.095 41.260

  ة دبياستثمارات في مؤسسات حكوم - 207.873

    

  الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة  من إلى / مستحق  

  (6مستحق من الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة )إيضاح  3.884.569 3.751.041

  (6مستحق للشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة )إيضاح  (4.809.040) (1.608.666)

  (6مستحق من مصرف دبي )إيضاح  1.281.607 1.179.398

    

  حسابات وودائع المتعاملين  

  ودائع من الشركة األم الرئيسية (965.043) (835.628)

  أعضاء مجلس اإلدارة  –الحسابات الجارية وحسابات االستثمار  (375) (760)

  وشركات زميلةموظفو اإلدارة الرئيسيون   -الحسابات الجارية وحسابات االستثمار  (5.989) (38.300)

    

  مكافأة نهاية الخدمة لإلدارة الرئيسية   

  مكافأة نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة الرئيسيين (18.145) (24.172)

  منافع التقاعد –مكافأة نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة الرئيسيين  (540) (385)

 
 



 اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(مصرف 
 ة للمجموعةالموّحد المالية البيانات حول إيضاحات

 20١7 ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

47 
 

 28 معامالت األطراف ذات العالقة 

 

ة المجموعة التوجيه والتحكم في انشط ،اإلدارة الرئيسية، بما فيهم المدراء غير التنفيذيين، هم من تتوفر لديهم سلطة ومسؤولية التخطيط، وموظف
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

لم يتم احتساب أية خسائر انخفاض قيمة المبالغ المستحقة على موظفي اإلدارة الرئيسية ولم يتم احتساب اية مخصصات انخفاض قيمة لقاء 
 (،4)وكما هو مبين في إيضاح رقم  .السنةخسائر انخفاض قيمة المبالغ المستحقة على موظفي اإلدارة الرئيسية وعالقاتهم المباشرة في نهاية 

   ة تابعة للشركة القابضة للمجموعة.استحوذت المجموعة علي بعض الموجودات والمطلوبات من مصرف دبي )شركة مساهمة عامة( وهي شرك
 

 29 القطاعات التشغيلية

 
 من القطاعات الرئيسة التالية: المجموعةتتكون أنشطة 

 
 قطاع الشركات 

 
 يقوم هذا القطاع باالستثمار في أوراق مالية ،تجات مصرفية عديدة ويقبل ودائعهمخدمات ومن –خالل هذا القطاع  من -يقدم المصرف للشركات 

 .عقاراتوصكوك وصناديق استثمار و
 

 قطاع األفراد
 

 تمويالت وودائع األفراد والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وخدمات وساطة األسهم. قطاع األفراد يمثل
 

 قطاع الخزينة 
 

 يتضمن قطاع الخزينة إدارة محفظة االستثمار في المجموعة وإدارة الصناديق وخيارات خدمات الخزينة بين البنوك.
 

  أخرى
 

 تشمل العمليات األخرى للمجموعة العمليات ووحدات الدعم.
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 29 (القطاعات التشغيلية )تتمة

 
   اتقطاع الشركات واالستثمار قطاع األفراد قطاع الخزينة  الدعمقطاع  اإلجمالي

            
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017   

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

            

الموحد بيان الدخل           
 للمجموعة

 

  دخل القطاع 436.050 371.350 1.545.943 1.591.768 (58.039) 310.295 159.465 - 2.083.419 2.273.413

(514.515) (492.248)   (232.825) (206.764) (217.052) (197.550) (64.638) (87.934) 
حصة المتعاملين من األرباح 

 وتوزيعات حملة الصكوك
 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------   
  صافي الدخل التمويلي 348.116 306.712 1.348.393 1.374.716 (264.803) 77.470 159.465 - 1.591.171 1.758.898

735.983 801.122 - (108.706) 453 228.704 450.374 528.725 285.156 152.399 
العموالت والرسوم والدخل 

 اآلخر
 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------   
  الدخل التشغيليإجمالي  500.515 591.868 1.877.118 1.825.090 (36.099) 77.923 50.759 - 2.392.293 2.494.881

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

(1.090.886) (1.009.514) (230.242) (245.194) (8.214) (13.808) (745.676) (661.928) (106.754) (88.584) 
المصروفات العمومية 

 واإلدارية
 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------   
  إجمالي المصروفات  (88.584) (106.754) (661.928) (745.676) (13.808) (8.214) (245.194) (230.242) (1.009.514) (1.090.886)

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------   
  صافي الدخل التشغيلي 411.931 485.114 1.215.190 1.079.414 (49.907) 69.709 (194.435) (230.242) 1.382.779 1.403.995

           
 

(1.298.363) (680.781) - - - (16.727) (1.025.431) (644.306) (272.932) (19.748) 
مخصصات انخفاض القيمة 

 وصافي التحصيالت 
 

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

105.632 
======== 

701.998 
======== 

(230.242) 
======== 

(194.435) 
======== 

69.709 
======== 

(66.634) 
======== 

53.983 
======== 

570.884 
======== 

212.182 
======== 

392.183 
======= 

صافي األرباح/ )الخسائر( 
 للسنة

 

            

 
 

 التشغيل:  ات، تم إجراء التغييرات التالية على قطاع2017خالل عام 
 الخزينة.قطاع الشركات وقطاع تمت إعادة تصنيف أنشطة األعمال بين  (أ

 لدعم أداء القطاع. داخلياً  تطبيق آلية جديدة ألسعار تحويل األموال (ب
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 29 (القطاعات التشغيلية )تتمة

 
   اتقطاع الشركات واالستثمار قطاع األفراد قطاع الخزينة  قطاع الدعم اإلجمالي

            
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017   

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

            

الموحد  المركز الماليبيان           
 للمجموعة

 

  الموجودات          

  قطاع الموجودات 14.748.247 16.976.033 24.679.529 26.848.946 21.984.963 15.403.210 468.625 - 61.881.364 59.228.189
======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========   

            
  المطلوبات          

  قطاع المطلوبات 7.464.961 7.899.837 36.484.489 35.371.278 10.449.743 9.268.299 7.482.171 6.688.775 61.881.364 59.228.189
======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========   

  
 

 التشغيل:  ات، تم إجراء التغييرات التالية على قطاع2017خالل العام 
 أنشطة األعمال بين قطاع الشركات وقطاع الخزينة. تمت إعادة تصنيف (أ

 تطبيق آلية جديدة ألسعار تحويل األموال داخلياً لدعم أداء القطاع. (ب
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 30 إدارة المخاطر

 
 إطار إدارة المخاطر

 
من خالل إطار عمل شامل إلدارة المخاطر والذي يجمع ما بين نظام المؤسسات  بفاعلية المخاطر إدارةتجميع، وتحديد، قياس، تقوم المجموعة ب

 وقياس المخاطر وعمليات المراقبة.
 

 تتمثل السمات الرئيسية لإلطار الشامل إلدارة المخاطر للمجموعة فيما يلي:
 

 ومتابعة إطار إدارة المخاطر بالمجموعة؛ ولية العامة إلنشاءؤيتحمل مجلس اإلدارة )"المجلس"( المس 

  تحمل المخاطر ويقوم مجلس اإلدارة بالموافقة عليها؛  فيالمجموعة  رغبةتقوم اللجنة التنفيذية بتحديد 

  عن مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعة كفاية هيكل إدارة  ولةؤمستعقد لجان المجلس اجتماعات منتظمة وتعتبر
 المخاطر؛

  إبالغ مجلس اإلدارة بشأن أية تغيرات في السياسات أو الممارسات الرئيسية أو بشأن األحداث غير العادية أو االستثناءات الهامة
 .التصديق عليها أوو/ دها واالستراتيجيات الجديدة ليقوم المجلس بمراجعتها واعتما

  مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني.التنفيذي ل المخاطر ديربإشراف م المخاطر للمجموعةمن قبل قسم ادارة إدارة المخاطر تدارعمليات 
 وهذه اإلدارة مستقلة عن ادارات األعمال االخرى؛ 

 

ويضمن هذا القسم أيضا  .يقوم قسم إدارة المخاطر للمجموعة بمساعدة اإلدارة العليا في المراقبة واإلدارة الفعالة لمخاطر المجموعة بصفة عامة
 ما يلي: 

 

 اتساق سياسات المخاطر وإجراءتها وأساليبها مع قدرة المجموعة على تحمل المخاطر؛ 

 جموعة بصفة عامة مع قدرتها على تحمل المخاطر؛ واتساق إستراتيجية األعمال الخاصة بالم 

  .تطوير وتنفيذ التخطيط ووضع األنظمة المناسبة إلدارة المخاطر 

 
  عملية إدارة المخاطر

 
ها بيتم تحديد كمية المعلومات والتعرض لمخاطر االستحقاقات المتأخرة ومقارنتها بالحدود المصرح  .خالل إطار العمل الشامل إلدارة المخاطر

 حيث تتم مراقبة المخاطر غير الكمية بموجب السياسة المقررة ومؤشرات المخاطر الرئيسية والمتابعة. تتم إحالة أي تناقضات أو زيادات أو
 اختالفات إلى اإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة في وقت مناسب.

 
 المخاطر االئتمانية (أ

 
أو الطرف المقابل له عن الوفاء بالتزام ما مما ينتج عنه خسارة مالية للمجموعة. تشمل مخاطر  متعاملمخاطر االئتمان هي مخاطر عجز ال

ى األسواق المالية عند التسوية االئتمان كذلك "مخاطر تركز االئتمان" و"مخاطر التسوية" وهي مخاطر عجز طرف مقابل عن الوفاء بمعاملة لد
 لكافية على تحقيق الضمانات اإلضافية في وقت الحق. المخاطر المتبقية الناجمة عن عدم القدرة او
 

 إدارة مخاطر االئتمان وهيكلها
 

ل ظإن طريقة إدارة مخاطر االئتمان تقوم على أساس المحافظة على االستقاللية والتكامل لعمليات تقييم وإدارة وتقارير مخاطر االئتمان في 
 عمال. سياسات واضحة وحدود وهياكل الموافقة في قطاعات األ

 
ليمات تعوتوضح  ومبادئ الشريعة األساسية التمويليةعلى المبادئ المدارة من قبل إدارة المخاطر للمجموعة  تركز سياسة االئتمان للمجموعة

لمرتفعة ا متعاملينإدارة مخاطر الوالتمويل باإلضافة إلى متطلبات الرقابة وطريقة التعرف على مشكالت  ،ومعايير وضوابط السياسة المعنية
 المخصصات. إرشادات تشكيل و
 

الرئيس التنفيذي ألعضاء لجنة إدارة االئتمان واالستثمار لتسهيل وإدارة األعمال يض للجنة االئتمان واالستثمار وقام مجلس اإلدارة بمنح تفو
ومع ذلك يحتفظ مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان واالستثمار بمطلق الصالحية للموافقة على معامالت االئتمان التي تتخطى سلطة لجنة  .بفاعلية

 االستثمار.   دارة االئتمان وإ
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 30 )تتمة(إدارة المخاطر 

 
 )تتمة(  إطار إدارة المخاطر

 
 المخاطر االئتمانية )تتمة( (أ

 
 تم اتباع التوجيهات التالية لتصنيف الحساب كمنخفض القيمة وغير منخفض القيمة:

 
 العادية التمويالت

 
  السداد حسب االتفاق مصنفة على أنها  لمصرفالتي تحمل مخاطر مصرفية اعتيادية، حيث تضمن المعلومات المتاحة لالتمويالت

 عادية" تمويالت"
 

 خاضعة للرقابةال التمويالت
 

  كن التي تتطلب أكثر من االنتباه االعتيادي ول ملتزمالتي تظهر بعض الضعف في الوضع المالي والجدارة االئتمانية للالتمويالت هي
 .الخاضعة للرقابة" التمويالت ليس تخصيص احتياطيات ومصنفة على أنها "

 
 منخفضة القيمةال التمويالت

 
تلك الحسابات حيث قد تعيق العوامل السلبية السداد أو تضعف من الضمان أو تقود إلى بعض الخسارة مصنفة على أنها "حسابات شبه  .1

 يوما متتالية 90ألكثر من  الربح التأخرقياسية". عموما تعد هذه تعرضات ائتمانية حيث تكون دفعات أصل المبلغ و/أو 
 

بالكامل مشكوك فيه على أساس المعلومات المتاحة، مما يؤدي عموما إلى خسارة  ربحوال تلك الحسابات التي يكون تحصيل أصل المبلغ .2
 ، مصنفة على أنها "حسابات مشكوك فيها"؛ والتمويالتجزء من هذه 

 
اءات المتاحة ولكن فشل في تحصيل أي شيء أو حيث يكون هنالك احتمال قد استنفد جميع اإلجر لمصرفتلك الحسابات التي يكون ا .3

 عدم تحصيل، مصنفة على أنها "حسابات خاسرة"
 

 إدارة مخاطر ائتمان الشركات
 

 إن عملية إدارة مخاطر ائتمان الشركات تتم على النحو التالي: 
 

  ؛ها من قبل لجنة المخاطر للمجموعةالمخاطر الموافق عليتم وضع القدرة على تحمل مخاطر ائتمان الشركات وفقا الستراتيجية 
 

  يتم منح التسهيالت االئتمانية على أساس تقدير تفصيلي لمخاطر االئتمان للطرف المقابل. يتضمن هذا التقدير ضمن أمور أخرى
ائدة والمحتملة واتجاهات هذا القطاع ومصادر السداد والعوامل االقتصادية الس ،متعاملوالجدارة االئتمانية لل ،الغرض من التسهيالت

 ؛ضمن القطاع متعاملينوجدارة ال
 

 ائق ثيتم تنفيذ عملية إدارة التسهيالت االئتمانية من قبل وحدة مستقلة لضمان التنفيذ المناسب لجميع الموافقات االئتمانية واالحتفاظ بالو
 ؛والمراقبة الفعالة لالستحقاقات وانتهاء الحدود وتقييم الضمانات

   

 مدينيناألعمال لتقييم جودة االئتمان لل تم تطوير وتطبيق نماذج تصنيف داخلي عبر فئات متنوعة من وحدات -مدينينتصنيف مخاطر ال 
في  دينينم. يتم تصنيف جميع المصرفولتخصيص فئات تصنيف المخاطر استناداً إلى مقياس التصنيف الرئيسي المعتمد لدى ال

ذوي أعلى جودة ائتمانية ضمن الفئة الرئيسية وهم  متعاملينلى مدى احتماالت تخلفهم عن السداد. يصنف الدرجات مخاطر  اعتماداً ع
ة المتحدة إلمارات العربياألقل احتماالً من حيث التخلف عن السداد. يتم أيضاً تحديد درجات التصنيف الداخلي وفقاً لمتطلبات مصرف ا

 و ؛5إلى  1على درجات من  المركزي
 

  ات محددة بشكل جيد لتحديد حساب عملية مجموعةال تتبع –الخاضعة للرقابة  تمويالتمنخفضة القيمة والال المتعثرة التمويالتإدارة
وأساليب ثرة المتع وتتضمن هذه العملية تحديد الحساباتالخاضعة للرقابة ويتعامل معها بشكل فعال.  التمويالتالمتعثرة و التمويالت

 توجيهات مصرف اإلمارات العربيةمع  مخصصات بشدةوال األرباحتعليق  تتوافق سياسات. لضمان الرقابة الجيدةالرقابة المطبقة 
بادارة مشكلة التمويالت التجارية. كما يقوم فريق متخصص لدى  اإلجراءات التصحيحية للمجموعة تقوم وحدةالمتحدة المركزي. 

 .( أيضا بإدارة بعض مشكالت التمويالت التجارية والتحصيلالمالية واستيفاء الدينوحدة إعادة الهيكلة ) القابضة للمجموعةالشركة 
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  فرادإدارة مخاطر ائتمان األ

 

  ؛المخاطر الموافق عليها من قبل لجنة المخاطر للمجموعةتم وضع القدرة على تحمل مخاطر ائتمان األفراد وفقا الستراتيجية  

 

 .يتم تقييم كافة المنتجات الجديدة على ضوء توافق وحدة المخاطر على سياسات ائتمان األفراد ضمن حدود القدرة على تحمل المخاطر
 سياسات بشكل منتظم لضمان وضع اتجاهاتتتم مراجعة وتحديث ال .المزايامقابل ويشمل التقييم آليات المخاطر  .السياسات المعتمدة

 السوق الحالية في االعتبار في الوقت المناسب؛
 

  بموجب سياسات ائتمان معتمدة لكل منتج. يحتاج كل طلب إلى الوفاء بالمعايير المنصوص عليها وفقا  متعاملينال تمويالتيتم منح
لسياسات االئتمان. تتم الموافقة على االستثناءات، إن وجدت، من قبل موظفين لديهم تفويض بذلك بعد مراجعة المخففات المقترحة لهذه 

 ؛االستثناءات
 

  اطر أي حساب المخاطر المرتبطة به بعد مراجعة تاريخ التخلف عن السداد. يتم االستعانة يعكس مستوى مخ -تصنيف المخاطر
 صرف؛مبالتطبيق ونماذج السلوك في تأمين القرارات وكذلك لقياس التعرض لمخاطر ائتمان المستهلكين وفقاً لمقياس تصنيف ال

 

  ت . يتم وضع استراتيجياموجودات المصرفلضمان حماية جودة رة عن قرب تتم مراقبة الحسابات المتعث –إدارة الحسابات المتعثرة
تحصيل الفروقات استنادا إلى احتمالية تخلف المستهلكين عن السداد، وتخضع تصنيفات المخاطر المرتفعة إلى استراتيجية تحصيل 

 معجلة.
 

 مراقبة المخاطر االئتمانية
 

وحدات  اإلدارة المقدمة منلى تقارير االستثناءات ومعلومات للمجموعة بشكل مستمر مع متابعتها بناًء ع تمويالتيتم تقييم مخاطر محفظة ال
عليا لاالئتمان واألعمال. تتم كذلك متابعة المخاطر االئتمانية بشكل مستمر مع إعداد تقارير رسمية شهرية وربع سنوية لضمان إطالع اإلدارة ا

 انية للمحفظة وعلى العوامل الخارجية المتغيرة.على التحوالت في الجودة االئتم
 

دير ويتلو ذلك متابعة العمليات بالحساب وتق .للمجموعة بشكل مستمر من خالل نظام يشمل عالمات اإلنذار المبكر تمويلتتم مراقبة عمليات ال
 الضمانات اإلضافية واستطالع السوق ومؤشرات االنذار المبكر.

 
 شرات اإلنذار المبكرمؤ

 
يتم التعرف على مؤشرات اإلنذار المبكر للحسابات المتعثرة عن طريق الرقابة والحذر وعالمات المخاطر. وتخضع استراتيجية الحسابات 

 وخطط العمل ذات الصلة بهذه الحسابات إلى رقابة مستمرة وتتم مناقشتها في اجتماعات لجنة اإلنذار المبكر.
 

مجموعة بشكل مستمر مع متابعتها بناًء على تقارير االستثناءات ومعلومات اإلدارة المقدمة من وحدات لل تمويالتيتم تقييم مخاطر محفظة ال
عليا لاالئتمان واالعمال. تتم كذلك متابعة المخاطر االئتمانية بشكل مستمر مع إعداد تقارير رسمية شهرية وربع سنوية لضمان إطالع اإلدارة ا

 ة للمحفظة وعلى العوامل الخارجية المتغيرة. على التحوالت في الجودة االئتماني
 

  ة تخفيف مخاطر االئتمان للمجموعةإستراتيجي
 

 حيثتعمل المجموعة ضمن سقف تعرض احترازي يضعه مجلس اإلدارة تماشيا مع توجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 
 معالجات جيدة إلدارة االستثناءات. وضعت

 
 ين،متعاملويتحقق التنوع من خالل الحدود المقررة للفي قطاعات متعددة .  المحفظة لتخفيف المخاطراعتمدت المجموعة معايير لتنويع 

تقوم المجموعة بتحويل المخاطر عن طريق تمويالت مشتركة مع بنوك أخرى، حيثما كان ذلك مناسباً، للحد من والحدود الجغرافية.  ،القطاع
 موعة.تعرضات المج
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 )تتمة(  إطار إدارة المخاطر
 

 المخاطر االئتمانية )تتمة( (أ
 

 تقوم المجموعة بمراقبة أخطار تركز االئتمان حسب النشاط االقتصادي للقطاع. إن تحليل النشاط االقتصادي كما يلي:
 

 حسب األنشطة االقتصادية الموجودات تحليل 
       

2016  2017   

 أخرى
 ذمم أنشطة تمويلية

 مدينة

 
 أخرى

 ذمم أنشطة تمويلية
 مدينة

  

    ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم
   

 
  

  إدارة الشركات والمشاريع  185.477 -  231.221 -

  صناعة 1.259.863 -   1.259.198 - 

  إنشاءات 1.103.406 -   1.605.317 101.560

  تجارة 5.361.620 -   5.080.275 - 

  فنادق ومطاعم 70.689 -  76.142 -
  مواصالت واتصاالت 327.487 -   410.543 - 

  خدمات 1.118.480 57.398  1.572.426 58.269

  سيادية 103.968 -  67.621 145.767

  أفراد 22.574.864 -   25.177.850 - 

  عقارات 4.994.914 899.896  5.197.010 766.923

  مؤسسات مالية 1.264.739 12.349.854  518.269 8.944.670

  أخرى 1.384.673 312.714  1.398.333 14.515

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

  اإلجمالي 39.750.180 13.619.862  42.594.205 10.031.704

  المؤجل دخلناقصاً: ال (2.369.625) -   (2.753.333) - 

  ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة (3.545.158) (629.268)  (3.498.304) (797.297)

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

  درجةصافي القيمة الم 33.835.397 12.990.594  36.342.568 9.234.407

═══════ ═══════  ═══════ ═══════   

 
 أقصى تعرض إجمالي للمخاطر:

 
. يظهر بالجدول إجمالي أقصى تعرض قبل تأثير الدخل الموحد للمجموعةيوضح الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر ائتمانية لمفردات بيان 

     استخدام التصفية الرئيسية واتفاقيات الضمانات.
2016 2017   

   ألف درهم ألف درهم
    

  أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي : 12.890.952 11.399.231

  مستحق من بنوك 11.182.044 7.755.193

  ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة 33.835.397 36.342.568

  استثمارات 1.808.550 1.479.214

  موجودات أخرى 71.411 39.487

──────── ────────   

  إجمالي 59.788.354 57.015.693

  مطلوبات طارئة 6.730.563 6.971.367

──────── ────────   

  مخاطر االئتمانيةلإجمالي التعرض ل 66.518.917 63.987.060

════════ ════════   
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 تصنيف األوراق المالية االستثمارية بحسب تصنيفاتها الخارجية

 
 2017ديسمبر  31كما في 

      

 استثمارات متاحة للبيع اإلجمالي
استثمارات محتفظ بها 
 حتى تاريخ االستحقاق

 التصنيف
      

        ألف درهم ألف درهم ألف درهم
  أأأ - 14.503 14.503

  الى أ+ -أ - 237.442 237.442
  -أقل من أ - 729.799 729.799
  غير مصّنفة 9.073 817.733 826.806

   ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
1.808.550 1.799.477 9.073   

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

  
     

 
 والتي أصدر منها بواسطة:

 
      

 استثمارات متاحة للبيع اإلجمالي
استثمارات محتفظ بها 
 حتى تاريخ االستحقاق

 
 

     
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم

     
  حكومات - 254.239 254.239
  مؤسسات القطاع العام - 631.021 631.021
  وأخرىقطاع خاص  9.073 914.217 923.290

   ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
1.808.550 1.799.477 9.073   

=========== =========== ===========   
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 2016ديسمبر  31كما في 

      

 استثمارات متاحة للبيع اإلجمالي
استثمارات محتفظ بها 
 حتى تاريخ االستحقاق

 التصنيف
      

        ألف درهم ألف درهم ألف درهم
  أأأ - 14.514 14.514

  الى أ+ -أ 91.813 382.879 474.692
  -أقل من أ - 311.294 311.294
  غير مصّنفة 12.623 666.091 678.714

──────── ──────── ────────   
1.479.214 1.374.778 104.436   

════════ ════════ ════════   
 

 والتي أصدر منها بواسطة:

 
      

 استثمارات متاحة للبيع اإلجمالي
استثمارات محتفظ بها 
 حتى تاريخ االستحقاق

 
 

     
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم

     
  حكومات - 138.701 138.701
  مؤسسات القطاع العام - 175.013 175.013

  قطاع خاص وأخرى 104.436 1.061.064 1.165.500
──────── ──────── ────────   

1.479.214 1.374.778 140.436   
════════ ════════ ════════   
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 30 إدارة المخاطر )تتمة(

 
 )تتمة(  إطار إدارة المخاطر

 
 المخاطر االئتمانية )تتمة( (أ

 
 تحليل جودة االئتمان:

 
 دا على نظام تصنيف االئتمان للمجموعة.إن جودة االئتمان للموجودات المالية تقاس من قبل المجموعة. يوضح الجدول التالي جودة االئتمان من خالل فئة الموجودات المالية اعتما

              

 بنود تعرضت النخفاض القيمة بشكل فردي
بنود فات موعد استحقاقها ولكن لم تتعرض النخفاض القيمة في تاريخ 

 التقرير
بنود لم تتعرض النخفاض القيمة ولم يحن موعد استحقاقها في تاريخ 

 التقرير
2017 

 

 المبلغ اإلجمالي
مخصص 
 انخفاض 

 القيمة

 القيمة 
 درجةالم

 90أكثر من 
 يوم

61 - 90 
 يوم

30 - 60 
 يوم

 30أقل من 
 يوم

بنود معاد 
التفاوض 

 بشأنها

قائمة البنود 
 تحت المالحظة

مخاطر 
منخفضة / 

 متوسطة

 القيمة 
 درجةالم

 

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

- - - - - - - - - 11.182.044 11.182.044 
المستحق من البنوك 

والشركة القابضة 
 للمجموعة

 

             

             
  :مدينة ذمم أنشطة تمويلية           

  أفراد 20.769.123 19.351.542 - - 836.704 276.017 92.165 - 212.695 309.782 522.477

  شركات 13.066.274 10.479.312 - 945.148 308.800 222.525 98.581 274.902 737.006 2.584.587 3.321.593

   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

3.844.070 2.894.369 949.701 274.902 190.746 498.542 1.145.504 945.148 - 29.830.854 33.835.397   

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

             
  استثمارات:           

  صكوك 1.259.035 1.259.144 - - - - - - (109) 100.995 100.886

======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========   
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 30 إدارة المخاطر )تتمة(

 
 )تتمة(  إطار إدارة المخاطر

 
 المخاطر االئتمانية )تتمة( (أ

 
 تحليل جودة االئتمان )تتمة(:

 
 مراجعة محفظة التمويل واالستثمار )تتمة(

 
             

 بنود تعرضت النخفاض القيمة بشكل فردي
بنود فات موعد استحقاقها ولكن لم تتعرض النخفاض القيمة في 

 التقريرتاريخ 
بنود لم تتعرض النخفاض القيمة ولم يحن موعد استحقاقها في تاريخ 

 التقرير
2016 

 

 المبلغ اإلجمالي
مخصص 
 انخفاض 

 القيمة

 القيمة 
 درجةالم

 90أكثر من 
 يوم

61 - 90 
 يوم

30 - 60 
 يوم

 30أقل من 
 يوم

بنود معاد 
 التفاوض بشأنها

قائمة البنود 
تحت 

 المالحظة

منخفضة  مخاطر
 / متوسطة

 القيمة
 درجةالم

 

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

المستحق من البنوك والشركة  7.755.193 7.755.193 -  -  -  -  -  -  -  -  -
 القابضة للمجموعة

 
             

             
           

  :مدينة أنشطة تمويليةذمم 

  أفراد 22.911.748 20.291.029 -  -  1.730.440 278.900 201.823 -  409.556 188.460 598.016

  شركات 13.430.820 10.074.078 196.543 807.048 737.485 567.131 149.482 351.407 547.646 2.464.568 3.012.214

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────   

3.610.230 2.653.028 957.202 351.407 351.305 846.031 2.467.925 807.048 196.543 30.365.107 36.342.568   

══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════   

             

  استثمارات:           

  صكوك 823.130 810.507 -  -  -  -  -  -  12.623 106.625 119.248

══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════   
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 30 إدارة المخاطر )تتمة(

 
 )تتمة(  إطار إدارة المخاطر

 
 المخاطر االئتمانية )تتمة(  (أ

 
 تصنيف ذمم األنشطة التمويلية واإلستثمارية المدينة 

ولتخصيص  ينيندتم تطوير وتطبيق نماذج تصنيف داخلي عبر فئات متنوعة من وحدات األعمال لتقييم جودة االئتمان للم -مدينين تصنيف مخاطر ال
في درجات  نينديعلى أساس منتظم. يتم تصنيف جميع الم مصرففئات تصنيف المخاطر استناداً إلى مقياس التصنيف الرئيسي المعتمد لدى ال

 من ذوي أعلى جودة ائتمانية ضمن الفئة الرئيسية وهم األقل احتماالً  متعامليناستناداً إلى مدى احتماالت تخلفهم عن السداد. يصنف ال  مخاطر
 نحيث التخلف عن السداد. يتم أيضاً تحديد درجات التصنيف الداخلي وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  على درجات م

 ؛5إلى  1
 

 :فيما يلي إرشادات عامة لتصنيف الحسابات إلى غير منخفضة القيمة ومنخفضة القيمة
 

 د( 4إلى  أ  1العادية )الدرجات من  تمويالتال

  على السداد حسب االتفاق وتصنف  مصرفالتي تنطوي على مخاطر مصرفية عادية، بحيث تؤكد المعلومات المتوفرة لدى الالتمويالت
 ."عادية تمويالتعلى أنها "

 
 آ( 5إي إلى  4خاضعة للرقابة )الدرجات من  تمويالت

  ون وتتطلب أكثر من اهتمام عادي د دينالي والجدارة االئتمانية للمالتي تبدي بعض نقاط الضعف في الوضع المالتمويالت يتم تصنيف
 ."خاضعة للرقابة تمويالت تكوين مخصصات، على أنها  "

 
 د( 5ب إلى  5المتعثرة )الدرجات من  التمويالت

 ابات دون المستوى".  تصنف هذه الحسابات التي قد تؤدي عوامل سلبية إلى إعاقة السداد أو إضعاف الضمان أو الخسارة على أنها "حس
 .يوماً متتالياً  90السداد ألكثر من  ةمتأخر األرباحائتمانية بحيث تكون دفعات المبلغ األصلي لها و/او ا تمويالتبشكل عام تعتبر هذه بمثابة 

   لى ة مما يؤدي عادة إبالكامل والمبلغ األساسي مشكوك فيه على أساس المعلومات المتاح الربحإن هذه الحسابات التي يكون تحصيل مبلغ
 ، تصنف على أنها "حسابات مشكوك في تحصيلها"، والتمويالتفقدان جزء من هذه 

 أو  ،لتمويلقد استنفد جميع الطرق واإلجراءات المتاحة ولكنه فشل في تحصيل أي جزء من مبلغ ا لمصرفهذه الحسابات التي يكون ا
  ."، تصنف على أنها "حسابات خسارةتمويلزء من مبلغ العندما يكون هناك احتمال بعدم القدرة على تحصيل أي ج

 
 مدينة ذمم أنشطة تمويلية

 
2016 2017   

   ألف درهم ألف درهم
    

  النشطة – الشركات محفظة 12.769.647 13.365.826

  النشطة – األفراد محفظة 20.766.838 22.864.816

  القيمة منخفضة التمويالت 3.844.070 3.610.230

   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
  التمويالت إجمالي 37.380.555 39.840.872

════════ ════════   

 
 ت بشروط تم إعادة التفاوض بشأنهاتمويال

 
تم إعادة التفاوض بشأنها تمويالت تمت مراجعة برنامج السداد الخاص بها للتوافق مع التغيير في التدفقات  تعتبر التمويالت ذات الشروط التى

مع عدم تقديم أي تنازالت أخرى مثل تخفيض المبلغ أو الربح ولكن مع تحسين الضمان في بعض الحاالت. يتم التعامل مع هذه  متعاملالنقدية لل
 . ضمن فئة التمويالت التي تم إعادة التفاوض بشأنها ستمر تصنيفها كتمويالت عاديةالتمويالت كتمويالت نموذجية وي
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 30 إدارة المخاطر )تتمة(

 
 )تتمة(  إطار إدارة المخاطر

 
 المخاطر االئتمانية )تتمة( (أ

 
  المتأخرة ولكن غير منخفضة القيمة

 

بحيث ال يوماً ولكنها ترتكز إلى تقييم فردي،  90متأخرة السداد ألكثر من  لها األساسيةتعتبر القروض التي أصبحت أرباحها التعاقدية أو الدفعة 
 التزال لديه القدرة على السداد وسجل الدفعات السابقة وإجمالي مستوى المستفيد من التمويلاعتبارها على أنها منخفضة القيمة باعتبار أن ينبغي 

ومرحلة التحصيل للمبالغ المستحقة لصالح  للمستفيد من التمويلضمانات وجودة الذمم المدينة وأنواع ال التأخر عن السداد حدودو المخاطر
 تسويتها خالل فترة قصيرة عقب تاريخ صدور الميزانية العمومية. تمت المجموعة، وتم استثناء المبالغ التي كانت مستحقة الدفع و

 
 عريف الموجودات المالية المنخفضة القيمة ت
 

 التعرض منخفض القيمة:يكون 
 

أي حاالت تعرض الشركات للمخاطر تعتبر المجموعة الطرف المقابل بأنه من غير المحتمل أن يدفع كامل المبلغ المستحق بموجب الشروط  (أ
 األصلية للعقد بسبب أحد األسباب التالية:

 

 صعوبات التدفق النقدي المعروفة التي يتم التعرض لها بسبب:
 

  ؛تحت وضع غير إستحقاقي جوهريإلتزام إئتماني 

 ؛نتيجة تعثر السداد إعادة هيكلة اإللتزام اإلئتماني 

  وبيع اإللتزام اإلئتماني بخسارة اقتصادية؛ 

 .قيام المجموعة أو طرف ثالث برفع دعوى إفالس ضد الطرف المقابل 
 

   بر منخفضة القيمة.، فإنها تعتيوماً  90في حالة تأخر المستحقات ألكثر من  بالنسبة  لتعرض ألفراد، (ب

 

 تقديرات انخفاض القيمة 
 

 بيتم مراجعة محفظة االئتمان بصورة مستمرة النخفاض القيمة. يتم إعادة تقييم أساس االستحقاق وغير االستحقاق للموجودات ويتم تصنيفه حس
 لدرجة المخاطر المناسبة وفقاً للسياسة االئتمانية لتصنيفات المخاطر. يتم تصنيف الموجودات التي تعرضت النخفاض في القيمة كذلك من خال

 موافقة على مذكرة االئتمان ويتم رفع تقارير ربع سنوية بشأنها إلى لجنة مجلس المخاطر. ال
 

 تقديرات االنخفاض المحدد في القيمة  
أو سلفة هامة كل على حدة على أساس فردي بممارسة حكم مدروس بما  تمويلالشركات:  تقرر المجموعة المخصصات المناسبة لكل  تمويالت

ين ح يتماشى مع متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمعايير الدولية للتقارير المحاسبية. تقوم الشركة بتصنيف تلك الحسابات
لقيمة خسائر انخفاض القيمة على أساس مستمر. يتم تقييم انخفاض ايعتبر االسترداد مشكوكا فيه وتضمن وضع مخصصات تبعا لذلك. يتم تقييم 

يوماً. يجرى تصنيف  90المحددة عندما يظهر تعرض هبوطاً هاماً تتم مالحظته في الجودة االئتمانية أو تجاوز فترة استحقاق التزام ما ألكثر من 
 في تحصيلها وحسابات خسارة. وحسابات مشكوك نموذجيةالحسابات المتعثرة بصفة عامة إلى حسابات غير 

 

 األفراد: يتم تحديد المخصصات على أساس المنتجات، بالتحديد، بطاقات اإلئتمان و تمويالت األفراد األخرى. تمويالت
و الخسائر لدى أيوما و يجري تكوين مخصصات بما يتماشى مع سياسات تثبيت األرباح  90يتم تصنيف تمويالت األفراد غير المنتجة بعد 

 لمجموعة.ا
 

 في القيمة   المجمعتقديرات االنخفاض 
 نتم رصد مخصصات إنخفاض القيمة الجماعية وفقاً لتوجيهات معيار التقارير المالية الدولية، ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. إ

  يتم تقديرها على أساس جماعي. ،فرديعلى أساس  تمويالتاإلنخفاضات في القيمة التى لم يكن من الممكن تحديدها فيما يتعلق بال
 

 إدارة الضمانات اإلضافية
 

تستخدم الضمانات اإلضافية والضمانات على نحو فعال كأدوات مخففة من قبل المجموعة. ويتم إجراء رصد مستمر لجودة الضمانات اإلضافية 
 وتقييمها.

 

 اإلضافية، تسعى المجموعة للتأكد من قابلية تنفيذ الضمانات اإلضافية.عندما يتم تأمين التسهيالت االئتمانية بموجب الضمانات 
 

ع ضإعادة تقييم الضمانات بشكل منتظم وفقا للسياسة كقاعدة عامة. ومع ذلك، يتم إجراء التقييمات الدورية أيضا تبعا لطبيعة الضمانات والوتتم 
 العادلة للضمانات والتأكد من أن المخاطر يتم تغطيتها بشكل مناسب.االقتصادي العام. وهذا يتيح للمجموعة تقييم القيمة السوقية 
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 30 إدارة المخاطر )تتمة(

 
 )تتمة(  إطار إدارة المخاطر

 
 مخاطر السوق (ب

 
   ،أسعار الصرف ،إن مخاطر السوق هي المخاطر المحتملة للتعرض لخسارة نتيجة التغيرات في األسعار الناتجة عن تقلب معدالت األرباح

الشريعة  ادئومب تماشياً مع المنهج المتبع من قبل المصرف لاللتزام الصارم بأحكامبما يتضمن ذلك ترابطها وتقلبها.  أسعار األسهم والسلع، و
 بالدخول في معامالت مضاربة في العمالت األجنبية. جموعةقوم المتال ، اإلسالمية

 
الل حدود المخاطر الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات والمعتمدة من من خ جموعةتعرض لها المتتتم إدارة مخاطر السوق التي 

. تتم مراجعة حدود المخاطر من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بصورة سنوية. تتم مراقبة حدود مخاطر السوق جموعةقبل مجلس إدارة الم
 إلى اإلدارة العليا. -في حال وجودها  -ءات باستمرار وبصورة مستقلة من قبل قسم المخاطر ويتم إبالغ االستثنا

 
 القيمة المعرضة للمخاطر

فإن معيار مخاطر السوق الرئيسي للمجموعة هو احصائي: "القيمة المعرضة  ،بشكل أفضل لإلحاطة بالجوانب متعددة األبعاد لمخاطر السوق
 القيمة المعرضة للمخاطر لفئات الموجودات المحددة معايير حساب يتم. للمخاطر"، الذي يستخدم لفترات قصيرة من حالة تحمل المخاطر

مثل معدل قيمة األرباح المعرضة للمخاطر وقيمة العمالت األجنبية المعرضة للمخاطر وإجمالي القيمة المعرضة المدرجة على أساس يومي، 
 للمخاطر.

 
 مخاطر العمالت األجنبية .1
 

إن المجموعة ال تحتفظ بأية مراكز غير مغطاه  ير في أسعار صرف العمالت األجنبية.هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغ
إن المجموعة غير معرضة بشكل كبير لمخاطر العمالت األجنبية حيث أن غالبية الموجودات والمطلوبات المالية  بالعمالت األجنبية.

 ة بالدوالر األميركي.مربوطال دول مجلس التعاون الخليجي األخرى بعمالتأو  اإلمارات العربية المتحدة درهمبإما  للمجموعة مقّومة
 

 مخاطر أسعار األسهم .2
 

رات يهي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية تبعاً لتغيرات أسعار السوق وذلك بصرف النظر عن سبب التغ
رية نفسها أو الجهة التي أصدرتها أو العوامل التي تؤثر على األدوات المالية المشابهة التي قد تنشأ نتيجة عوامل تخص األداة االستثما

 في سوق المال.
 

رات ( من تغير محتمل في مؤشاألسهم يعرض الجدول التالي مدى التأثير على حقوق المساهمين )نتيجة التغير في القيم العادلة ألسعار
 األخرى ثابتة.األسهم، مع اإلبقاء على جميع المعطيات 

 
 

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31

 

نسبة التغير في 
مؤشرات 

 % السوق

التأثير على 
 صافي الربح 

 ألف درهم

التأثير على 
بنود الدخل 

 الشامل األخرى
 ألف درهم

نسبة التغير في 
مؤشرات 

 % السوق

التأثير على 
 صافي الربح 

 ألف درهم

التأثير على 
بنود الدخل 

 الشامل األخرى
 ألف درهم

 5.423 - 10 3.315 - 10 أسهم 

 71.869 - 10 124.996 - 10 صكوك

 
 المخاطر التشغيلية (ج

 
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة التي  قد تنتج عن عدم كفاية أو فشل العمليات والنظم الداخلية أو أخطاء الموظفين ومن عوامل 

بسياسات  المجموعةحتفظ ت .االستراتيجية و الشهرة و لكن تشمل المخاطر القانونية و التنظيميةولهذا فهي تستثني المخاطر خارجية أخرى، 
وإجراءات قياسية تخص إدارة كل قسم أو جزء أو فرع على حده بغرض تقليل الخسائر إلى الحد األدنى وذلك من خالل وضع إطار عمل 

ة تخضع كافة السياسات واإلجراءات القياسية لمراجعة وموافق .تشغيلية الخاصة بهايتطلب من كل وحدة إجراء تحديد وتقييم ورقابة للمخاطر ال
 مجلس اإلدارة.

 
بإدارة المخاطر التشغيلية من خالل التطبيق والتقييم المنظم لنقاط الرقابة الداخلية ومن خالل الفصل المناسب في المهام  المجموعةقوم ت

ت نظامية ومنتظمة ورقابة المعامالت، ويكتمل هذا الهيكل الرقابي من خالل المراجعات المستقلة والتفويض المستقل للمعامالت وإجراء تسويا
 والدورية التي يقوم بها قسم التدقيق الداخلي في المصرف.
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 30 إدارة المخاطر )تتمة(

 
 )تتمة(  إطار إدارة المخاطر

 
 المخاطر التشغيلية )تتمة( (ج

 
قامت المجموعة بإنشاء وحدة المخاطر التشغيلية ضمن وحدة مراقبة المخاطر للمجموعة لتأسيس الهيكل العام و بناء الحوكمة المبين في 

وعة مسياسة المخاطر التشغيلية. تقوم هذه الوحدة بتطوير وتنفيذ األساليب الخاصة بتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التشغيلية على مستوى المج
 ةامل وتقديم تقارير منتظمة وشاملة حول المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا. تقوم هذه الوحدة بدعم وحدات األعمال والوحدات المساندبالك

 في مراقبة وإدارة المخاطر التشغيلية الخاصة بهم. 
 

راف المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا كما تجري إشتقوم وحدة المخاطر التشغيلية للمجموعة بتقديم تحليالت وتقارير حول  .فضالً عن ذلك
 ومراقبة مستقلة للمخاطر وإجراءات تخفيفها.

 
رات تيتم تنظيم هيكل الحوكمة للمخاطر التشغيلية من خالل لجنة المخاطر التشغيلية وااللتزام  والتي تقوم بمراجعة المخاطر التشغيلية على ف
يذية فمنتظمة كما تقوم بتفعيل أدوات الرقابة القائمة للتخفيف من تلك المخاطر. ترفع لجنة المخاطر التشغيلية وااللتزام تقريرها للجنة التن

 وتطلب مشاركة اإلدارة العليا لكل وحدة وإدارة رئيسية للمجموعة. 
 

 قامت المجموعة بتطبيق اإلجراءات التالية بغرض إجراء مراقبة وإدارة نشطة للمخاطر التشغيلية: 
 

 لية قبل استحداث لتشغيتقييم أي مخاطر تشغيلية لمنتج جديد أو معدل أو عملية قبل تطبيقه. يعمل ذلك على تحديد وتخفيف المخاطر ا
 منتجات جديدة أو عمليات أو أنظمة ذات مبادرة تغيير رئيسية؛

  تحديد المخاطر الكامنة والمتبقية في جميع وحدات وشركات المجموعة وتقييم الكفاءات الرقابية وكذلك تقييم التأثيرات الممكنة
 يتم تحديدها بشكل منتظم عن طريق اإلدارة الرئيسية؛ والمتوقعة لمخاطر التشغيل. تتم رقابة وإعادة تقييم المخاطر التي

  إن عملية تحصيل بيانات الخسارة الداخلية تعمل على إدارة المخاطر بطريقة فعالة وكافية أي تحليل الجذور المتسببة في ذلك
 على عاتق المديرين ولية تحديد واإلخطار عن أحداث المخاطر التشغيليةؤوتحسين المراقبة وتقليل احتمال الخسارة. تقع مس

 المباشرين لألعمال والوحدات المساندة ؛
  تضمن عمليات أمن تقنية المعلومات سرية وسالمة وتوافر معلومات المجموعة ونظم المعلومات ومصادرها من خالل اختيار

جية منية ضمن اإلستراتيدمج العمليات األ وحدة المخاطر التشغيلية للشركة القابضة وتطبيق نظم الحماية المناسبة. كما تضمن
 ؛في المجموعة وعمليات تخطيط العمليات

 كما يوجد برنامج تأمين شامل والذي يعد بمثابة مكون مدمج إلستراتيجية المجموعة في تقليل المخاطر التشغيلية؛ و 

  وللمحافظة على استمرارية األعمال تتيح سياسة إدارة استمرارية األعمال للمجموعة إمكانية تنفيذ تدابير لحماية موارد المجموعة
 التجارية في حالة وقوع كوارث.

 
 مخاطر السيولة (د

 
 للوفاء بالتزاماته المالية والتي يتم سدادها نقدا أو بأصول مالية أخرى. مؤسسة ماواجهها يمكن ان تالتي هي المخاطر 

 إدارة مخاطر السيولة
 

تقوم المجموعة بتنويع مصادر التمويل كما تتم إدارة الموجودات بما يتماشى مع حجم السيولة المتوفرة، مع االحتفاظ  ،ولتفادي هذه المخاطر
مراقبتها  مالدائم بأرصدة كافية من النقد وما يعادله. تتم إدارة السيولة من قبل قسم الخزينة بناًء على توجيهات لجنة الموجودات والمطلوبات وتت

رير التدفقات النقدية قصيرة األجل والتقارير متوسطة األجل لعدم توافق االستحقاق. تم تحديد تواريخ االستحقاق التعاقدية للموجودات باستخدام تقا
 والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية كما في تاريخ الميزانية العمومية حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي، وال يؤخذ في االعتبار تواريخ

حقاق تتم مراقبة بيان است قاق التعاقدية المحددة بموجب سجل االحتفاظ بالودائع من قبل المصرف وبموجب توافر المبالغ السائلة.االستح
 لضمان االحتفاظ بالسيولة الكافية. لجنة الموجودات والمطلوباتموجودات ومطلوبات المصرف من قبل 
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 30 إدارة المخاطر )تتمة(

 
 )تتمة(  المخاطرإطار إدارة 

 
 د(   مخاطر السيولة )تتمة(

 
 مخاطر السيولةالرقابة على 

 
فترات وعدم تطابق التدفقات النقدية المستقبلية  حاالت لتحديدإدارة المخاطر للمجموعة  تتم مراقبة جميع مراكز السيولة الممولة وتقّيم من قبل

 العمالت الرئيسية.بلوبات على المدى القصير وللمطالمقابلة  االستحقاق
 

قرار إدارة الخزينة حدث رئيسي، استنادا إلى وتأثرها بأي  التمويلية المالءةمجموعة بمراجعة كما تقوم لجنة المطلوبات والموجودات لل
 أسواق رأس المال.رأس المال و متنوعة فيالتمويل الالمسؤولة عن الحفاظ على مصادر للمجموعة التي تعد 

 
ة تحمل أعباء التكاليف اإلضافيمن حيث الحصول على تمويالت من دون مزيجا من ضوابط السيولة التي توفر األمن  ربحذ تطبق المجموعة

 يفنهج المجموعة إلدارة مخاطر السيولة يتمثل للودائع.  الجريئةتقديم العطاءات أو  الموجوداتغير المبررة للتمويالت الناشئة عن تسييل 
تركز مخاطر التقوم لجنة المطلوبات والموجودات للمجموعة بمراقبة الكافي من مصادر متنوعة في جميع األوقات.  التأكد من أن لديها التمويل

 ( والتي تشمل:قياساً إلى الحدود االسترشادية) المؤشرات االستدالليةمن خالل مجموعة من 
 

 تركزات المودعين 

  مواعيد االستحقاقتحليل 

 وبرامج التمويل المتنوعة ، 

 األنشطة االستثمارية تنويع 
 

 تقليل مخاطر السيولة
 

دارة إ تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بالتعاون مع إدارة الخزينة للمجموعة مسؤولة بشكل رئيسي عن تنفيذ إستراتيجيات
ي فالسيولة في المراكز المنتظمة والمحافظة على احتياطيات سيولة كافية لمقابلة أي مواقف تعثر محتملة. كما تساهم وحدات األعمال األخرى 

 إدارة السيولة المنتظمة اإلجمالية من خالل إستراتيجيات تنويع المنتجات وأهداف الودائع.
 

أن المستخدمين ومقدمي السيولة كمصدر يجب أن يتم تحفيزه  ،وفقا ألفضل الممارسات ،ت للمجموعةتعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبا
 تبأسلوب يتسم بالعدالة والشفافية.يتم تحقيق ذلك من خالل نظام تسعير تحويل األموال والذي يتم تعديله لتغيير / تعويض لسيولة الموجودا

 .المعينةأو طبيعة بناء المطلوبات  المعينة
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 30 إدارة المخاطر )تتمة(

 
 )تتمة(  إطار إدارة المخاطر

 مخاطر السيولة )تتمة(د(   
 

 34 بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية

         
   خالل أشهر 3أكثر من  أكثر من سنة إلى سنوات 3أكثر من  أكثر من 

   أشهر 3 إلى سنة سنوات 3 سنوات 5إلى  سنوات 5 اإلجمالي

  2017 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
        
  الموجودات المالية:       

  نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 11.258.584 2.000.000 - - - 13.258.584

  مستحق من بنوك 10.224.271 - - - 957.773 11.182.044

  أوراق مالية استثمارية 196.470 153.898 193.031 547.343 717.808 1.808.550

  ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة  8.452.504 6.261.253 6.826.718 3.008.683 9.286.239 33.835.397

  موجودات مالية أخرى 71.411 - - - - 71.411

   ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

  الماليةإجمالي الموجودات  30.203.240 8.415.151 7.019.749 3.556.026 10.961.820 60.155.986

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

  المطلوبات المالية:      

  مستحق لبنوك (3.191.879) (2.094.306) - - - (5.286.185)

  حسابات المتعاملين (33.578.441) (8.049.980) (191.529) (2.500) - (41.822.450)

  أدوات صكوك تمويلية (1.836.250) - - (3.690.399) - (5.526.649)

  مطلوبات مالية أخرى (356.997) - - - - (356.997)

  زكاة مستحقة الدفع (52.181) - - - - (52.181)

   ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

  إجمالي المطلوبات المالية (39.015.748) (10.144.286) (191.529) (3.692.899) - (53.044.462)

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

  الفائض/)العجز( في السيولة (8.812.508) (1.729.135) 6.828.220 (131.873) 10.961.820 7.111.524

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

  الفائض/)العجز( المتراكم في السيولة (8.812.508) (10.541.643) (3.713.423) (3.850.296) 7.111.524 

  بنود خارج الميزانية العمومية      

  اعتمادات مستندية وكفاالت 4.085.610 1.822.898 819.410 2.645 - 6.730.563

======== ======== ======== ======== ======== ========   
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 30 إدارة المخاطر )تتمة(

 
 )تتمة(  إطار إدارة المخاطر

 
 مخاطر السيولة )تتمة(د(   
 

 34 بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(

         
   خالل أشهر 3أكثر من  أكثر من سنة إلى سنوات 3أكثر من  أكثر من 

   أشهر 3 إلى سنة سنوات 3 سنوات 5إلى  سنوات 5 اإلجمالي

  2016 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
        
  الموجودات المالية:       

  نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 8.741.892 2.920.910 -  -  -  11.662.802

  مستحق من بنوك 5.881.312 - 1.873.881 - - 7.755.193

  أوراق مالية استثمارية 10.910 282.898 293.708 219.970 671.728 1.479.214

  أنشطة تمويلية واستثمارية مدينةذمم  4.572.913 3.120.903 8.460.062 7.823.834 12.364.856 36.342.568

  موجودات مالية أخرى 39.487 - - - - 39.487

   ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

  إجمالي الموجودات المالية 19.246.514 6.324.711 10.627.651 8.043.804 13.036.584 57.279.264

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

      
  المطلوبات المالية:

  مستحق لبنوك (1.807.918) - - - - (1.807.918)

  حسابات المتعاملين (7.937.907) (15.093.445) (18.099.655) - - (41.131.007)

  أدوات صكوك تمويلية (1.836.250) - (1.836.250) (3.695.638) - (7.368.138)

  مطلوبات مالية أخرى (586.151) - - - - (586.151)

  زكاة مستحقة الدفع (35.139) - - - - (35.139)

   ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

  إجمالي المطلوبات المالية (12.203.365) (15.093.445) (19.935.905) (3.695.638) - (50.928.353)

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

        
  الفائض/)العجز( في السيولة 7.043.149 (8.768.734) (9.308.254) 4.348.166 13.036.584 6.350.911

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

 
   الفائض/)العجز( المتراكم في السيولة  7.043.149 (1.725.585) (11.033.839) (6.685.673) 6.350.911

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

  بنود خارج الميزانية العمومية      
  اعتمادات مستندية وكفاالت  5.472.019 526.916 858.695 113.737 - 6.971.367

======== ======== ======== ======== ======== ========   
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 30 إدارة المخاطر )تتمة(

 
 )تتمة(  إطار إدارة المخاطر

 
 د(   مخاطر السيولة )تتمة(

 

 تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية
 

  2017ديسمبر  31كما في    الدفعات الخارجة التعاقدية
────────────────────────────────────────────     

   القيمة إجمالي الدفعات خالل أشهر 3أكثر من  أكثر من سنة إلى سنوات 3من أكثر  أكثر من
   الدفترية الخارجة اإلسمية أشهر 3 إلى سنة سنوات 3 سنوات 5إلى  سنوات 5

                   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
  المطلوبات المالية

  مستحق لبنوك (5.286.185) 5.290.538 4.901.618 388.920 - -  - 
  حسابات المتعاملين (41.822.450) 42.075.790 33.763.091 8.116.072 194.042 2.585 - 
  أدوات صكوك تمويلية (5.526.649) 5.978.985 1.888.784 99.367 264.134 3.726.700 - 

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────   
- 3.729.285 458.176 8.604.359 40.553.493 53.345.313 (52.635.284)   

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════   
                  

  2016ديسمبر  31كما في    الدفعات الخارجة التعاقدية
────────────────────────────────────────────     

   القيمة إجمالي الدفعات خالل أشهر 3أكثر من  أكثر من سنة إلى سنوات 3أكثر من  أكثر من
   الدفترية الخارجة اإلسمية أشهر 3 إلى سنة سنوات 3 سنوات 5إلى  سنوات 5

            ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
  المطلوبات المالية       
  مستحق لبنوك (1.807.918) (1.807.918) (1.807.918) - - - -
  حسابات المتعاملين (41.131.007) (41.844.776) (7.957.752) (15.244.379) (18.642.645) - -
  أدوات صكوك تمويلية (7.368.138) (8.179.983) (1.879.567) (206.920) (2.136.059) (3.957.437) -

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────   

- (3.957.437) (20.778.704) (15.451.299) (11.645.237) (51.832.677) (50.307.063)   

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════   
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 30 إدارة المخاطر )تتمة(

 
 )تتمة(  إطار إدارة المخاطر

 
 الربح معدلمخاطر  (ه

 
ز المحافظ لغير المتاجرة جميع مراكتشمل . لتغيرات معدالت الربح للمجموعةالمتاجرة غير ل تعرف مخاطر معدل الربح بأنها تعرض المنتجات

ا حتى للبيع والمحتفظ بهثمارات المالية المخصصة الستى موجودات ومطلوبات المجموعة وامعدل الربح عل عنالتي تنشأ السجالت المصرفية 
ستحقاق. تنشأ مخاطر معدل الربح بشكل رئيسي من عدم التطابق بين العائد المستقبلي على الموجودات وتكاليف تمويلها نتيجة التغيرات االتاريخ 

 الربح. معدالتفي 
 
المتوازية لمنحنى العائد الذي  التحوالتمحاكاة  خاللالي، تقوم المجموعة بإجراء اختبارات الضغط من إلجملقياس حساسية معدل الربح او

 المقابل على صافي إيرادات التمويل. األثرنقطة أساس، وتقييم  200نقطة أساس و  50يتراوح بين 
 

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 / ألف درهم الفارق المبلغ / ألف درهم / ألف درهم الفارق ألف درهمالمبلغ /  

 368.960 2.660.226 211.618 2.520.419 نقطة أساس 200ارتفاع المعدل بواقع 

 - 2.291.266 - 2.308.802 حالة مستقرة

 (353.579) 1.937.687 (380.234) 1.928.568 نقطة  200انخفاض المعدل بواقع 

 
 القانونيةالمخاطر  (و
 

مستشار قانوني دائم للتعامل مع القضايا القانونية البسيطة والمعقدة، وتتم إحالة المواقف التي تنطوي على درجة عالية من التعقيد  لمجموعةلدى ا
 والحساسية إلى مكاتب محاماة خارجية سواء في اإلمارات العربية المتحدة أو في دولة أخرى حسبما يكون ذلك مناسباً.

 
 مخاطر السمعة  (ز

 
عة. ممخاطر السمعة هي مخاطر الخسارة المحتملة للدخل والعائد المستقبلي والخسارة في القيمة السوقية أو عدم توفر السيولة  بسبب تدهور الس

ومن الممكن أن تنشأ مخاطر السمعة أيضاً عن عدم االلتزام    تشمل أيضا التهديد الذي قد تتعرض له قيمة العالمة التجارية لمؤسسة مالية.
 بقرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أثناء اتخاذ القرارات اإلدارية بشأن المنتجات أو إبرام عقود المنتجات المالية.

 
موعة وضعت المج ،، لهذادائنين أو الجمهورأو المساهمين أو ال متعاملينيمكن أن تنشأ مخاطر السمعة نتيجة للفشل مع نظرة سلبية قوية من ال
  .وطبقت إجراءات وضوابط قوية لضمان النظرة اإليجابية للمجموعة

 
 

 المخاطر التنظيمية والرقابية  (ح
 

 جيهات.والمخاطر التنظيمية والرقابية هي مخاطر فرض عقوبات و/أو الخسائر المالية نتيجة لعدم التقيد بالقوانين المطبقة أو النظم أو الت
 

تقديم مراقبة ود د على أساس المجموعة ككل. يشمل هذا التقيَ مع ما يلزم من والية وسلطة لفرض التقيَ ، منفصلة تقَيد إن لدى المجموعة وظيفة
الشركة القابضة لها )"بنك اإلمارات دبي  سياسات المجموعة تتبعمكافحة غسيل األموال والعقوبات الرادعة. المتعلقة ب  التقارير عن مسائل

فيما يتعلق بالتقَيد بقوانين مكتب مراقبة الموجودات األجنبية والتي تتماشى مع الممارسات والمبادىء التوجيهية الدولية. تحتفظ  الوطني"(
دة البيانات كما أن قاع ن المحتملين مع المجموعة.والتي يتم فحصها بدايًة عند تقييم المتعاملي المجموعة بقاعدة بيانات "للمتعاملين المحَظرين"

 هذه مرتبطة بقائمة مكتب مراقبة الموجودات األجنبية لألشخاص المحظرين حيث يتم تحديثها من وقت آلخر.
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 30 إدارة المخاطر )تتمة(

 
 )تتمة(  إطار إدارة المخاطر

 
 عدم االلتزام بالشريعةمخاطر  (ط

 
 

وقوع ما قد يؤدي إلى ضرر بالمجموعة نتيجة عدم االلتزام بقرارات وفتاوى الهيئة الشرعية في التصرفات التنفيذية أو هي احتمالية 
 .المنتجات أو العقود المرتبطة بالمنتجات المالية، والتي قد تؤدي أيضاً إلى اإلضرار بسمعة المجموعة

 
حلول القائمة والمقترحة ومن ثم عرضها على الهيئة الشرعية للموافقة النهائية، لدى المجموعة إدارة شرعية دائمة وظيفتها تقييم جميع ال

  .وبعدها القيام بإجراء تدقيق دوري لضمان االلتزام بالمبادئ واألحكام الشرعية
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 31 إدارة وتخصيص رأس المال   

 
يقوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي باإلشراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك يتلقى معلومات حول كفاية رأس 

الصادر عن  2المال ويحدد متطلبات رأس المال للمجموعة ككل. يتم احتساب رأس المال على مستوى المجموعة باستخدام نموذج بازل 
ك )لجنة بازل( بعد تطبيق التعديالت التي قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتعميمها بعد لجنة بازل للرقابة على البنو

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال "الركيزة األولى" عملية المراجعة الرقابية  .على ثالثة "ركائز"  2تكييفها محليا. يقوم نموذج بازل 
 الركيزة الثالثة" السوق " "الركيزة الثانية" وأخالقيات

 
 الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: 

 
يلزم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي المجموعة بالمحافظة على الحد األدنى المحدد لنسبة  ،الماللرأس  2بازل وفقاً لمتطلبات 

 منها(  %8نسبة  1شق )والتي يكون ال %12إجمالي رأس المال إلى إجمالي الموجودات مرجحة المخاطر بنسبة 
 

 إلى فئتين:  للمصرفينقسم رأس المال النظامي 
 
  من رأس المال على رأسمال األسهم واألسهم الممتازة واالحتياطي القانوني والنظامي واالحتياطيات األخرى واألرباح  األوليشمل الشق

المحتجزة والحصة غير المسيطرة بعد خصم الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة والتعديالت النظامية األخرى المتعلقة بالبنود 
 لكن يتم التعامل معها بصورة مختلفة ألغراض خاصة بكفاية رأس المال، و  المدرجة في حقوق المساهمين و 

 
  من رأس المال على الديون الثانوية المؤهلة واالحتياطي غير المفصح عنه واحتياطي القيمة العادلة.   2يشتمل الشق 

 
 . 2007ديسمبر  31( اعتباراً من 1زة تلتزم المجموعة بتطبيق النهج المعياري لالئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية )الركي 
 

 هي كالتالي:   1نسبة كفاية رأس المال حسب نموذج بازل 
 
 

 2017 
 ألف درهم

2016 
 ألف درهم

 --------- --------- 
   من رأس المال  1الشق 

  5،430،422  5،430،422 رأس المال 

  339،986  410،186 احتياطي إلزامي

  245،765  317،036 احتياطيات أخرى مفصح عنها 

  653،198  1،155،615 األرباح المحتجزة 

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

  6،669،371  7،313،259  1إجمالي رأس المال الشق 

   

   2رأس المال الشق 

  845،276  650،786 مخصصات انخفاض قيمة المحفظة

 - العادلةاحتياطي القيمة 
---------------- 

 19،404  
---------------- 

  864،680  650،786 2إجمالي رأس المال الشق 

   

 509،366 المؤهل 2رأس المال الشق 

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

533،133 

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

 7،202،504 7،822،625  قاعدة رأس المال

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

   بالمخاطرالموجودات المرجحة 

 41،098،300 40،749،303 مخاطر االئتمان 

 14،884 21،601 مخاطر السوق 

 3،756،966 4،301،798 المخاطر التشغيلية

 44،870،150 45،072،702 اإلجمالي

 ========= ========= 
%17.36 (3معدل كفاءة رأس المال )بازل   16.05%  

 ========= ========= 
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 31 وتخصيص رأس المالإدارة    

 
 3بازل  -معيار كفاية رأس المال 

 
فبراير  1اعتباراً من  دخلت حيز التنفيذوالتي  3بازل  -أنظمة معيار كفاية رأس المال  المركزي مصرف اإلمارات العربية المتحدةأصدر 
فصاعداً( والتي تنص على أن تكون  2017وتقارير رئيسية للربع األخير  2017والربع الثالث  2017تقارير موازية للربع الثاني ) 2017

 وإجمالي رأس المال.ة مستويات وهي على وجه التحديد، حقوق المساهمين العادية والشق األول ثالثعلى  رأس المالالحد األدنى ل متطلبات
 

 %2.5أقصى يصل إلى بحد   -االقتصادية  تقلباتلمال اإلضافي )احتياطي رأس المال التحوطي( واحتياطي رأس المال للإن احتياطي رأس ا
 .%7لمتطلبات حقوق الملكية العادية بنسبة  الحد األدنىالذي تم تطبيقه هو أعلى وأكبر من  –احتياطي لكل 

 
من  %1.25االنتقالية وينبغي الحفاظ عليها عند نسبة ترتيبات التحوطي يعد فاعالً في الاحتياطي رأس المال ، فإن 2017فيما يتعلق بالعام 

سيكون  ،2019 اعتباراً من العامو %1.88 ينبغي أن يكون احتياطي رأس المال التحوطي عند نسبة، 2018قاعدة رأس المال. بالنسبة لعام 
وليس مطلوبا االقتصادية،  تقلباتس هناك أي تأثير الحتياطي رأس المال للليمن قاعدة رأس المال.  %2.5بنسبة من المطلوب االحتفاظ 

 .2017يه للعام لحفاظ علا
 

 :  3بازل  -معيار كفاية رأس المال  كفاية رأس المال وفقا لنظام نسبةفيما يلي 
 

  
 
 

  نسبة رأس المال

 
 
 

2017 

متطلبات الحد 
األدنى لرأس 

المال للعام 
2017 

متطلبات الحد 
األدنى لرأس 
المال بحلول 

 2019العام 
     

 %13 %11.75 %17.36 أ. اإلجمالي 
 %11 %9.75 %16.23 ب. نسبة الشق األول اإلضافي
 %11 %8.25 %16.23 ج. نسبة حقوق الملكية العادية 

 
 

 دور وحدة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر الكلية
 

تقاريرها على نحو مستقل عن اإلدارة، وهي تتبع مباشرة للجنة التدقيق للمجلس. وهي مسؤولة عن تقديم تقوم وحدة التدقيق الداخلي بإعداد 
ت امراجعة مستقلة لبيئة الرقابة في المجموعة بما في ذلك جميع جوانب إدارة المخاطر. يكمن الهدف الرئيسي للتدقيق الداخلي في تقديم ضمان

دارة التنفيذية حول مدى فاعلية الضوابط للحد من المخاطر الحالية والناشئة وبالتالي تحسين ثقافة الرقابة موثوقة وقيمة وفورية إلى المجلس واإل
جراء إداخل المجموعة. تقوم لجنة التدقيق للمجلس بمراجعة وقبول خطط التدقيق الداخلي والموارد، وتقيم فاعلية التدقيق الداخلي. ويتم أيضاً 

 رجيين على نحو منتظم.تقييم من قبل استشاريين خا
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 32 لدخلاو التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات

 
   دول مجلس دول أخرى في  أمريكا    

   التعاون الخليجي الشرق األوسط  أوروبا الشمالية آسيا الشرق األقصى أخرى اإلجمالي

  2017 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم ألف ألف درهم ألف درهم
                

 
 

  الموجودات: 

  نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 13،258،584 -  -  -  -  -  -  13،258،584

  من بنوكمستحق  7،792،851 3،475 3،347،638 19،343 2،141 15،377 1،219 11،182،044

  أوراق مالية استثمارية 1،304،149 8،330 185،704 -  113،897 -  196،470 1،808،550

  ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة  33،051،813 351،388 36،725 -  395،390 -  81 33،835،397

  عقارات استثمارية 462،943 -  -  -  -  -  -  462،943

  قبوالت للمتعاملين 617،349 -  -  -  -  -  -  617،349

  عقارات ومعدات 213،295 -  -  -  -  -  -  213،295

  موجودات أخرى  503،202 -  -  -  -  -  -  503،202

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────   

  إجمالي الموجودات 57،204،186 363،193 3،570،067 19،343 511،428 15،377 197،770 61،881،364
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════   

  المطلوبات:        

  مستحق لبنوك 41،542،083 45،959 114،837 31،967 41،871 5،661 40،072 41،822،450

  حسابات المتعاملين 5،282،435 3،637 101 12 - - - 5،286،185

  أدوات صكوك تمويلية 5،526،649 - - - - - - 5،526،649

  قبوالت للمتعاملين 617،349 - - - - - - 617،349

  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 1،267،364 - - - - - - 1،267،364

  زكاة مستحقة الدفع 52،181 - - - - - - 52،181

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────   

  إجمالي المطلوبات 54،288،061 49،596 114،938 31،979 41،871 5،661 40،072 54،572،178

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────   

  الملكيةحقوق  7،309،186 - - - - - - 7،309،186

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────   

  والمطلوبات إجمالي حقوق الملكية 7،309،186 - - - - - - 7،309،186
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════   

          

  إجمالي الدخل ناقصاً حصة المتعاملين من األرباح 2،348،164 6،226 (127) (116) 36،320 (6) 1،832 2،392،293
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════   
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 32 ()تتمة لدخلاو التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات

 
   دول مجلس دول أخرى في  أمريكا    

   التعاون الخليجي الشرق األوسط  أوروبا الشمالية آسيا الشرق األقصى أخرى اإلجمالي

  2016 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
          
  الموجودات:         

  اإلمارات العربية المتحدة المركزينقد وأرصدة لدى مصرف  11.662.802 -  -  -  -  -  -  11.662.802

  مستحق من بنوك 6.654.112 2.766 712.197 385.108 -  698 312 7.755.193

  يةاستثمارأوراق مالية  1.117.913 8.330 -  -  338.457 -  14.514 1.479.214

  مدينةذمم أنشطة تمويلية واستثمارية  36.335.944 29 3.443 -  929 -  2.223 36.342.568

  عقارات استثمارية 474.830 -  -  -  -  -  -  474.830

  قبوالت للمتعاملين 776.050 -  -  -  -  -  -  776.050

  عقارات ومعدات 220.265 -  -  -  -  -  -  220.265
  ذمم مدينة وموجودات أخرى 517.267 -  -  -  -  -  -  517.267

   ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

  إجمالي الموجودات 57.759.183 11.125 715.640 385.108 339.386 698 17.049 59.228.189

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

  المطلوبات:
          

  مستحق لبنوك 1.622.688 1.568 183.625 37 - - - 1.807.918

  حسابات المتعاملين 40.703.736 117.696 153.953 20.661 97.065 537 37.359 41.131.007

  أدوات صكوك تمويلية 7.368.138 - - - - - - 7.368.138

  قبوالت للمتعاملين 776.050 - - - - - - 776.050

  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 1.421.162 - - - - - - 1.421.162

  زكاة مستحقة الدفع 35.139 - - - - - - 35.139

   ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

  إجمالي المطلوبات 51.926.913 119.264 337.578 20.698 97.065 537 37.359 52.539.414

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

  حقوق الملكية 6.688.775 - - - - - - 6.688.775

   ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

  المطلوبات وحقوق الملكيةإجمالي  58.615.688 119.264 337.578 20.698 97.065 537 37.359 59.228.189

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

          
  إجمالي الدخل ناقصاً حصة المتعاملين من األرباح 2.488.442 40 1.512 - 4.845 - 42 2.494.881

========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========   
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 ماليةالمطلوبات الموجودات وال 33
 

 :دفتريةة والقيم اليالتصنيفات المحاسب
 

 األخرى التكلفة المطفأة درجةإجمالي القيمة الم
 ذمم أنشطة تمويلية

 مدينة واستثمارية
 متاحة للبيع

محتفظ بها حتى تاريخ 
 االستحقاق

 2017ديسمبر  31كما في 
 

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
  الموجودات المالية      
  نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي -  -  - 13.258.584  13.258.584 

  مستحق من بنوك -  -  -  11.182.044 11.182.044
  يةاستثمارأوراق مالية  -  -  33.835.397 -  33.835.397
  ذمم أنشطة تمويلية مدينة 9.072 1.799.478 -  -  1.808.550

  موجودات مالية أخرى -  -  -  71.411 71.411
   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

60.155.986 24.512.039 33.835.397 1.799.478 9.072   
=========== =========== =========== =========== ===========   

  المطلوبات المالية - - - 41،822،450 41،822،450
  مستحق لبنوك - - - 5،286،185 5،286،185
  حسابات المتعاملين - - - 5،526،649 5،526،649

  صكوك مستحقة الدفع - - - 356،988 356،988
  مطلوبات مالية أخرى - - - 52،181 52،181

  زكاة مستحقة الدفع ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
53،044،453 53،044،453 - - -   

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

 
 
 

  



 اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(مصرف 
 ة للمجموعةالموّحد المالية البيانات حول إيضاحات

 20١7 ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

73 
 

 )تتمة( الموجودات والمطلوبات المالية 33
 

 والقيم الدفترية:التصنيفات المحاسبية 
 

 األخرى التكلفة المطفأة درجةإجمالي القيمة الم
 ذمم أنشطة تمويلية

 مدينة واستثمارية
 متاحة للبيع

محتفظ بها حتى تاريخ 
 االستحقاق

 2016ديسمبر  31كما في 
 

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
  الموجودات المالية     

  نقد، وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي -  -  -  11.662.802 11.662.802
  مستحق من بنوك -  -  -  7.755.193 7.755.193

  استثمارأوراق مالية  -  -  36.342.568 -  36.342.568
  ذمم أنشطة تمويلية مدينة 104.436 1.374.778 -  -  1.479.214

  موجودات مالية أخرى -  -  -  39.487 39.487
   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

57.279.264 19.457.482 36.342.568 1.374.778 104.436   
=========== =========== =========== =========== ===========   

  المطلوبات المالية     
  مستحق لبنوك - - - 1.807.918 1.807.918

  حسابات المتعاملين - - - 41.131.007 41.131.007
  صكوك مستحقة الدفع - - - 7.368.138 7.368.138

  مطلوبات مالية أخرى - - - 580.269 580.269
  زكاة مستحقة الدفع - - - 35.139 35.139

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
50.922.471 50.922.471 - - -   

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

 
إن القيمة المرحلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ال تختلف بشكل كبير عن قيمها العادلة.
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 )تتمة( المطلوبات الماليةالموجودات و 33
 

 .المطلوباتلة للموجودات والقيمة العاد
المطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بصفة دورية منتظمة. تم تحديد المستويات المختلفة  في التسلسل الموجودات ويعرض الجدول التالي تحليل 

 الهرمي للقيمة العادلة كما يلي:

  المحددة.مستوى أول: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق األساسية للموجودات والمطلوبات 

 اتالتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبعار المدرجة ضمن المستوى األول ومستوى ثاني: التقييم باستخدام بيانات مختلفة غير األس، 
 إما بشكل غير مباشر )كالمشتقة من األسعار(.إما بشكل مباشر )كاألسعار( و

 التي ال تستند على بيانات السوق الممكن مالحظتها )بيانات المطلوبات و ت أخرى للموجودات أومستوي ثالث: التقييم باستخدام بيانا
 أخرى(.

 إجمالي 

بيانات هامة ال يمكن 
 مالحظتها

 مستوى ثالث

بيانات أخرى هامة ممكن 
 مالحظتها

 مستوى ثاني 

أسعار مدرجة للموجودات 
المحددة في األسواق 

 النشطة
  مستوى أول

 

   درهم ألف ألف درهم ألف درهم ألف درهم
  2017ديسمبر  31كما في     

      

  ستثمارات في أوراق ماليةا    

  :متاحة للبيع    
  استثمار في صناديق استثمارية - - 160.309 160.309
  األسهماستثمار في  33.148 - 356.057 389.205

  صكوك 1.249.963 - - 1.249.963

   ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

  االجمالي 1.283.111 - 516.366 1.799.477

════════ ════════ ════════ ════════   

      
  2016ديسمبر  31كما في     
      
  ستثمارات في أوراق ماليةا    
  :متاحة للبيع    

  استثمار في صناديق استثمارية    -          207.993 207.993
  األسهماستثمار في  54.234 - 393.858 448.092

  صكوك 718.693 - - 718.693

   ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

  االجمالي 772.927 - 601.851 1.374.778

════════ ════════ ════════ ════════   

   
  المستوى الثالث ضمن تسوية الموجودات المالية المصنفة 

   ألف درهم
   

  2017يناير  1الرصيد كما في  601.851
  تسديدات (85.485)

────────   
  2017ديسمبر  31الرصيد كما في  516.366

════════   
   

   ألف درهم
   

  2016يناير  1الرصيد كما في  763.482
  تسديدات (161.631)

────────   
  2016ديسمبر  31الرصيد كما في  601.851

════════   

باستخدام أساليب تقييم تتضمن افتراضات قد ال تتضح  3في ظروف معينة، يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى 
من خالل أسعار معامالت السوق الحالية الممكن مالحظتها في األداة نفسها وال تستند على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. يتم تحديد 

األدوات نتيجة الختالف مستويات المعلمات الغير التغيرات المواتية وغير المواتية في قيمة األدوات المالية على أساس التغيرات في قيمة 
ديسمبر  31لم تتم اية تحويالت بين المستوى األول و المستوى الثاني خالل السنة المالية المنتهية في  .مالحظة، القياس الكمي الناتج عن التحكيم

 .2016ديسمبر  31و  2017



 اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(مصرف 
 ة للمجموعةالموّحد المالية البيانات حول إيضاحات

 20١7 ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة
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 إجراءات قانونية 34 
 
التقاضييي هو إجراء شييائع في مجال الخدمات المصييرفية بسييبب طبيعة األعمال التي تتم ممارسييتها، ولدى المجموعة ضييوابط وسييياسييات صييحيحة 

ر إلى ظإلدارة المطالبات القانونية. بمجرد الحصيول على مشيورة قانونية مهنية وتقدير مبلغ الخسيارة بصيورة معقولة تقوم المجموعة بالتسيوية بالن
ار عكسيييية على وضيييعها المالي قد تنجم عن المطالبات. بناء على التعليمات المتوفرة ليس من المتوقع وجود آثار سيييالبة على الوضيييع المالي أي آث

، باسييتثناء ما تم تقديمه مسييبقاً، ولذلك ليسييت هناك حاجة لوضييع مخصييص إضييافي 2017ديسييمبر  31للمجموعة نتيجة لمطالبات قانونية كما في 
 ت في هذه البيانات المالية.طالباألي م

 
 

 المساهمات االجتماعية 35
 

 (.47.643.535: 2016درهم ) 59.306.804 بلغت المساهمات االجتماعية )بما في ذلك التبرعات واألعمال الخيرية( التي قدمت خالل السنة
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