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ΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ
˺ ίϼΑ ΩέΎϔϳϟϭΑ ΝέΑ ˬ˺˼ ϕΑΎρϟ
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ˬϲΑΩ ΔϧϳΩϣ ργϭ ˬΩηέ ϥΑ ΩϣΣϣ ΩέΎϔϳϟϭΑ
+̂̀˺ (˽) ˼˼˹ ˺˾˺˾ :αϛΎϓ ˬ+̂̀˺ (˽) ˽˹˼ ˹˼˹˹ :ϑΗΎϫ

ϥϳϠϘΗγϣϟ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ έϳέϘΗ
.ω.ϡ.ε ϲϣϼγϹ ϲΑΩ ϙϧΑ ϲϣϫΎγϣ ΓΩΎγϟ
ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϕϳϗΩΗ ϝϭΣ έϳέϘΗϟ
ϱέϟ
ΔόΑΎΗϟ ϪΗΎϛέηϭ ("ϙϧΑϟ") .ω.ϡ.ε ϲϣϼγϹ ϲΑΩ ϙϧΑϟ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϕϳϗΩΗΑ Ύϧϣϗ ΩϘϟ
ΓΩΣϭϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟϭ ˬ˻˹˺̀ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ ΩΣϭϣϟ ϲϟΎϣϟ ίϛέϣϟ ϥΎϳΑ ϥϣ ϑϟ΄ΗΗ ϲΗϟ ˬ("ΔϋϭϣΟϣϟ")
ΔϧγϠϟ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟϭ ΔϳϛϠϣϟ ϕϭϘΣ ϲϓ ΕέϳϐΗϟϭ ˬϯέΧϷ ΔϠϣΎηϟ ΕΩέϳϹϭ ˬέΎγΧϟ ϭ ΡΎΑέϸϟ
ΕΎϣϭϠόϣϭ ΔϣΎϬϟ ΔϳΑγΎΣϣϟ ΕΎγΎϳγϠϟ ˱ ΎλΧϠϣ ϥϣοΗΗ ΕΎΣΎοϳ· ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬΦϳέΎΗϟ ϙϟΫ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ
.ϯέΧ ΔϳΣΎοϳ·
ίϛέϣϟ ϥϋ ˬΔϳΩΎϣϟ ϲΣϭϧϟ ΔϓΎϛ ϥϣ ˬΔϟΩΎϋ ΓέϭλΑ έΑόΗ˵ ΔϘϓέϣϟ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϥ· ˬΎϧϳέ ϲϓ
ΓΩΣϭϣϟ ΔϳΩϘϧϟ ΎϬΗΎϘϓΩΗϭ ΩΣϭϣϟ ϲϟΎϣϟ ΎϬΩ ϥϋϭ ˬ˻˹˺̀ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ ΔϋϭϣΟϣϠϟ ΩΣϭϣϟ ϲϟΎϣϟ
.ΔϳϟΎϣϟ έϳέΎϘΗϟ ΩΩϋϹ ΔϳϟϭΩϟ έϳϳΎόϣϠϟ ˱ ΎϘϓϭ ΦϳέΎΗϟ ϙϟΫ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϧγϠϟ

ϱέϟ ˯ΩΑ· αΎγ
ΓέϘϓ ϲϓ έϳϳΎόϣϟ ϩΫϫ ΏΟϭϣΑ ΎϧΗϳϟϭ΅γϣ ϳοϭΗΑ Ύϧϣϗ .ϕϳϗΩΗϠϟ ΔϳϟϭΩϟ έϳϳΎόϣϠϟ ˱ ΎϘϓϭ ΎϧϘϳϗΩΗ ΫϳϔϧΗΑ Ύϧϣϗ ΩϘϟ
ϥϋ ΔϳϟϼϘΗγΎΑ ϊΗϣΗϧ Ύϧϧ· .έϳέϘΗϟ Ϋϫ ϥϣ "ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϕϳϗΩΗ ϥϋ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ Δϳϟϭ΅γϣ"
ΔϳϟϭΩϟ ΔϳϗϼΧϷ έϳϳΎόϣϟ αϠΟϣ ϥϋ ΓέΩΎλϟ ϥϳϳϧϭϧΎϘϟ ϥϳΑγΎΣϣϠϟ ϲϧϬϣϟ ϙϭϠγϟ ΩϋϭϘϟ ˱ ΎϘϓϭ ΔϋϭϣΟϣϟ
ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ϲϓ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϠϟ ΎϧϘϳϗΩΗΑ ΔϘϠόΗϣϟ ΔϧϬϣϟ ΕΎϳϗϼΧ ΕΎΑϠρΗϣ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ϥϳΑγΎΣϣϠϟ
ϲϧϬϣϟ ϙϭϠγϟ ΩϋϭϘϟϭ ΕΎΑϠρΗϣϟ ϩΫϬϟ ˱ ΎϘϓϭ ϯέΧϷ ΔϳϗϼΧϷ ΎϧΗΎϳϟϭ΅γϣ ΎϧϳϓϭΗγ Ωϗϭ ˬΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ
ϕϳϗΩΗϟ ΔϟΩ ϥ ΩϘΗόϧϭ Ϋϫ .ϥϳΑγΎΣϣϠϟ ΔϳϟϭΩϟ ΔϳϗϼΧϷ έϳϳΎόϣϟ αϠΟϣ ϥϋ ΓέΩΎλϟ ϥϳϳϧϭϧΎϘϟ ϥϳΑγΎΣϣϠϟ
.Ύϧϳέ ˯ΩΑϹ αΎγ΄Α ΎϧΩϳϭίΗϟ ΔΑγΎϧϣϭ ΔϳϓΎϛ ΎϬϳϠϋ ΎϧϠλΣ ϲΗϟ

Δϳγϳέϟ ϕϳϗΩΗϟ έϭϣ
ΎϧϘϳϗΩΗ ϲϓ Δϳϣϫ έϭϣϷ έΛϛ ˬΔϳϧϬϣϟ ΎϧϣΎϛΣϷ ˱ ΎϘϓϭ ˬΎϫέϧ ϲΗϟ έϭϣϷ ϙϠΗ ϲϓ Δϳγϳέϟ ϕϳϗΩΗϟ έϭϣ ϝΛϣΗΗ
ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ Ύϧϳέ ϥϳϭϛΗ ˯ΎϧΛϭ ΎϧϘϳϗΩΗ ϕΎϳγ ϲϓ έϭϣϷ ϩΫϫ ϝϭΎϧΗ ϡΗ .ΔϳϟΎΣϟ ΓέΗϔϠϟ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϠϟ
.έϭϣϷ ϩΫϫ ϝϭΣ ˱ϼλϔϧϣ ˱ Ύϳέ ϱΩΑϧ ϻϭ ˬϝϣΟϣ ϝϛηΑ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ
Δϳϣϼγϻ ΔϳέΎϣΛΗγϻϭ ΔϳϠϳϭϣΗϟ ΔρηϧϷ Δϣϳϗ νΎϔΧϧ

.ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϩΫϫ ϲϓ ˽́ϭ ̂ϭ ˿ ΕΎΣΎοϳϹ ϊΟέ
ΎϬΑ υΎϔΗΣϻ ϡΗϳ ϲΗϟ ΔϳϣϼγϹ ΔϳέΎϣΛΗγϻϭ ΔϳϠϳϭϣΗϟ ΔρηϧϷΎΑ ΔλΎΧϟ ΔϳέΗϓΩϟ ΔϣϳϘϟ ϥ ϲϓ έρΧϟ ϝΛϣΗϳ
ϯϭΗγϣϟ ˱έυϧ ΔϳέϳΩϘΗϟ ΕϻΎΟϣϟ ΩΣ ΔϣϳϘϟ νΎϔΧϧ έΑΗόϳ˵ .ΊρΎΧ ϝϛηΑ ΎϬϧΎϳΑ ϡΗϳ Ωϗ ˬΓ΄ϔρϣϟ ΔϔϠϛΗϟΎΑ
ΔϳϠϳϭϣΗϟ ΔρηϧϷ ΔϳϣϫϷ ˱έυϧ .ΔϣϳϘϟ νΎϔΧϧ ιλΧϣ ΩϳΩΣΗ ϲϓ ΓέΩϹ ϝΑϗ ϥϣ ΔϘΑρϣϟ ϡΎϛΣϷ
ϕϳϗΩΗϟ έϭϣ ΩΣ έΑΗόϳ ΔϣϳϘϟ νΎϔΧϧ ϥΈϓ ˬΕέϳΩϘΗϟ ιϭλΧΑ ϥϳϘϳϟ ϡΩϋ ΕϻΎΣϭ ΔϳϣϼγϹ ΔϳέΎϣΛΗγϻϭ
.Δϳγϳέϟ
˺
ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ˰ϟ ΔόΑΎΗϟ ΔϠϘΗγϣϟ ˯ΎοϋϷ ΕΎϛέηϠϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ΔϛΑη ϲϓ ϭοϋ Δϛέη ˬΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ
.ΔυϭϔΣϣ ϕϭϘΣϟ ϊϳϣΟ .Δϳέγϳϭγ Δϛέη ˬ("ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ") ϑΗϳέΑϭϛ ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ
.ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ϥϳϧϭϗ ΏΟϭϣΑ ιΧέϣϭ ϝΟγϣ (ϲΑΩ ωέϓ) ΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ

.ω.ϡ.ε ϲϣϼγϹ ϲΑΩ ϙϧΑ
(ϊΑΎΗ) ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ϥϳϠϘΗγϣϟ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ έϳέϘΗ
˻˹˺̀ έΑϣγϳΩ ˼˺

(ϊΑΎΗ) Δϳγϳέϟ ϕϳϗΩΗϟ έϭϣ
(ϊΑΎΗ) Δϳϣϼγϻ ΔϳέΎϣΛΗγϻϭ ΔϳϠϳϭϣΗϟ ΔρηϧϷ Δϣϳϗ νΎϔΧϧ
ϝϳΑγ ϰϠϋ ˬΔϣϳϘϟ νΎϔΧϧ ΏΎγΗΣ ϲϓ ΔϣΩΧΗγϣϟ ΔΑγΎϧϣϟ ΕΎοέΗϓϻϭ Εέη΅ϣϟ ΩϳΩΣΗϟ ϡΎϛΣ ϕϳΑρΗ ϡΗ
ϝϳϭϣΗϟ ΕΎϳϠϣόΑ ιΎΧϟ ϥΎϣοϟ ϡϳϳϘΗϭ ˬΩΩγϟ ϥϋ ϥϭέΛόΗϳγ ϥϳΫϟ ˯ϼϣόϟΎΑ ιΎΧϟ νέΗϓϻ ˭ϝΎΛϣϟ
ϰϠϋ Γϭϼϋ .ΕΎϛέηϟ ϥϣ ˯ϼϣόϟ ΕϼϳϭϣΗΑ ΔλΎΧϟ ΔϳϠΑϘΗγϣϟ ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ ϯϭΩΟ ϯΩϣϭ ˬΔϧϭϣοϣϟ
Δοέόϣ ΕΣΑλ ϭ ϝίΗ Ύϣ ϲΗϟϭ ΔϳΩέϔϟ ΎϬΗϻΎΣ ϲϓ ΔϣΎϬϟ ΕΎοέόΗϟ ϰϠϋ ίϳϛέΗϟΎΑ ˱ Ύοϳ Ύϧϣϗ ˬϙϟΫ
.ΔϳΩέϓ ΓέϭλΑ ΔϣϳϘϟ νΎϔΧϧ έρΎΧϣϟ
ΎϧΑ ιΎΧϟ Ωέϟ
ΔϳέΎϣΛΗγϻϭ ΔϳϠϳϭϣΗϟ ΔρηϧϷ ΔΑϗέϣϭ Ωϳϗϭ ΩΎϣΗϋΎΑ ΔλΎΧϟ ΔϳΑΎϗέϟ ϡυϧϟ ϡϳϳϘΗ ΎϧϘϳϗΩΗ Ε˯έΟ· ΕϧϣοΗ
ΔϳΎϔϛ ϯΩϣ ϡϳϳϘΗϟ ΔϋϭϣΟϣϟ ϝΑϗ ϥϣ ΔϣΩΧΗγϣϟ ΕΎοέΗϓϻϭ ΕϼΧΩϣϟϭ ΕΎϳϟϵ ϡϳϳϘΗϭ ˬΔϳϣϼγϹ
ΔϣϳϘϟ νΎϔΧϧ ΏΎγΗΣϭ ˬϱΩέϓ ϝϛηΑ ΎϬϣϳϳϘΗ ϡΗϳ ϲΗϟ ΕϼϳϭϣΗϟΎΑ ΔλΎΧϟ ΔϣϳϘϟ νΎϔΧϧ ΕΎλλΧϣ
.ϲϋΎϣΟϟ
έϳΛ΄Ηϟ έΎΑΗϋϻΎΑ ΎϧΫΧϭ ΔϳϠΣϣϟ ϥΎϣΗϻ ΔϳΑ ϲϓ ΕΎϫΎΟΗϻ ϡϳϳϘΗ ϲϓ ΔϳϠΣϣϟ ΎϧΗέΑΧ ϥϣ ΓΩΎϔΗγϻ ΕϣΗ
ϲΗϟ ΕϻΎΟϣϟ ϰϠϋ ΎϧΑ ΔλΎΧϟ ΕέΎΑΗΧϻ ίϳϛέΗ νέϐΑ ˬέρΎΧϣϠϟ ΔϋϭϣΟϣϟ ΕΎοέόΗ ϰϠϋ ϝϣΗΣϣϟ
.Δϳγϳέ έρΎΧϣ ϰϠϋ ϱϭρϧΗ
:ϲϠϳ Ύϣ ΎϧΑ ΔλΎΧϟ Ε˯έΟϹ ΕϧϣοΗ ˬΕΎϛέηϠϟ Δϳϓέλϣϟ ΕΎϣΩΧϟΎΑ ϕϠόΗϳ Ύϣϳϓ

(˺

Ϋ· Ύϣ ϡϳϳϘΗϟ ϙϟΫϭ ˬΔΑϗέϣϟ ΕΎϳϠϣϋϭ ΔϳϠΧΩϟ ΔϳϧΎϣΗϻ ΕΎϔϳϧλΗϟ ϰϠϋ Δϳγϳέϟ ΔϳΑΎϗέϟ ϡυϧϟ έΎΑΗΧ
Εϗϭϟ ϲϓ ϡϼϣ ϝϛηΑ ΎϬΛϳΩΣΗϭ ΎϫΩϳΩΣΗ ϡΗ Ωϗ ΔϠΑΎϘϣϟ ϑέρϷΎΑ ΔλΎΧϟ έρΎΧϣϟ ΕΎϔϳϧλΗ ΕϧΎϛ
˭ΏγΎϧϣϟ

x

ΕΎϔϳϧλΗϟ Δϣ˯ϼϣ ϯΩϣ έΎΑΗΧϻ ϙϟΫϭ ˬΓέΎΗΧϣϟ ΔϳϧΎϣΗϻ ΕΎϔϳϧλΗϟ ΔϋϭϣΟϣϟ ϱέϫϭΟ ιΣϓ ˯έΟ·
ϭ ˭ΩΩΣϣ Εϗϭ ϲϓ ΔϳϧΎϣΗϻ

x

ΔϳγΎϳϘϟ ϥϭΩ ΔϳϧΎϣΗϻ ΕΎϔϳϧλΗϟ ΕΎϓ ϥϣο ΝέΩϧΗ ϲΗϟ ΕϼϳϭϣΗϟ ϥϣ Δϧϳόϟ ΔϳϧΎϣΗ ΕΎϣϳϳϘΗ ˯έΟ·
ΔϳΩϘϧϟ ΕΎϘϓΩΗϟ ΔϳϟϭϘόϣ ϯΩϣ ϡϳϳϘΗΑ Ύϧϣϗ .ΔόΑΎΗϣϟ ΔϣΎϗ ΕΎϓϭ έΎγΧϟϭ ΎϬϠϳλΣΗ ϲϓ ϙϭϛηϣϟϭ
ΔϧέΎϘϣΑ Ύϧϣϗ .ΩΩγϠϟ ΔΣΎΗϣϟ ϯέΧϷ έΩΎλϣϟϭ ϥΎϣοϟ ϕϳϘΣΗ ϯΩϣϭ ΩΩέΗγϼϟ ΔϠΑΎϘϟ ΔόϗϭΗϣϟ
ΕΫ ΕΎϋΎρϘϟϭ ϝΎϣϋϷ ΔϳΑϟ ιΎΧϟ ΎϧϣϬϓϭ ϝΎϣϋϷ ρρΧ ϊϣ Δϋϭοϭϣϟ Δϳγϳέϟ ΕΎοέΗϓϻ
ϝΎϣϋϷ ˯Ω ϝΛϣ ΔϳΟέΎΧ Εέη΅ϣ ϊϣ ˬ˱ΎΑγΎϧϣ ϥϭϛϳ ΎϣΛϳΣ ˬΕΎοέΗϓϻ ΔϧέΎϘϣΑ ˱ Ύοϳ Ύϧϣϗ .ΔϠλϟ
.ϙϧΑϟ ϝΑϗ ϥϣ ΎϬΑ υϔΗΣϣϟ ΕΎϧΎϣοϟ ϡϳϗ Δϣ˯ϼϣ ϯΩϣ ϡϳϳϘΗ ϝΟ ϥϣ ΔϳέΎϘόϟ ΕΎϣϳϳϘΗϟϭ

x

ΩΩϋ ΏΎγΗΣΎΑ ϡϭϘΗ ΝΫΎϣϧ ϰϠϋ ΔϣϳϘϟ νΎϔΧϧ Ε˯έΟ· ίϛΗέΗ ˬΩέϓϸϟ Δϳϓέλϣϟ ΕΎϣΩΧϟΎΑ ϕϠόΗϳ Ύϣϳϓ
Ϋϫ ϲϓ ΎϧΗ˯έΟ· ΕϧϣοΗ .ΓΩΣ ϰϠϋ ϝϳϣϋ ϝϛϟ ΎϬϗΎϘΣΗγ Ωϋϭϣ ΕϼϳϭϣΗϟ ΎϬϳϓ ΕίϭΎΟΗ ϲΗϟ ϡΎϳϷ
ϡϳϳϘΗϭ ΔϣϳϘϟ νΎϔΧϧϻ νέόΗ Ωϗ ϝϳϭϣΗϟ ϥΎϛ Ϋ· Ύϣ ΩϳΩΣΗϟ ΓέΩϹ ΎϬϳϟ· ΩϧΗγΗ ϲΗϟ αγϷ ϡϬϓ ϥ΄ηϟ
.ωΎρϘϟ ϲϓ Δόγϭϟ ΎϧΗέΑΧϭ ΔϋϭϣΟϣϟ ϯΩϟ ϝϳϭϣΗϟ υϓΎΣϣϟ ΎϧϣϬϓ ϝϼΧ ϥϣ αγϷ ϩΫϫ ΔϳϟϭϘόϣ ϯΩϣ

(˻

˻
ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ˰ϟ ΔόΑΎΗϟ ΔϠϘΗγϣϟ ˯ΎοϋϷ ΕΎϛέηϠϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ΔϛΑη ϲϓ ϭοϋ Δϛέη ˬΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ
.ΔυϭϔΣϣ ϕϭϘΣϟ ϊϳϣΟ .Δϳέγϳϭγ Δϛέη ˬ("ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ") ϑΗϳέΑϭϛ ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ
.ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ϥϳϧϭϗ ΏΟϭϣΑ ιΧέϣϭ ϝΟγϣ (ϲΑΩ ωέϓ) ΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ

.ω.ϡ.ε ϲϣϼγϹ ϲΑΩ ϙϧΑ
(ϊΑΎΗ) ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ϥϳϠϘΗγϣϟ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ έϳέϘΗ
˻˹˺̀ έΑϣγϳΩ ˼˺

(ϊΑΎΗ) Δϳγϳέϟ ϕϳϗΩΗϟ έϭϣ
(ϊΑΎΗ) Δϳϣϼγϻ ΔϳέΎϣΛΗγϻϭ ΔϳϠϳϭϣΗϟ ΔρηϧϷ Δϣϳϗ νΎϔΧϧ
(ϊΑΎΗ) ΎϧΑ ιΎΧϟ Ωέϟ
ΎϧΑ ΔλΎΧϟ Ε˯έΟϹ ΕϧϣοΗ ˬ(ϲϋΎϣΟϟ ιλΧϣϟ) ΔυϔΣϣϟ Δϣϳϗ νΎϔΧϧ ιλΧϣΑ ϕϠόΗϳ Ύϣϳϓ
:ϲϠϳ Ύϣ

(˼

ϰϠϋ ΔϠλϟ ΕΫ ΕΎϧΎϳΑϟ έϳΛ΄Η ΔΑϗέϣϟ ΓέΩϹ ϝΑϗ ϥϣ Δϋϭοϭϣϟ Δϳγϳέϟ ΔϳΑΎϗέϟ ϡυϧϟ έΎΑΗΧ
˭ΝΫΎϣϧϟ

x

Ωϧϋ ΎϬϳϟ· ΩΎϧΗγϻ ϡΗ ϲΗϟ έΎγΧϟ έϭϬυ ΓέΗϓ Δϣ˯ϼϣ ϯΩϣ ϡϳϳϘΗϭ Δϳγϳέϟ ΕΎοέΗϓϻϭ ΕΎϳϟϵ ϡϳϳϘΗ
ΕΎϧΎϳΑϟ ϊϣ ΔϣΩΧΗγϣϟ Δϳγϳέϟ ΕΎοέΗϓϻ ΔϧέΎϘϣΑ ϡϭϘϧ ˱ ΎΑγΎϧϣ ϥϭϛϳ ΎϣΛϳΣϭ ˬΕέϳΩϘΗϟ ΩϳΩΣΗ
ϭ ˭ϝϣόϟ ϝΎΟϣ ϲϓ ΔϳΟέΎΧ έΩΎλϣ ϥϣ ΔΣΎΗϣϟ ΔϳϟΎϣϟϭ ΔϳΩΎλΗϗϻ

x

Δϳϋϭοϭϣ ΔϟΩ ϡϳΩϘΗ ϰϠϋ ΓέΩϹ ΙΣϧ ΎϧϧΈϓ ˬΓέΩϹ ϡΎϛΣ ϰϠϋ ˯˱ ΎϧΑ ΓΩίϟ ΕΎλλΧϣϟΎΑ ϕϠόΗϳ Ύϣϳϓ
.ΔΑγΎϧϣ ΕϧΎϛ ΓΩίϟ ΕΎλλΧϣϟ ϩΫϫ ϥ ϰϠϋ

x

ϲλλΧΗϣΑ ΔϧΎόΗγϻΎΑ Ύϧϣϗ ˬΕϼϣΎόϣϟ ΫϳϔϧΗϟ ΔϣΩΧΗγϣϟ ΔϠλϟ ΕΫ Δϳγϳέϟ ϡυϧϟΎΑ ϕϠόΗϳ Ύϣϳϓ
.ϡυϧϟ ϩΫϫ ϥϣο ΔΟέΩϣϟ ΔϳϟϷ ΔϳΑΎϗέϟ ϡυϧϟ ϥϣ ΓέΎΗΧϣ Δϧϳϋ έΎΑΗΧϻ ΎϧϳΩϟ ΕΎϣϭϠόϣϟ ΎϳΟϭϟϭϧϛΗ

(˽

νέ˵ όΗ Δϣϼϣ ΓέϭλΑ αϛόΗ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϲϓ ΓΩέϭϟ ΕΎΣΎλϓϹ ΕϧΎϛ Ϋ· Ύϣ ϡϳϳϘΗ
.ϥΎϣΗϻ έρΎΧϣϟ ΔϋϭϣΟϣϟ

(˾

ϊϳΑϠϟ ΎϬΑ υϔΗΣϣϟ ΕέΎϘόϟϭ ΔϳέΎϣΛΗγϻ ΕέΎϘόϟ ϡϳϳϘΗ

.ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϩΫϫ ϲϓ ˺˽ϭ ˺˼ ϥϳΣΎοϳϹ ϊΟέ
έΎγΧϭ ϡϛέΗϣϟ ϙϼϬΗγϻ ˱ ΎλϗΎϧ ΔϔϠϛΗϟΎΑ ΔϳέΎϣΛΗγϻ ΎϬΗέΎϘϋ ϥΎϳΑ ϲϓ ΔϋϭϣΟϣϠϟ ΔϳΑγΎΣϣϟ ΔγΎϳγϟ ϝΛϣΗΗ
ΦϳέΎΗ ϲϓ ϝϗ ΎϣϬϳ ϕϳϘΣΗϠϟ ΔϠΑΎϘϟ ΔϣϳϘϟ ϲϓΎλ ϭ ΔϔϠϛΗϟΎΑ ϊϳΑϠϟ ΎϬΑ υϔΗΣϣϟ ΎϬΗέΎϘϋ ϥΎϳΑϭ ˬΔϣϳϘϟ νΎϔΧϧ
.έϳέϘΗ ϝϛ
ˬΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ϲϓ ΕέΎϘόϟ ωΎρϗ ϩΩϬηϳ ϱΫϟ ϡΎόϟ ρϭΑϬϟϭ ˬΕέΎϘόϟ ϩΫϫ ΔϳϣϫϷ ˱έυϧ
έϭϣ ΩΣ έΑΗόΗ˵ ΎϬϧΈϓ ˬΕέϳΩϘΗϟ ιϭλΧΑ ϥϳϘϳϟ ϡΩϋ ΕϻΎΣϭ ΩΣϭϣϟ έΎγΧϟ ϭ ΡΎΑέϷ ϥΎϳΑ ϰϠϋ έϳΛ΄Ηϟϭ
.Δϳγϳέϟ ϕϳϗΩΗϟ
ΕέϳΩϘΗ ΩϭΟϭ ϥ· .ΕΎοέΗϓϻ ϥϣ ΩΩόΑ ΎϬϣϋΩ ϡΗϳϭ ˬΔϣΎϬϟ ϡΎϛΣϷ ΕϻΎΟϣ ΩΣ ΔυϔΣϣϟ ϡϳϳϘΗ ΔϳϠϣϋ έΑΗόΗ
ΩϳΩΣΗ ϲϓ ΄ρΧ ϭ ϑέΣϧ ϱ ϥ ΙϳΣ ˬϝΎΟϣϟ Ϋϫ ϲϓ ϕϳϗΩΗϟ ίϳϛέΗ ϲϋΩΗγϳ ϥϳϘϳϟ ϡΩϋ ϰϠϋ ϱϭρϧΗ ΔϣΎϫ
ΔϣϳϘϟ ϥϣ ϝϗ ΔϣϳϘΑ ΔϧγϠϟ έΎγΧϟ ϭ ΡΎΑέϷ ϥΎϳΑ ϪϳϠϋ ΏΗέΗϳ Ωϗ ˬϻ ϡ Ωλϗ ϥϋ ϥΎϛ ˯ϭγ ˬΔϳέΗϓΩϟ ΔϣϳϘϟ
.ΔϳϠόϔϟ

˼
ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ˰ϟ ΔόΑΎΗϟ ΔϠϘΗγϣϟ ˯ΎοϋϷ ΕΎϛέηϠϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ΔϛΑη ϲϓ ϭοϋ Δϛέη ˬΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ
.ΔυϭϔΣϣ ϕϭϘΣϟ ϊϳϣΟ .Δϳέγϳϭγ Δϛέη ˬ("ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ") ϑΗϳέΑϭϛ ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ
.ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ϥϳϧϭϗ ΏΟϭϣΑ ιΧέϣϭ ϝΟγϣ (ϲΑΩ ωέϓ) ΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ

.ω.ϡ.ε ϲϣϼγϹ ϲΑΩ ϙϧΑ
(ϊΑΎΗ) ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ϥϳϠϘΗγϣϟ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ έϳέϘΗ
˻˹˺̀ έΑϣγϳΩ ˼˺

(ϊΑΎΗ) Δϳγϳέϟ ϕϳϗΩΗϟ έϭϣ
(ϊΑΎΗ) ϊϳΑϠϟ ΎϬΑ υϔΗΣϣϟ ΕέΎϘόϟϭ ΔϳέΎϣΛΗγϻ ΕέΎϘόϟ ϡϳϳϘΗ
ΎϧΑ ιΎΧϟ Ωέϟ
ϡϬρΎΑΗέ ΩϭϘϋ ρϭέη ϰϠϋ ωϼρϻ ϡΗϭ ˬϥϳϳΟέΎΧϟ ϥϳϳϣϳϘϣϟ Δϫίϧϭ ΔϳϟϼϘΗγϭ Γ˯Ύϔϛ ϯΩϣ ϡϳϳϘΗΑ Ύϧϣϗ
ϰϠϋ ΩϭΩΣ Εοέϓ Ωϗ ϭ ϡϬΗϳϋϭοϭϣ ϰϠϋ ΕέΛ Ωϗ έϭϣ ϱ ϙΎϧϫ ΕϧΎϛ Ϋ· Ύϣ ΩϳΩΣΗϟ ˬΔϋϭϣΟϣϟ ϊϣ
˭ϡϬΑ ιΎΧϟ ϝϣόϟ ϕΎρϧ

x

νΎϔΧϧ ϡΩϋ ϥϣ ϕϘΣΗϠϟ ϱέυϧ ϡϳϳϘΗ ˯έΟ· ϡΗ ˬΓΩΣϭ Δϧγ ΎϬϣϳϳϘΗ ίϭΎΟΗ ϲΗϟ ΕέΎϘόϟΎΑ ϕϠόΗϳ Ύϣϳϓ
˭ΔϠλϟ ΕΫ ΔϳέΗϓΩϟ ΎϬϣϳϗ ϥϋ ΔϟΩΎόϟ ΎϬϣϳϗ

x

έϳϳΎόϣ ϊϣ ϕϓϭΗΗ ϡϳϳϘΗϟ ΔϘϳέρ ϥ ϥϣ ΎϧΩϛ΄Ηϭ ΕέΎϘόϟ ϥϣ Δϧϳόϟ ϲΟέΎΧϟ ϡϳϳϘΗϟ έϳέΎϘΗ ϰϠϋ ΎϧϠλΣ
ίϛέϣϟ ϥΎϳΑ ϲϓ ΔϳέΗϓΩϟ ΔϣϳϘϟ ΩϳΩΣΗ ϲϓ ϡΩΧΗγϼϟ Δϣϼϣ ΎϬϧϭ ϥϳϳϧϭϧΎϘϟ ϥϳΣΎγϣϠϟ ϲϛϠϣϟ ΩϬόϣϟ
˭ΩΣϭϣϟ ϲϟΎϣϟ

x

ΔϣΩϘϣϟ ΔϳγΎγϷ ΕΎϣϭϠόϣϟ ΕϧΎϛ Ϋ· Ύϣ έΎΑΗΧϻ ΔυϔΣϣϟ ΕέΎϘϋ ϥϣ Δϧϳϋ ϰϠϋ Ε˯έΟ· ΫϳϔϧΗΑ Ύϧϣϗ
ΕΫ ΕέΎϘόϟ ΕϼΟγ αϛόΗ ΓΩΩΣϣ ΕέΎϘόΑ ϕϠόΗϳ Ύϣϳϓ ΔϳΟέΎΧϟ ϡϳϳϘΗϟ ΕΎϛέη ϰϟ· ΓέΩϹ ϝΑϗ ϥϣ
˭ΎϧϘϳϗΩΗ ϝΎϣϋ ϝϼΧ έΎΑΗΧϼϟ ΕόοΧ ϲΗϟϭ ΔϋϭϣΟϣϟ ϝΑϗ ϥϣ ΎϬΑ υϔΗΣϣϟ ΔϠλϟ

x

ϥϣ ΎϬϣΩΧΗγ ϡΗ ΕΎοέΗϓ /ΕϼϳΩόΗ ϱ ΔϳϟϭϘόϣ ϯΩϣ ϡϳϳϘΗΑ ΕέΎϘόϟ Δϧϳϋ αϔϧ ϝϼΧ ϥϣ ˱ Ύοϳ Ύϧϣϗ
ϰϠϋ ΎϬϘϳΑρΗ ϡΗ ϲΗϟ ΔϠϣγέϟ ΕϻΩόϣ /ΔϳϟΎΣϟ ΔϣϳϘϟ ΏΎγΗΣ ΕϻΩόϣ ΔϳϟϭϘόϣ ϯΩϣϭ ˬϥϳϳϣϳϘϣϟ ϝΑϗ
ϭ ˭ΕέΎϘόϟ ϩΫϫ ϥϣ ΔΟΗΎϧϟ ΕΩέϳϹ ΕΎϘϓΩΗ

x

.ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϲϓ ΕΎΣΎλϓϹ ΔϳΎϔϛ ϯΩϣ ΩϳΩΣΗΑ Ύϧϣϗ ˬΎϧΑ ιΎΧϟ ϡϳϳϘΗϟ ΞΎΗϧ ϰϠϋ ˯˱ ΎϧΑ

x

ϯέΧϷ ΕΎϣϭϠόϣϟ
Ϋϫ ΦϳέΎΗ ϝΑϗ ΎϬϳϠϋ ΎϧϠλΣ ϲΗϟ ϯέΧϷ ΕΎϣϭϠόϣϟ ϥϣοΗΗ .ϯέΧϷ ΕΎϣϭϠόϣϟ ϥϋ Δϟϭ΅γϣ ΓέΩϹ ϥ·
ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ έϳέϘΗϭ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϥϣοΗΗ ϻ ΎϬϧϛϟϭ ΓέΩϹ αϠΟϣ ˯Ύοϋ έϳέϘΗ ˭έϳέϘΗϟ
ϯϭΗϔϟ ΔϧΟϟ έϳέϘΗ ˭έϳέϘΗϟ Ϋϫ ΦϳέΎΗ ΩόΑ Ύϧϟ ΡΎΗΗ ϥ ϊϗϭΗϣϟ ϯέΧϷ ΕΎϣϭϠόϣϟ ϥϣοΗΗ ΎϣϧϳΑ ˬΎϬϟϭΣ
.("έϳέΎϘΗϟ") Δόϳέηϟ ΔΑΎϗέϟϭ
ΕΎΟΎΗϧΗγ ϱ ϥϋ έΑόϧ˵ ϥϟϭ ϡϟ Ύϧϧ Ύϣϛ ˬϯέΧϷ ΕΎϣϭϠόϣϟ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ Ύϧϳέ ϝϣηϳ ϻ
.ΕΎϣϭϠόϣϟ ϩΫϫ ϥ΄ηΑ ΔϳϘϳϗΩΗ

˽
ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ˰ϟ ΔόΑΎΗϟ ΔϠϘΗγϣϟ ˯ΎοϋϷ ΕΎϛέηϠϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ΔϛΑη ϲϓ ϭοϋ Δϛέη ˬΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ
.ΔυϭϔΣϣ ϕϭϘΣϟ ϊϳϣΟ .Δϳέγϳϭγ Δϛέη ˬ("ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ") ϑΗϳέΑϭϛ ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ
.ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ϥϳϧϭϗ ΏΟϭϣΑ ιΧέϣϭ ϝΟγϣ (ϲΑΩ ωέϓ) ΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ

.ω.ϡ.ε ϲϣϼγϹ ϲΑΩ ϙϧΑ
(ϊΑΎΗ) ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ϥϳϠϘΗγϣϟ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ έϳέϘΗ
˻˹˺̀ έΑϣγϳΩ ˼˺

(ϊΑΎΗ) ϯέΧϷ ΕΎϣϭϠόϣϟ
ϡΎϳϘϟ Ωϧϋϭ ˬϯέΧϷ ΕΎϣϭϠόϣϟ Γ˯έϗ ϲϓ ΎϧΗϳϟϭ΅γϣ έλΣϧΗ ˬΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϠϟ ΎϧϘϳϗΩΗΑ ϕϠόΗϳ Ύϣϳϓ
ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϊϣ ΔϳΩΎϣ ΓέϭλΑ ΔϘγΗϣ έϳϏ ϯέΧϷ ΕΎϣϭϠόϣϟ ΕϧΎϛ Ϋ· Ύϣ έΎΑΗϋϻ ϲϓ ϊοϧ ϙϟΫΑ
.ΔϳΩΎϣ ˯ΎρΧ ΎϬΑϭηΗ ΕϧΎϛ Ϋ· Ύϣ ϭ ˬϕϳϗΩΗϟ ΔϳϠϣϋ ˯ΎϧΛ ΎϬϳϠϋ ϝϭλΣϟ ϡΗ ϲΗϟ ΕΎϣϭϠόϣϟ ϊϣ ϭ ΓΩΣϭϣϟ
ϕϠόΗϳ Ύϣϳϓ ΎϬΑ Ύϧϣϗ ϲΗϟ ϝΎϣϋϷ ϰϠϋ ˯˱ ΎϧΑ ˬϯέΧϷ ΕΎϣϭϠόϣϟ ϲϓ ϱΩΎϣ ΄ρΧ ΩϭΟϭ ϰϟ· ΎϧλϠΧ ϝΎΣ ϲϓ
ϥϋ ύϼΑϹΎΑ ϥϭϣίϠϣ ΎϧϧΈϓ ˬΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ έϳέϘΗ έΩλ· ΦϳέΎΗ ϝΑϗ ΎϬϳϠϋ ΎϧϠλΣ ϲΗϟ ϯέΧϷ ΕΎϣϭϠόϣϟΎΑ
.ϥ΄ηϟ Ϋϫ ϲϓ Ϫϧϋ ύϼΑϹ ϲϋΩΗγϳ έϣ ϱ ΎϧϫΎΑΗϧ ωέΗγϳ ϡϟ .έϣϷ Ϋϫ
ΔϣϛϭΣϟ ϲϟϭ΅γϣ ΔρΎΣ· ΎϧϳϠϋ ϥϳόΗϳ ˬΎϬΗ˯έϗ ˯ΎϧΛ "έϳέΎϘΗϟ" ϲϓ ϱΩΎϣ ΄ρΧ ΩϭΟϭ ϰϟ· ΎϧλϠΧ ϝΎΣ ϲϓ
.ϕϳϗΩΗϠϟ ΔϳϟϭΩϟ έϳϳΎόϣϠϟ ˱ ΎϘϓϭ ΔΑγΎϧϣϟ Ε˯έΟϹ ΫΎΧΗϭ έϣϷ ΫϬΑ

ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϩΎΟΗ ΔϣϛϭΣϟ ϲϟϭ΅γϣϭ ΓέΩϹ Δϳϟϭ΅γϣ
ΩΩϋϹ ΔϳϟϭΩϟ έϳϳΎόϣϠϟ ˱ ΎϘϓϭ ΔϟΩΎϋ ΓέϭλΑ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ νέϋϭ ΩΩϋ· ϥϋ Δϟϭ΅γϣ ΓέΩϹ ϥ·
(˻) ϡϗέ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩϟ ϱΩΎΣΗϻ ϥϭϧΎϘϟ ϡΎϛΣ ϊϣ ϕϓϭΗϳ ΎϣΑ ΎϫΩΩϋ·ϭ ˬΔϳϟΎϣϟ έϳέΎϘΗϟ
ΙϳΣΑ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ΩΩϋϹ Δϳέϭέο ΎϬϧ ΓέΩϹ ϯέΗ ϲΗϟ ΔϳϠΧΩϟ ΔΑΎϗέϟ ϥϋϭ ˬ˻˹˺˾ Δϧγϟ
.΄ρΧϟ ϭ ϝΎϳΗΣϻ ϥϋ ΔΟΗΎϧϟ ˬΔϳΩΎϣϟ ˯ΎρΧϷ ϥϣ ΔϳϟΎΧ ϥϭϛΗ
ΎϬϟΎϣϋ ΔϠλϭϣ ϰϠϋ ΔϋϭϣΟϣϟ ΓέΩϗ ϡϳϳϘΗ ϥϋ Δϟϭ΅γϣ ΓέΩϹ ϥϭϛΗ ˬΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ΩΩϋ· Ωϧϋ
ΩΑϣ ϡΩΧΗγϭ ΔϳέέϣΗγϻ ΩΑϣΑ ΔϘϠόΗϣϟ έϭϣϷ ϥϋ ˱ ΎΑγΎϧϣ ϥϭϛϳ ΎϣΛϳΣ ΡΎλϓϹϭ ˬΔϳέέϣΗγϻ ΩΑϣϟ ˱ ΎϘϓϭ
ϥϛϳ ϡϟ ϭ ΎϬΗΎϳϠϣϋ ϑΎϘϳ· ϭ ΔϋϭϣΟϣϟ ΔϳϔλΗ ϡίΗόΗ ΓέΩϹ ΕϧΎϛ Ϋ· ϻ· ˬΔΑγΎΣϣϠϟ αΎγ΄ϛ ΔϳέέϣΗγϻ
.ϙϟΫ έϳϏ ϲϠόϓ ϝϳΩΑ ΎϬϳΩϟ
.ΔϋϭϣΟϣϠϟ ΔϳϟΎϣϟ έϳέΎϘΗϟ ΩΩϋ· ΔϳϠϣϋ ϰϠϋ ϑέηϹ Δϳϟϭ΅γϣ ΔϣϛϭΣϟ ϭϟϭ΅γϣ ϝϣΣΗϳ

ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϕϳϗΩΗ ϥϋ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ Δϳϟϭ΅γϣ
ˬϝϣΟϣ ϝϛηΑ ˬΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ΕϧΎϛ Ϋ· Ύϣ ϝϭΣ ΔϟϭϘόϣ ΕΩϳϛ΄Η ϰϠϋ ϝϭλΣϟ ϲϓ ΎϧϓΩϫ ϝΛϣΗΗ
ϥϣοΗϳ ϱΫϟ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ έϳέϘΗ έΩλ·ϭ ˬ΄ρΧϟ ϭ ϝΎϳΗΣϻ ϥϋ ΞΗϧΗ ϲΗϟ ˬΔϳΩΎϣϟ ˯ΎρΧϷ ϥϣ ΔϳϟΎΧ
ϡΗ ϲΗϟ ϕϳϗΩΗϟ ϝΎϣϋ ϥ΄Α ˱ ΎϧΎϣο αϳϟ Ϫϧϛϟ ˬΩϳϛ΄Ηϟ ϥϣ ΔϳϟΎϋ ΔΟέΩ ϥϋ ΓέΎΑϋ ϭϫ ϝϭϘόϣϟ Ωϳϛ΄Ηϟ ϥ· .Ύϧϳέ
ΔΟϳΗϧ ˯ΎρΧϷ ΄ηϧΗ Ωϗ .ϩΩϭΟϭ Ωϧϋ ϱΩΎϣ ΄ρΧ ϱ ˱ ΎϣΩ ϑηΗϛΗ ϑϭγ ϕϳϗΩΗϠϟ ΔϳϟϭΩϟ έϳϳΎόϣϠϟ ˱ ΎϘϓϭ ΎϬΑ ϡΎϳϘϟ
ϭ ΔϳΩέϓ ΓέϭλΑ έΛ΅Η ϥ ϝϭϘόϣ ϝϛηΑ ϊϗϭΗϣϟ ϥϣ ϥΎϛ Ϋ· ΔϳΩΎϣ ˯ΎρΧϷ ϩΫϫ έΑΗόΗ˵ ϭ ΄ρΧϟ ϭ ϝΎϳΗΣϻ
.ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϩΫϫ ϰϠϋ ˯˱ ΎϧΑ ϥϭϣΩΧΗγϣϟ ΎϫΫΧΗϳ ϲΗϟ ΔϳΩΎλΗϗϻ ΕέέϘϟ ϰϠϋ ΔϳϋΎϣΟ

˾
ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ˰ϟ ΔόΑΎΗϟ ΔϠϘΗγϣϟ ˯ΎοϋϷ ΕΎϛέηϠϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ΔϛΑη ϲϓ ϭοϋ Δϛέη ˬΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ
.ΔυϭϔΣϣ ϕϭϘΣϟ ϊϳϣΟ .Δϳέγϳϭγ Δϛέη ˬ("ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ") ϑΗϳέΑϭϛ ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ
.ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ϥϳϧϭϗ ΏΟϭϣΑ ιΧέϣϭ ϝΟγϣ (ϲΑΩ ωέϓ) ΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ

.ω.ϡ.ε ϲϣϼγϹ ϲΑΩ ϙϧΑ
(ϊΑΎΗ) ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ϥϳϠϘΗγϣϟ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ έϳέϘΗ
˻˹˺̀ έΑϣγϳΩ ˼˺

(ϊΑΎΗ) ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϕϳϗΩΗ ϥϋ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ Δϳϟϭ΅γϣ
ωΎΑΗ ϊϣ ΔϳϧϬϣ ϡΎϛΣ ϊοϭΑ ϡϭϘϧ ˬϕϳϗΩΗϠϟ ΔϳϟϭΩϟ έϳϳΎόϣϠϟ ˱ ΎϘϓϭ ΎϬΑ ϡΎϳϘϟ ϡΗϳ ϲΗϟ ϕϳϗΩΗϟ ϝΎϣϋ ϥϣ ˯ίΟϛ
:ϲϠϳ ΎϣΑ ˱ Ύοϳ Ύϧϣϗ .ϕϳϗΩΗϟ ΔϳϠϣϋ ϝϼΧ ϲϧϬϣϟ ϙηϟ ΩΑϣ
ˬ΄ρΧϟ ϭ ϝΎϳΗΣϻ ΔΟϳΗϧ ΕϧΎϛ ˯ϭγ ˬΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϲϓ ΔϳΩΎϣϟ ˯ΎρΧϷ έρΎΧϣ ϡϳϳϘΗϭ ΩϳΩΣΗ
Δϣϼϣϭ ΔϳϓΎϛ ϕϳϗΩΗ ΔϟΩ ϰϠϋ ϝϭλΣϟϭ έρΎΧϣϟ ϙϠΗϟ ΔΑγΎϧϣϟ ϕϳϗΩΗϟ Ε˯έΟ· ΫϳϔϧΗϭ ϡϳϣλΗϭ
ϰϠϋ ϥϭϛΗ ϝΎϳΗΣϻ ϥϋ ΔΟΗΎϧϟ ΔϳΩΎϣϟ ˯ΎρΧϷ ϑΎηΗϛ ϡΩϋ έρΎΧϣ ϥ· .Ύϧϳέ ˯ΩΑϹ αΎγ΄Α ΎϧΩϳϭίΗϟ
˱
ϑΫΣ ϭ έϳϭίΗ ϭ ΅ρϭΗ ϰϠϋ ϱϭρϧϳ Ωϗ ϝΎϳΗΣϻ ϥϷ ˱έυϧ ΄ρΧϟ ϥϋ ΔΟΗΎϧϟ ΔϳΩΎϣϟ ˯ΎρΧϷΎΑ ΔϧέΎϘϣ
.ΔϳϠΧΩϟ ΔΑΎϗέϟ ίϭΎΟΗ ϭ ϑϳέΣΗ ϭ ΩϣόΗϣ

x

ϑϭέυϠϟ ΔΑγΎϧϣ ϕϳϗΩΗ Ε˯έΟ· ϡϳϣλΗ νέϐΑ ϙϟΫϭ ϕϳϗΩΗϟ ϝΎϣϋ΄Α ϕϠόΗϣϟ ΔϳϠΧΩϟ ΔΑΎϗέϟ ϡΎυϧ ϡϬϓ
.ΔϋϭϣΟϣϠϟ ΔϳϠΧΩϟ ΔΑΎϗέϟ ΔϳϟΎόϓ ϝϭΣ ϱέϟ ˯ΩΑ· νέϐΑ αϳϟϭ ˬΔϧϫέϟ

x

ΕΫ ΕΎΣΎλϓϹϭ ΔϳΑγΎΣϣϟ ΕέϳΩϘΗϟ ΔϳϟϭϘόϣ ϯΩϣϭ ΔόΑΗϣϟ ΔϳΑγΎΣϣϟ ΕΎγΎϳγϟ Δϣ˯ϼϣ ϯΩϣ ϡϳϳϘΗ
.ΓέΩϹ ϝΑϗ ϥϣ Δϋϭοϭϣϟ ΔϠλϟ

x

ϥΎϛ Ϋ· Ύϣ ΩϳΩΣΗϭ ΔϳέέϣΗγϻ ΩΑϣΑ ΔϘϠόΗϣϟ ΔϳΑγΎΣϣϟ αγϸϟ ΓέΩϹ ϡΩΧΗγ Δϣ˯ϼϣ ϯΩϣ ϥϣ ϕϘΣΗϟ
ϭ ΙΩΣϷΎΑ ϕϠόΗϳ Ύϣϳϓ ˬΎϬϳϠϋ ϝϭλΣϟ ϡΗ ϲΗϟ ϕϳϗΩΗϟ ΔϟΩ ϰϠϋ ˯˱ ΎϧΑ ˬϱέϫϭΟ ϥϳϘϳ ϡΩϋ ϙΎϧϫ
ΩΑϣϟ ˱ ΎϘϓϭ ΎϬϟΎϣϋ ΔϠλϭϣ ϰϠϋ ΔϋϭϣΟϣϟ ΓέΩϗ ϝϭΣ ΔϳέϫϭΟ ˱ Ύϛϭϛη έϳΛΗ˵ Ωϗ ϲΗϟ ϑϭέυϟ
έϳέϘΗ ϲϓ ϩΎΑΗϧϻ ΕϔϠϧ ϥ ΎϧϳϠϋ ϥϳόΗϳ ϪϧΈϓ ˬϱέϫϭΟ ϥϳϘϳ ϡΩϋ ΩϭΟϭ ϰϟ· ΎϧλϠΧ ϝΎΣ ϲϓ .ΔϳέέϣΗγϻ
ΕϧΎϛ Ϋ· Ύϧϳέ ϝϳΩόΗΑ ϡϭϘϧ ϭ ˬΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϲϓ ΔϠλϟ ΕΫ ΕΎΣΎλϓϹ ϰϟ· ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ
ΦϳέΎΗ ϰΗΣ ΎϬϳϠϋ ϝϭλΣϟ ϡΗ ϲΗϟ ϕϳϗΩΗϟ ΔϟΩ ϰϠϋ ΎϧΗΎΟΎΗϧΗγ ΩϣΗόΗ .ΔϳϓΎϛ έϳϏ ΕΎΣΎλϓϹ ϩΫϫ
ΔϋϭϣΟϣϟ ϑϗϭΗ ϲϓ ΏΑγΗΗ Ωϗ ΔϳϠΑϘΗγϣϟ ϑϭέυϟ ϭ ΙΩΣϷ ϥ ϻ· .ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ έϳέϘΗ έΩλ·
.ΔϳέέϣΗγϻ ΩΑϣϟ ˱ ΎϘϓϭ ΎϬϟΎϣϋ ΔϠλϭϣ ϥϋ

x

Ϋ· Ύϣϭ ˬΕΎΣΎλϓϹ ϙϟΫ ϲϓ ΎϣΑ ˬϡΎϋ ϝϛηΑ ΎϫϭΗΣϣϭ ΎϬϠϛϳϫϭ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ νέϋ ϡϳϳϘΗ
ΕΎϧΎϳΑϟ νέϋ ϥϣοΗ ΔϘϳέρΑ ΔϠλϟ ΕΫ ΙΩΣϷϭ ΕϼϣΎόϣϟ ϝΛϣΗ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ΕϧΎϛ
.ΔϟΩΎϋ ΓέϭλΑ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ

x

ϝΧΩ ΔϳέΎΟΗϟ ΔρηϧϷ ϭ ΕηϧϣϠϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϣϭϠόϣϟ ϥ΄ηΑ Δϣϼϣϭ ΔϳϓΎϛ ϕϳϗΩΗ ΔϟΩ ϰϠϋ ϝϭλΣϟ
ϕϳϗΩΗϟ ϝΎϣϋ ΫϳϔϧΗϭ ϪϳΟϭΗ Δϳϟϭ΅γϣ ϝϣΣΗϧ ϥΣϧ .ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ϱέ ˯ΩΑϹ ΔϋϭϣΟϣϟ
.ϲϘϳϗΩΗϟ Ύϧϳέ ϥϋ ΎϧΩΣϭ ϥϳϟϭ΅γϣ ϥΣϧ .ΎϬϳϠϋ ϑέηϹϭ ΔϋϭϣΟϣϠϟ

x

ΩΩΣϣϟ ϲϧϣίϟ έΎρϹϭ ϕϳϗΩΗϟ ϝΎϣϋ ϕΎρϧ ΎϬϧϣο ϥϣ έϭϣ ΓΩϋ ιϭλΧΑ ΔϣϛϭΣϟ ϲϟϭ΅γϣ ϊϣ ϝλϭΗϧ
ϡΎυϧ ϲϓ ϪϓΎηΗϛ ϡΗϳ ϱέϫϭΟ έϭλϗ ϱ ϙϟΫ ϲϓ ΎϣΑ ϕϳϗΩΗϟ ϝΎϣϋ ϰϠϋ ΔΑΗέΗϣϟ ΔϳέϫϭΟϟ ΞΎΗϧϟϭ ΎϬϟ
.ϕϳϗΩΗϟ ϝΎϣϋ ϝϼΧ ΔϳϠΧΩϟ ΔΑΎϗέϟ

˿
ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ˰ϟ ΔόΑΎΗϟ ΔϠϘΗγϣϟ ˯ΎοϋϷ ΕΎϛέηϠϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ΔϛΑη ϲϓ ϭοϋ Δϛέη ˬΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ
.ΔυϭϔΣϣ ϕϭϘΣϟ ϊϳϣΟ .Δϳέγϳϭγ Δϛέη ˬ("ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ") ϑΗϳέΑϭϛ ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ
.ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ϥϳϧϭϗ ΏΟϭϣΑ ιΧέϣϭ ϝΟγϣ (ϲΑΩ ωέϓ) ΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ
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(ϊΑΎΗ) ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ϥϳϠϘΗγϣϟ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ έϳέϘΗ
˻˹˺̀ έΑϣγϳΩ ˼˺

(ϊΑΎΗ) ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϕϳϗΩΗ ϥϋ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ Δϳϟϭ΅γϣ
ˬΔϳϟϼϘΗγϻΎΑ ϕϠόΗϳ Ύϣϳϓ ϲϧϬϣϟ ϙϭϠγϟ ΩϋϭϘΑ ΎϧϣίΗϟ ϪΑΟϭϣΑ Ωϛ΅ϧ ΔϣϛϭΣϟ ϲϟϭ΅γϣϟ ˱έέϗ· ˱ Ύοϳ ϡΩϘϧ˵
ˬΎϧΗϳϟϼϘΗγ ϰϠϋ έΛ΅Η ΎϬϧ ΔϟϭϘόϣ ΓέϭλΑ ΩϘΗό˵ϳ Ωϗ ϲΗϟ ϯέΧϷ έϭϣϷϭ ΕΎϗϼόϟ ΔϓΎϛ ϰϠϋ ϡϬόϠρϧϭ
.ΕΩΟϭ ϥ· ˬΔϠλϟ ΕΫ ρΑϭοϟϭ
ϕϳϗΩΗ ˯ΎϧΛ Δϳϣϫ έΛϛϷ έϭϣϷ ΩΩΣϧ ˬΔϣϛϭΣϟ ϲϟϭ΅γϣ ϊϣ ΎϬϧ΄ηΑ ϝλϭΗϟ ϡΗϳ ϲΗϟ έϭϣϷ ˯ϭο ϲϓ
νέόΗγΎΑ ϡϭϘϧ .Δϳγϳέϟ ϕϳϗΩΗϟ έϭϣ ϲϫ έϭϣϷ ϩΫϫ έΑΗόΗ˵ ϙϟΫΑϭ ˬΔϳϟΎΣϟ ΓέΗϔϠϟ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ
ϭ ϥϳϧϭϘϟ ΏΟϭϣΑ ˱έϭυΣϣ ΔϣΎόϠϟ έϭϣϷ ϙϠΗ ϥϋ ΡΎλϓϹ ϥϛϳ ϡϟΎϣ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ έϳέϘΗ ϲϓ έϭϣϷ ϩΫϫ
ϥϣ ϥΎϛ Ϋ· ΎϧέϳέϘΗ ϲϓ Ύϣ έϣ ϥϋ ΡΎλϓϹ ϡΩϋ ΏΟϳ Ϫϧ ΔϳΎϐϠϟ ΓέΩΎϧ ΕϻΎΣ ϲϓ ϯέϧ ΎϣΩϧϋ ϭ ΕΎόϳέηΗϟ
Ϋϫ ΔΟϳΗϧ ΔϣΎόϟ ΔΣϠλϣϟ ϰϠϋ ΩϭόΗ ϲΗϟ ϊϓΎϧϣϟ ϥϣ έΛϛ ϙϟΫΑ ϡΎϳϘϠϟ ΔϳΑϠγϟ ΕΎϳϋΩΗϟ ϥϭϛΗ ϥ ϊϗϭΗϣϟ
.ΡΎλϓϹ
ϯέΧϷ ΔϳϣϳυϧΗϟϭ ΔϳϧϭϧΎϘϟ ΕΎΑϠρΗϣϟ ϝϭΣ έϳέϘΗϟ
:ϲϠϳ Ύϣ ϰϟ· έϳηϧ˵ ΎϧϧΈϓ ˬ˻˹˺˾ Δϧγϟ (˻) ϡϗέ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩϟ ϱΩΎΣΗϻ ϥϭϧΎϘϟ ϲοΗϘϳ Ύϣϛ
˭ΎϧϘϳϗΩΗ νέϏϷ Δϳέϭέο ΎϫέΑΗόϧ ϲΗϟ ΕΎΣΎοϳϹϭ ΕΎϣϭϠόϣϟ ΔϓΎϛ ϰϠϋ ΎϧϠλΣ ΩϘϟ

x

ϥϭϧΎϘϠϟ ΔϠλϟ ΕΫ ϡΎϛΣϷ ϊϣ ϕϓϭΗϳ ΎϣΑ ˬΔϳΩΎϣϟ ϲΣϭϧϟ ΔϓΎϛ ϥϣ ˬΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ΩΩϋ· ϡΗ
˭˻˹˺˾ Δϧγϟ (˻) ϡϗέ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩϟ ϱΩΎΣΗϻ

x

˭ΔϣυΗϧϣ ΔϳΑγΎΣϣ ΕϼΟγΑ υΎϔΗΣϻΎΑ ΔϋϭϣΟϣϟ ΕϣΎϗ

x

ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϩΫϬΑ ϕϠόΗϳ Ύϣ ΩϭΩΣΑϭ ˬΓέΩϹ αϠΟϣ ˯Ύοϋ έϳέϘΗ ϲϓ ΓΩέϭϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϣϭϠόϣϟ ϕϔΗΗ
˭ΔϋϭϣΟϣϠϟ ΔϳΑγΎΣϣϟ ΕϼΟγϟ ϲϓ ˯ΎΟ Ύϣ ϊϣ ˬΓΩΣϭϣϟ

x

˺˺ ΡΎοϳϹ ϲϓ ˻˹˺̀ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ Δϧγϟ ϝϼΧ Ύϫ΅έη ϡΗ ϲΗϟ ϡϬγϷ ϥϋ ΡΎλϓϹ ϡΗ
˭ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϲϓ

x

Δϗϼόϟ ΕΫ ϑέρϷ ϊϣ ΔϳΩΎϣϟ ΕϼϣΎόϣϟ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϲϓ ˽˼ ϡϗέ ΡΎοϳϹ ϥϳΑϳ
˭ΕϼϣΎόϣϟ ϩΫϫ ΫϳϔϧΗ ΎϬΑΟϭϣΑ ϡΗ ϲΗϟ ρϭέηϟϭ

x

ϝϼΧ ˬΕϔϟΎΧ Ωϗ ΔϋϭϣΟϣϟ ϥ ΩϘΗόϧ ΎϧϠόΟϳ Ύϣ ΎϧϫΎΑΗϧ ωέΗγϳ ϡϟ ˬΎϧϟ ΕΣϳΗ˵ ϲΗϟ ΕΎϣϭϠόϣϟ ϰϠϋ ˯˱ ΎϧΑ
ΔϟϭΩϟ ϱΩΎΣΗϻ ϥϭϧΎϘϠϟ ΔϠλϟ ΕΫ ϡΎϛΣϷ ϥϣ ϱ ˬ˻˹˺̀ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ ΔϳϬΗϧϣϟ ΔϳϟΎϣϟ Δϧγϟ
έϳΛ΄Η Ϫϟ ϥϭϛϳ Ωϗ ϪΟϭ ϰϠϋ ˬϙϧΑϠϟ ϲγΎγϷ ϡΎυϧϟ ϭ ˬ˻˹˺˾ Δϧγϟ (˻) ϡϗέ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ
ϭ ˭˻˹˺̀ έΑϣγϳΩ ˼˺ ϲϓ Ύϣϛ ΩΣϭϣϟ ϲϟΎϣϟ ϩίϛέϣ ϭ ϪΗρηϧ ϰϠϋ ϱΩΎϣ

x

̀
ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ˰ϟ ΔόΑΎΗϟ ΔϠϘΗγϣϟ ˯ΎοϋϷ ΕΎϛέηϠϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ΔϛΑη ϲϓ ϭοϋ Δϛέη ˬΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ
.ΔυϭϔΣϣ ϕϭϘΣϟ ϊϳϣΟ .Δϳέγϳϭγ Δϛέη ˬ("ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ") ϑΗϳέΑϭϛ ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ
.ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ϥϳϧϭϗ ΏΟϭϣΑ ιΧέϣϭ ϝΟγϣ (ϲΑΩ ωέϓ) ΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ

.ω.ϡ.ε ϲϣϼγϹ ϲΑΩ ϙϧΑ
(ϊΑΎΗ) ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϝϭΣ ϥϳϠϘΗγϣϟ ΕΎΑΎγΣϟ ϲϘϗΩϣ έϳέϘΗ
˻˹˺̀ έΑϣγϳΩ ˼˺

(ϊΑΎΗ) ϯέΧϷ ΔϳϣϳυϧΗϟϭ ΔϳϧϭϧΎϘϟ ΕΎΑϠρΗϣϟ ϝϭΣ έϳέϘΗϟ
.Δϧγϟ ϝϼΧ ΔϳόϣΗΟϣϟ ΕΎϣϫΎγϣϟ ΓΩΣϭϣϟ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎϧΎϳΑϟ ϲϓ ˼˺ ϡϗέ ΡΎοϳϹ ϥϳΑϳ

x

Ωϛ΅ϧ ΎϧϧΈϓ ˬ(ϪΗϼϳΩόΗϭ) ˺̂́˹ Δϧγϟ (˺˹) ϡϗέ ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩϟ ϱΩΎΣΗϻ ϥϭϧΎϘϟ ϲοΗϘϳ Ύϣϛ
.ΎϧϘϳϗΩΗ νέϏϷ Δϳέϭέο ΎϫέΑΗόϧ ϲΗϟ ΕΎΣΎοϳϹϭ ΕΎϣϭϠόϣϟ ΔϓΎϛ ϰϠϋ ΎϧϠλΣ Ωϗ Ύϧϧ ˱ Ύοϳ
ΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ

έΗϭϬϟΎϣ ΙΎϧέΩϧΟϳϓ
˽́ :ϝϳΟγΗϟ ϡϗέ
ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ˬϲΑΩ
˻˹˺́ έϳΎϧϳ ˻˽ :ΦϳέΎΗϟ

́
ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ˰ϟ ΔόΑΎΗϟ ΔϠϘΗγϣϟ ˯ΎοϋϷ ΕΎϛέηϠϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ ΔϛΑη ϲϓ ϭοϋ Δϛέη ˬΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ
.ΔυϭϔΣϣ ϕϭϘΣϟ ϊϳϣΟ .Δϳέγϳϭγ Δϛέη ˬ("ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ") ϑΗϳέΑϭϛ ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ
.ΓΩΣΗϣϟ ΔϳΑέόϟ ΕέΎϣϹ ΔϟϭΩ ϥϳϧϭϗ ΏΟϭϣΑ ιΧέϣϭ ϝΟγϣ (ϲΑΩ ωέϓ) ΩΗϣϳϟ ϑϠΟ έϭϟ ϲΟ ϡ· ϲΑ ϲϛ

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
بيان األرباح أو الخسائر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

إيضاح

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

صافي اإليرادات
اإليرادات من المعامالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية
اإليرادات من االستثمارات األخرى التي يتم قياسها بالقيمة
العادلة ،صافي
اإليرادات من العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع ،صافي
اإليرادات من العقارات االستثمارية
الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة
إيرادات أخرى

31
32

7.794.582
1.406.507

6.520.896
1.425.031

33
34
35
5-12
36

إجمالي اإليرادات
ناقصاً :حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح

37

31.038
196.629
118.637
122.050
529.342
--------------10.198.785
()2.511.671
--------------7.687.114
-------------

35.548
159.390
75.354
176.555
243.187
------------8.635.961
()1.874.962
--------------6.760.999
-------------

صافي اإليرادات
المصروفات التشغيلية

38
39
1-14
16

مصروفات الموظفين
المصروفات العمومية واإلدارية
استهالك عقارات استثمارية
استهالك ممتلكات ومعدات
إجمالي المصروفات التشغيلية
صافي اإليرادات التشغيلية قبل صافي خسائر انخفاض القيمة والضريبة
خسائر انخفاض القيمة ،صافي

40

أرباح السنة قبل مصروفات ضريبة الدخل
مصروفات ضريبة الدخل

3-22

صافي أرباح السنة
منسوب إلى:
مالكي البنك
الحصص غير المسيطرة

3-17

صافي أرباح السنة

41

ربحية السهم األساسية والمخفضة (درهم لكل سهم)

()1.568.090
()602.378
()45.723
()119.451
---------------()2.335.642
----------------

()1.564.577
()574.894
()38.348
()119.487
--------------()2.297.306
---------------

5.351.472
()823.453
-------------4.528.019
()24.439
-------------4.503.580
========

4.463.693
()391.806
------------4.071.887
()21.836
------------4.050.051
=======

4.322.195
181.385
-------------4.503.580
========

3.596.678
453.373
------------4.050.051
=======

0.78
===

0.67
===

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  15إلى  101جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  1إلى .8
10

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
بيان اإليرادات الشاملة الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

صافي أرباح السنة

بنود اإليرادات ( /الخسائر) الشاملة األخرى

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

4.503.580
-------------

4.050.051
-------------

البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحق ًا إلى األرباح أو الخسائر:
()21.841

فروقات أسعار الصرف الناتجة من تحويل العمليات الخارجية ،صافي

()107.945

البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحق ًا إلى األرباح أو الخسائر:
إيرادات ( /خسائر) القيمة العادلة الستثمارات أخرى مسجلة بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،صافي
اإليرادات ( /الخسائر) الشاملة األخرى للسنة
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
منسوبة إلى:
مالكي البنك
الحصص غير المسيطرة

134.942
----------113.101
-------------4.616.681
========
4.436.603
180.078
-------------4.616.681
========

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  15إلى  101جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  1إلى .8

11

()95.246
------------()203.191
------------3.846.860
=======
3.394.428
452.432
------------3.846.860
=======

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 ------------------ --------------------------------حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي البنك ------------------------------------------------ -----------

رأس المال
ألف درهم

صكوك من
الشق األول
ألف درهم

احتياطيات اخرى
وأسهم خزينة
ألف درهم

احتياطي القيمة
العادلة لالستثمارات
ألف درهم

احتياطي صرف
العمالت
ألف درهم

األرباح المحتجزة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

الحصص غير
المسيطرة
ألف درهم

إجمالي حقوق الملكية
ألف درهم

الرصيد في  1يناير 2016

3.953.751

7.346.000

5.617.539

()657.367

()354.829

4.563.734

20.468.828

2.324.700

22.793.528

صافي أرباح السنة
الخسائر الشاملة األخرى للسنة

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

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

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

()94.305
----------()94.305
-----------

()107.945
------------()107.945
-------------

3.596.678
------------3.596.678
--------------

3.596.678
()202.250
------------3.394.428
-------------

453.373
()941
---------452.432
----------

4.050.051
()203.191
------------3.846.860
-------------

988.438
------------4.942.189
------------4.942.189

------------7.346.000
------------7.346.000

2.168.018
------------7.785.557
-------------7.785.557

------------()751.672
------------()751.672

-----------()462.774
-----------()462.774

()1.775.526
()242.750
()1.460
()477.490
()22.500
375
------------5.641.061
-------------5.641.061

()1.775.526
()242.750
(3.154.996
()477.490
()22.500
375
--------------24.500.361
--------------24.500.361

()4.360
()3.191
()726
------------2.768.855
------------2.768.855

()1.779.886
()245.941
(3.154.996
()477.490
()22.500
()351
--------------27.269.216
--------------27.269.216

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

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

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

136.249
----------136.249
-----------

()21.841
----------()21.841
-----------

4.322.195
------------4.322.195
--------------

4.322.195
114.408
------------4.436.603
-------------

181.385
()1.307
----------180.078
-----------

4.503.580
113.101
------------4.616.681
-------------

-

-

-

-

-

()2.219.403
()282.880
()477.490
()19.360

()2.219.403
()282.880
()477.490
()19.360

()3.112
()3.187
-

()2.222.515
()286.067
()477.490
()19.360

-------------4.942.189
========

-------------7.346.000
========

-------------7.785.557
========

34
-------------()615.389
========

-------------()484.615
========

()34
-------------6.964.089
========

---------------25.937.831
=========

53
-------------2.942.687
========

53
--------------28.880.518
========

إجمالي اإليرادات( /الخسائر) الشاملة للسنة
المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية:
توزيعات األرباح المدفوعة (اإليضاح )29
الزكاة (اإليضاح )23
إصدار أسهم حقوق (اإليضاح )24
توزيع أرباح صكوك من الشق األول
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
االستحواذ على حصص غير مسيطرة
الرصيد في  31ديسمبر 2016
الرصيد في  1يناير 2017
صافي أرباح السنة
اإليرادات ( /الخسائر) الشاملة األخرى للسنة
إجمالي اإليرادات( /الخسائر) الشاملة للسنة
المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية:
توزيعات األرباح المدفوعة (اإليضاح )29
الزكاة (اإليضاح )23
توزيع أرباح صكوك من الشق األول
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
المحول من استبعاد استثمارات أخرى مسجلة بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
الرصيد في  31ديسمبر 2017

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  15إلى  101جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  1إلى .8

12

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

4.528.019

4.071.887

()122.050
()196.629
()31.682
650
24
()276.510
()180
()29.268
119.451
45.723
128
18.721
823.453
-------------4.879.850

()176.555
()159.390
()35.965
548
()40
()89.119
()1.506
()2.181
()39.258
119.487
38.348
1.392
24.512
391.806
------------4.143.966

النقص في الودائع والمرابحات الدولية المستحقة خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر
الزيادة في الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
الزيادة في الذمم المدينة والموجودات األخرى
الزيادة في ودائع العمالء
الزيادة في المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
الزيادة في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى والزكاة مستحقة الدفع

()19.734.746
()1.044.727
25.083.081
()584.608
231.870
--------------8.830.720

2.006.558
()18.829.581
()282.171
12.374.423
2.403.463
120.434
------------1.937.092

تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
ضرائب مدفوعة

()17.897
()34.547
--------------8.778.276
---------------

()11.876
()20.556
------------1.904.660
-------------

األنشطة التشغيلية
أرباح السنة قبل مصروفات ضريبة الدخل
تسويات لـ:
الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة
األرباح من استبعاد عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع
إيرادات توزيعات األرباح
الخسائر من استبعاد استثمارات أخرى مُقاسة بالقيمة العادلة
إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
األرباح من بيع استثمارات في صكوك إسالمية
األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات
األرباح من استبعاد عقارات استثمارية
األرباح من استبعاد استثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات تم شطبها
إطفاء خصم صكوك
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
خسائر انخفاض القيمة للسنة ،صافي
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

النقد الناتج من العمليات

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  15إلى  101جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  1إلى .8

13

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
بيان التدفقات النقدية الموحد (تابع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

()412.039
17.186
31.682
()452.056
666.701
()297.503
21.373
()339.320
66.574
-------------()697.402
--------------

()3.249.891
12.574
35.965
()134.082
319.393
()284.771
40.898
()218.546
4.567
29.137
--------------()3.444.756
---------------

()2.222.515
()477.490
3.810.599
()2.847.175
---------------()1.736.581
----------------

()1.779.886
3.154.996
()477.490
2.093.230
------------2.990.850
-------------

صافي الزيادة في النقد وما يعادله

6.344.293

1.450.754

النقد وما يعادله في بداية السنة

15.411.356

14.004.495

تأثير التغيرات في أسعار الصرف على رصيد النقد المحتفظ به بالعمالت األجنبية

()27.215
---------------21.728.434
=========

()43.893
-------------15.411.356
========

األنشطة االستثمارية
صافي الحركة في االستثمارات في صكوك إسالمية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
صافي الحركة في استثمارات أخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة
توزيعات األرباح المستلمة
إضافات إلى عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع
المتحصالت من استبعاد عقارات محتفظ بها للبيع والتطوير
شراء عقارات استثمارية
الحركة في استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
شراء ممتلكات ومعدات
المتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
المتحصالت من استبعاد عقارات استثمارية
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
توزيعات األرباح المدفوعة
إصدار أسهم حقوق ،صافي
توزيع أرباح صكوك من الشق األول
إصدار صكوك
سداد صكوك
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التمويلية

النقد وما يعادله في نهاية السنة (اإليضاح )42

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  15إلى  101جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  1إلى .8
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بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
1

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية
تأسس بنك دبي اإلسالمي (شركة مساهمة عامة) ("البنك") بموجب المرسوم األميري الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ  29صفر
 1395هجري ،الموافق  12مارس  1975بغرض تقديم الخدمات المصرفية والخدمات المتعلقة بها وف ًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية .تم الحقا ً
تسجيله كشركة مساهمة عامة بموجب قانون الشركات التجارية رقم  8لسنة ( 1984وتعديالته).
تتضمن البيانات المالية المـوحدة المرفقة أنشـطة البنك وشركاته التابعة المبينة في اإليضاح ( 1-17يشـار إليها معا ً بـ"المجموعة").
تم إدراج البنك في سوق دبي المالي (المؤشر" :دي آي بي").
تقوم المجموعة بصورة رئيسية بتقديم الخدمات المصرفية للشركات واألفراد والخدمات المصرفية االستثمارية وتقوم بتنفيذ عملياتها من خالل
فروعها المحلية وشركاتها التابعة الخارجية .يتم بيان األنشطة الرئيسية لشركات المجموعة في اإليضاح  1-17حول هذه البيانات المالية
الموحـدة.
إن العنوان المسجل للمكتب الرئيسي للبنك هو ص.ب  ،1080دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
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المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة دون أن يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة
تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة التالية في هذه البيانات المالية الموحدة .لم يكن لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية المعدلة أي تأثير مادي على المبالغ المعلنة للفترة الحالية أو الفترات السابقة إال أنها قد تؤثر على احتساب المعامالت أو الترتيبات
المستقبلية.




2-2

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 12ضريبة الدخل" المتعلقة باالعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة مقابل الخسائر غير
المحققة.
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 7بيان التدفقات النقدية" – لتقديم افصاحات تمكن مستخدم البيانات المالية من تقييم
التغيرات في االلتزامات الناشئة عن األنشطة التمويلية.
التعديالت على المعيار رقم  12من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المتعلق بمتطلبات اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى.

المعايير الجديدة والمعدلة المصدرة ولم يتم تفعيلها بعد
لم تقم المجموعة بشكل مسبق بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية التي صدرت ولم يتم تفعيلها بعد:
تسري على الفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعد

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
المعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليجار" :يحدد المعيار رقم  9من
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كيفية قيام الجهة المعدة للتقارير وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية باالعتراف وقياس وعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار .يقدم هذا المعيار نموذج
محاسبي واحد للمستأجر يتطلب من المستأجرين االعتراف بالموجودات والمطلوبات لكافة عقود
اإليجار ما لم يكن أجل عقد اإليجار  12شهر أو أقل ،أو كانت الموجودات ذات الصلة قيمتها منخفضة.
يواصل المؤجرون تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي ،مع عدم تغيير جوهري في
النموذج المحاسبي للمؤجر وفقا ً للمعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عن سابقه،
المعيار المحاسبي الدولي رقم .17

 1يناير 2019

المعيار المحاسبي الدولي رقم " 40العقارات االستثمارية" :قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل
المتطلبات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  40العقارات االستثمارية حول التوقيت الذي يتعين
فيه على الشركة تحويل أحد العقارات إلى أو من عقارات االستثمارية .يتم التحويل فقط عندما يكون
هناك تغير فعلي في االستخدام – أي أن األصل يفي أو لم يعد يفي بتعريف العقار االستثماري ويوجد
دليل على التغير في االستخدام .إن نية اإلدارة فقط للتغير ال تدعم عملية التحويل.

 1يناير 2018
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المعايير الجديدة والمعدلة المصدرة ولم يتم تفعيلها بعد (تابع)
المعيار المحاسبي الدولي رقم " 28االستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة" :قد يفضل
المستثمر في شركة غير استثمارية اإلبقاء على احتساب القيمة العادلة المتبع من قبل شركة زميلة
لشركة استثمار أو ائتالف مشتركة مع شركة استثمار على شركاتها التابعة .ويمكن اتخاذ هذا االختيار
بشكل منفصل لكل شركة زميلة أو ائتالف مشترك لالستثمار.

 1يناير 2018

التفسير رقم  22الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "المعامالت
بالعمالت األجنبية والمقابل المدفوع مقدم ًا" .عندما يتم دفع أو قبض الثمن مقدما ً بعملة أجنبية لبند  -قد

 1يناير 2018

يكون هذا البند أصل أو مصروفات أو إيرادات – المعيار المحاسبي الدولي رقم " 21تأثيرات التغيرات
في أسعار صرف العمالت األجنبية" ليس واضحا ً بشأن كيفية تحديد تاريخ المعاملة لتحويل البند ذي
الصلة .األمر الذي أدى إلى تنوع الممارسات المتبعة بشأن سعر الصرف المستخدم لتحويل البند ذي
الصلة .ومن ثم يوضح التفسير  22الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
تاريخ المعاملة بأنه هو التاريخ الذي تعترف فيه الشركة مبدئيا ً بالدفع المسبق أو اإليرادات اآلجلة
الناتجة عن الثمن المدفوع مقدماً .بالنسبة للمعامالت التي تنطوي على دفعات أو مقبوضات متعددة ،فإن
كل مبلغ مدفوع أو مقبوض يكون له تاريخ معاملة منفصلة.
المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية"
أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية في يوليو  2014اإلصدار النهائي للمعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات
المالية" الذي يحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  :39األدوات المالية :االعتراف والقياس وجميع اإلصدارات السابقة من المعيار رقم 9
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .يشمل المعيار المعدل ثالث سمات لمشروع محاسبة األدوات المالية وهي :التصنيف والقياس،
انخفاض القيمة والتحوط .يسري اإلصدار النهائي من المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على الفترات السنوية التي تبدأ
في  1يناير  2018أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر .قامت المجموعة بالفعل بشكل مسبق في عام  2011بتطبيق متطلبات قياس
وتصنيف األدوات المالية .وعليه ،لن يكون هناك تأثير مادي على حقوق الملكية االفتتاحية كما في  1يناير  2018نتيجة التغيرات في متطلبات
التصنيف الخاصة بالمعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
محاسبة التحوط
يتضمن المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قواعد جديدة لمحاسبة التحوط تهدف إلى مواءمة محاسبة التحوط مع
ممارسات إدارة المخاطر .يتضمن المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية خيار سياسة محاسبية لتأجيل تطبيق المعيار رقم 9
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "محاسبة التحوط" ومواصلة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  39محاسبة التحوط .قرر البنك
ممارسة خيار السياسة المحاسبية إال أنه سوف يقوم بتطبيق اإلفصاحات المعدلة لمحاسبة التحوط المطلوبة بموجب التعديالت المتعلقة بالمعيار
رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على المعيار رقم  7من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية :اإلفصاحات"
في البيانات المالية التالية.

انخفاض القيمة
يقدم اإلصدار النهائي للمعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذجا ً فرديا ً جديداً لقياس خسائر انخفاض القيمة لجميع
الموجودات المالية بما فيها القروض وسندات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى .يستبدل
المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية النموذج الحالي "الخسائر المتكبدة" من المعيار المحاسبي الدولي رقم  39بنموذج
""خسائر االئتمان المتوقعة" المقرر تطبيقه مستقبالً.
وفقا ً للمعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة من خالل ضرب احتمالية التعثر في السداد،
تقدير الخسائر باحتمال التعثر وتقدير التعرضات عند التعثر .قام البنك بوضع منهجيات ونماذج تأخذ باالعتبار الحجم النسبي ومدى تعقد
المحافظ االستثمارية
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المعايير الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها بعد (تابع)
المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" (تابع)

انخفاض القيمة (تابع)
يشمل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة منهج ثالثي المراحل يرتكز على التغير في الجودة االئتمانية للموجودات المالية منذ االعتراف المبدئي.
تعكس خسائر االئتمان المتوقعة القيمة الحالية للعجز في النقد المتعلق بحاالت التعثر عن السداد إما ( )1على مدى فترة االثنى عشر شهراً التالية
أو ( )2على مدى العمر المتوقع لألداة المالية بناء على التغيرات االئتمانية عن البداية.
 بموجب المرحلة  – 1في حالة عدم وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر
االئتمان المتوقعة لمدة  12شهراً.
 بموجب المرحلة  – 2في حالة وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ولكن ال تعتبر األدوات المالية قد تعرضت
النخفاض القيمة من حيث االئتمان ،سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة بناء على المدة المرجحة الحتمالية التعرض للتعثر.
 بموجب المرحلة  – 3في حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير ،سوف يتم تصنيف هذه األدوات المالية كائتمان
تعرض النخفاض القيمة وسوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة لعمر الموجودات المالية.
يمثل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة نظرة مستقبلية يقتضي االستناد إلى توقعات معقولة ومحتملة للظروف االقتصادية المستقبلية عند تحديد
الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان المتوقعة.

تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
يتم إجراء تقييم للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس نسبي .لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي زادت بصورة
جوهرية منذ بداية نشأة األصل المالي ،يقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر على مدى العمر المتوقع لألصل المالي في تاريخ التقرير بمخاطر
التعثر المماثلة عند بداية نشأة األصل المالي باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها في عمليات إدارة المخاطر المتبعة حاليا ً
لدى البنك .سوف يتم تقييم التغير في مخاطر االئتمان في تاريخ كل تقرير بصورة منفردة لكل أصل هام بصورة منفردة وعلى مستوى
القطاعات بالنسبة لحاالت التعرض الفردي.

العوامل االقتصادية العامة والمعلومات االستشرافية والسيناريوهات المتعددة
يتطلب المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تقدير عادل ومرجح لخسائر االئتمان من خالل تقييم نطاق النتائج المحتملة
الذي يتضمن التنبؤات الخاصة بالظروف االقتصادية المستقبلية .يجب أن يشمل قياس خسائر االئتمان المتوقعة العوامل االقتصادية العامة
والمعلومات االستشرافية باإلضافة إلى تحديد ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ البداية .يتعين أن يعكس قياس خسائر
االئتمان المتوقعة ،بتاريخ كل تقرير ،معلومات معقولة ومدعومة حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتنبؤات المتعلقة بالظروف
االقتصادية المستقبلية.

الحكم االئتماني القائم على الخبرة
تتطلب منهجية البنك فيما يتعلق بتكوين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة قيام البنك باستخدام حكمها االئتماني القائم على الخبرة ليشمل التأثير
المقدر للعوامل التي ال تتضمنها نتائج نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في جميع فترات التقارير.
عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة ،يضع البنك باالعتبار أقصى فترة تعاقدية يكون البنك بعدها معرض لخسائر االئتمان .يتعين وضع كافة
الشروط التعاقدية باالعتبار عند تحديد العمر المتوقع ،بما في ذلك خيارات السداد المسبق وخيارات التمديد والتجديد.
إن تعريف التعثر المتبع من قبل البنك لتقييم خسائر انخفاض القيمة يتوافق مع التوجيهات الخاصة بالمعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية دون أي رجوع إلى االفتراضات ،كما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية .ظلت السياسة الخاصة بشطب معامالت التمويل دون
تغيير.
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المعايير الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها بعد (تابع)
المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" (تابع)

تأثير التحول
طبقا ً للمعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،لن يقوم البنك بإعادة بيان معلومات المقارنة فيما يتعلق بتغيرات انخفاض
القيمة .إن أي فروق في القيم الدفترية لألدوات المالية والمطلوبات المالية نتيجة تطبيق هذا المعيار سوف يتم االعتراف بها في األرباح
المحتجزة واالحتياطات كما في  1يناير .2018
يتعلق التأثير المقدر بشكل رئيسي بتطبيق متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة في البنك .يواصل البنك مراجعة وتنقيح والتحقق من نماذج
انخفاض القيمة وضوابط العمليات ذات الصلة حتى التقرير المؤرخ في  31مارس  .2018وحيث أنه ال يوجد تأثير على األرباح المحتجزة
التي ظلت بقيمة  6 .96مليار درهم كما في  31ديسمبر  ،2017فإن التسوية المقدرة نتيجة تطبيق المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية تتراوح من  ٪0 .5 - ٪4 .5من االحتياطات األخرى كما في  1يناير .2018
سوف يتم إعادة تصنيف المتطلبات النظامية للمخصص العام ،الذي يمثل جزء من احتياطي نظامي لمخاطر االئتمان ،إلى المخصص العام وفقا ً
لمتطلبات المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

ترتيبات التحول
لغرض إدارة التحول إلى المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،قام البنك بتطبيق برنامج شامل على مستوى البنك مع
التركيز على مجاالت التأثير الرئيسية ،بما في ذلك البيانات والنظم والعمليات والتقارير المالية عالوة على االتصال والتدريب.
قام البنك خالل  2017بإنجاز ما يلي:







تطبيق متوازي لكافة اإلجراءات بنهاية كل فترة ربع سنوية لسنة  2017و 31ديسمبر 2016؛
نماذج انخفاض قيمة جديدة وفعالة؛
توثيق كامل لسياسات المخاطر والسياسات المحاسبية المحدثة على مستوى البنك؛
حوكمة فعالة واطر رقابية على اإلجراءات الجديدة واختبار الضوابط الداخلية؛
تنظيم دورات تدريبية وعروض إيضاحية حول النظم والهياكل الجديدة إلى أصحاب المصلحة الداخليين؛ و
إعداد إفصاحات خارجية لتقديمها عند التحول إلى المعيار  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمضي قدما ً على أساس دوري.
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بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
3

تعريفات
لقد تم استـخدام المصطلحات التالية في البيانات المالية الموحدة مع معانيها المحددة:

1-3

المرابحة
هي عقد تبيـع المجموعة ("البـائع") بموجبه أصل ما ألحد عمالئها ("المشتري") على أساس دفعات مؤجلة بعد قيام البائع بشراء األصل وقبضه
وتملكه بنا ًء على وعد المشتري بشراء األصل فور تملك البائع لذلك األصل بموجب شروط وأحكام مرابحة معينة .يتألف سعر بيع المرابحة من
تكلفة األصل وهامش ربح متفق عليه بشكل مسبق .يتم احتساب قيمة ربح المرابحة داخليا ً على أساس زمني على مدار فتـرة العقد بنا ًء على
مبلغ التمويل األصلي قيد السداد .يتم سـداد ثمن بيع المرابحة من قبل المشتري للبائع على أقساط خالل المدة المنصوص عليها في عقد
المرابـحة.

2-3

تمويل السلم
هو عقد تشتري المجموعة بموجبه كميـة محددة من سلعة معينة وتسدد ثمن السلم بالكامل مقدماً ،في حين يقوم العميل بتسليم كميات السـلع طبقا ً
لجدول التسليـم المتفق عليه .تجني المجموعة أرباحا ً من معامالت السلم عندما يتم استالم سلعة السلم من عميل السلم وبيعها الحقا ً إلى طرف
آخر مقابل ربح .يتم احتساب ربح السلم داخليا ً على أساس زمني على مدار فتـرة عقد السلم بنا ًء على قيمة سلعة السلم قيد السداد.

3-3

االستصناع
هو عقد بيع بين طرفي العقد ،بحيث تتعهد المجموعة ("الصانع" أو "البائع") بموجبه بإنشاء أصل أو عقار محدد ("المصنوع") ألحد عمالئها
("المستصنع" أو "المشتري") وفقا ً لمواصفات متفق عليها بشكل مسبق ،على أن يتم التسليم خالل فتـرة متفق عليها مقابل ثمن محدد سلفاً ،على
أن يتضمن ذلك الثمن تكلفة اإلنشاء وهامش ربح .وال يقتصر إنجاز العمل ،المتعهد به ،على الصانع فحسب ،بل من الممكن تنفيذ العمل،
بالكامل أو أي جزء منه ،عن طريق طرف ثالث تحت إشراف ومسؤولية الصانع .وبموجب عقد االستصناع ،قد تقوم المجموعة بدور الصانع
أو المستصنع .يتم احتساب ربح االستصناع (الفارق بين ثمن بيع المصنوع للمتعامل وإجمالي تكلفة االستـصناع التي تتكبدها المجموعة) داخليا ً
على أساس زمني على مدار فتـرة العقد بنا ًء على مبلغ التمويل األصلي قيد السداد.

4-3

اإلجارة

 1-4-3اإلجـارة منتهيـة بالتمليك
هي اتفاقية تؤجر المجموعة ("المؤجر") بموجبها أصل ما ألحد عمالئها ("المستأجر") (بعد شراء  /حيازة األصل المعين ،إما من بائع آخر أو
من المتعامل نفسه وفقا ً لطلب المتعامل وبنا ًء على وعده باالستئجار) ،مقابل دفعات أجرة محددة لمدة  /لفترات إيجارية محددة ،على أن يستحق
الدفع على أساس أجرة ثابتة أو متغيرة.
تحدد اتفاقية اإلجارة األصل المستأجر وتنص على فتـرة اإلجارة وأساس احتساب األجرة ومواعيد سداد دفعات األجرة ،كما يتعهد المستأجر
بموجب تلك االتفاقية بتجديد الفترات اإليجارية وسداد مبالغ دفعات األجرة ذات الصلة بما يتفق مع الجدول الزمني المحدد والصيغة المعمول بها
على مدار فتـرة اإلجارة.
يحتفظ المؤجر بملكية األصل طيلة مدة اإلجارة .وفي نهاية مدة اإلجارة بعد أن يقوم المستأجر بالوفاء بكافة االلتزامات المترتبة عليه بموجب
اتفاقية اإلجارة ،يقوم المؤجر ببيع األصل المؤجر للمستأجر بقيمة رمزية استناداً إلى تعهد بالبيع الذي قدمه المؤجر.
تستحق دفعات األجرة فور بدء عقد اإلجارة وتستمر طيلة فتـرة اإلجارة بنا ًء على دفعات األجرة الثابتة قيد السداد (والتي تمثل غالبا ً تكلفة
األصل المؤجـر).
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 2-4-3اإلجارة اآلجلة (الموصوفة في الذمة)
اإلجارة اآلجلة (اإلجارة الموصوفة في الذمة) هي اتفاقية توافق المجموعة ("المؤجر") بموجبها على تقديم ،بتاريخ محدد في المستقبل ،أصل
بمواصفات معينة لتؤجره ألحد عمالئها ("المستـ أجر") عند إتمامه وتسلمه من قبل المطوّ ر أو المقاول أو المتعامل الذي اشترت منه المجموعة
ذلك األصل عن طريق االستصناع.
تحدد اتفاقية اإلجارة االجلة تفاصيل األصل المؤجر وتنص على فتـرة اإلجارة وأساس احتساب اإليجار ومواعيد سداد اإليجار.
أثناء فتـرة اإلنشاء ،تسدد المجموعة للمطور  /المقاول دفعة واحدة أو دفعات متعددة ،على أن يتم احتساب ربح اإلجارة اآلجلة خالل فتـرة
اإلنشاء على أساس زمني مقسم على مدار فتـرة اإلنشاء وعلى حساب دفعات األجر .وتستلم مبالغ الربح إما خالل فتـرة اإلنشاء كدفعة مقدمة
من األجرة أو مع دفعة األجرة األولى أو الثانيـة بعد بدء اإلجارة.
ال تستحق األجرة في اإلجارة اآلجلة إال بعد تسلم المستأجر األصل من المؤجر .ويتعهد المستأجر بموجب اتفاقية اإلجارة المؤجلة بتجديد فترات
اإلجارة وسداد مبالغ دفعات األجرة المتعلقة بكل فتـرة وف ًقا للجدول الزمني المتفق عليه والصيغة المعمول بها خالل مدة اإلجارة.
يحتفظ المؤجر بملكية األصل طيلة مدة اإلجارة ،وفي نهايتها إذا قام المستأجر بالوفاء بكافة االلتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقية االجارة
اآلجلة ،يبيع المؤجر األصل المؤجَ ر إلى المستأجر بقيمة رمزية بنا ًء على تعهد البيع الذي قدمه المؤجـر.
5-3

المشاركة
هي اتفاقية بين المجموعة وأحد عمالئها ،بحيث يساهم كال الطرفين في رأسمال المشاركة ("رأسمال المشاركة") ،ويجوز أن تكون المساهمة
نقداً أو عينا ً وفقا ً للقيمة التي يتم تحديدها وقت إبرام عقد المشاركة .ويجوز أن يكون موضوع المشاركة مشروع استثماري معين ،قائم أو جديد،
أو ملكية عقار معين إما بصفة دائمة أو متناقصة تنتهي بتمليك محل المشاركة بالكامل للعميل .يتم تقسيم األرباح وفقا ً لنسبة توزيع الربح المتفق
عليها سلفا ً كما هو منصوص عليه في عقد المشاركة .يتم غالبا ً توزيع ربح المشاركة عند إعالنها  /توزيعها من قبل الشـريك المدير .وعلى
الرغم من ذلك ،وحيث إن ربح المشاركة يتم تقديره دائما ً بشكل موثوق ،يتم احتساب ربح المشاركة داخليا ً على أساس زمني خالل مدة
المشاركة بنا ًء على رأسمال المشاركة غير المسـدد .ويتم تقسيم الخسارة ،إن وجدت ،بنا ًء على نسبة مساهمة كل من الشريكين في رأس المال،
مع مراعاة أنه في حالة عدم إهمال الشريك المدير أو مخالفته لبنود عقد المشاركة أو تخلفه عن السداد ،يجب أن تقدم للمجموعة دليالً مقنعا ً يفيد
بأن تلك الخسارة قد حدثت بسبب قوى قاهرة ،وأن الشريك المدير لم يكن بوسعه التنبؤ بتلك القوى القاهرة أو تفادي تبعاتها السلبية على
المشاركة.
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المضاربة
المضاربة هي عقد بين طرفين ،يكون أحدهما الممول ("رب المال") وهو الطرف الذي يقدم مبالغ مالية معينة ("رأسمال المضاربة") إلى
الطرف اآلخر ("المضـارب") ،وهو الطرف الذي يقوم على إثر ذلك باستثمار رأسمال المضاربة في أحد المشاريع التجارية أو األنشطة بنا ًء
على خبرته مقابل حصة محددة (متفق عليها مسب ًقا) من الربح الناتج ،إن وجد ،على أال يتدخل رب المال في إدارة نشاط المضاربة .األصل أن
يتم توزيع ربح المضاربة عند إعالنها  /توزيعها من قبل المضارب .وعلى الرغم من ذلك ،وحيث إن ربح المضاربة يتم تقديره دائما ً بشكل
موثوق ،فيتم احتساب ربح المضاربة داخليا ً على أساس زمني خالل مدة المضاربة بنا ًء على رأسمال المضاربة غير المسـدد .ويتحمل
المضارب الخسارة في حالة التخلف عن السداد ،أو اإلهمال أو المخالفة لشروط وأحكام عقد المضاربة ،وإال فإن رب المال هو من يتحمل
الخسارة ،شريطة تلقي رب المال دليالً مقنعا ً يفيد بأن تلك الخسارة قد وقعت بسبب يرجع إلى قوى قاهرة ،وأن المضارب لم يكن بوسعه التنبؤ
بتلك القوى القاهرة أو تفادي تبعاتها السلبية على المضاربة .وبموجب عقد المضاربة ،فقد تكون المجموعة مضاربا ً أو رب المال ،حسب الحالة.
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الوكالة
الوكالة هي اتفاقية بين طرفين ،يكون أحد الطرفين هو الممول ("الموكل") ،وهو الذي يقوم بتقديم مبلغ مالي محدد ("رأسمال الوكالة") إلى
وكيل ("الوكيل") ،وهو الذي يقوم باستثمار رأسمال الوكالة بطريقة تتفق مع الشريعة اإلسالمية طبقا ً لدراسة الجدوى  /خطة االستثمار التي
يقدمها الوكيل للموكل .يستحق الوكيل أتعابا ً محدداً ("أجر الوكالة") كمبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من رأسمال الوكالة ،وقد يتم منح الوكيل أي
مبالغ إضافية تزيد على نسبة الربح أو العوائد المتفق عليها كحافز على حسن األداء .يتم غالبا ً توزيع ربح الوكالة عند إعالنها  /توزيعها من قبل
الوكيل .وعلى الرغم من ذلك ،وحيث إن ربح الوكالة يتم تقديره دائما ً بشكل موثوق ،فيتم احتساب ربح الوكالة داخليا ً على أساس زمني خالل
مدة الوكالة بنا ًء على رأسمال الوكالة قيد السداد .ويتحمل الوكيل الخسارة في حالة التخلف عن السداد ،أو اإلهمال أو المخالفة لشروط وأحكام
اتفاقية الوكالة ،وإال فإن الموكل هو من يتحمل الخسارة ،شريطة حصول الموكل على دليل مقنع يفيد بأن تلك الخسارة قد وقعت بسبب قوى
قاهرة ،وأن الوكيل لم يكن بوسعه التنبؤ بتلك القوى القاهرة أو تفادي تبعاتها السلبية على الوكالة ،حسب الحالة.
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الصكوك
تتألف من شهادات تمثل أصوال متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

4

أساس اإلعداد

1-4

بيان التوافق
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية كما أنها تلتزم
بمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015ذات الصلة ("قانون الشركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة
لسنة  )"2015الصادر في  1أبريل  2015والذي أصبح ساريا ً في  1يوليو .2015

2-4

أساس القياس
تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء أدوات مالية محددة يتم قياسها بالقيمة العادلة كما هو مبين في السياسات
المحاسبية أدناه.

3-4

العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية الموحدة
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") ويتم تقريب كافة القيم إلى أقرب عدد صحيح
باأللف ،ما لم يذكر خالف ذلك.
تم أدناه بيان السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

5

السياسات المحاسبية الهامة

1-5

أسس التوحيد

 1-1-5دمج األعمال
يتم احتساب دمج األعمال من خالل طريقة االستحواذ كما في تاريخ االستحواذ ،وهو التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعة .يتم
بصورة عامة قياس الثمن المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة التي يتم احتسابها على أنها صافي الموجودات المحددة التي تم االستحواذ عليها.
يتم اختبار أي شهرة تجارية تنشأ من الدمج سنويا ً للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة .يتم االعتراف بأي أرباح من الشراء بسعر منخفض
مباشرة ضمن األرباح أو الخسائر .يتم بيان تكاليف المعاملة كمصروفات عند تكبدها باستثناء التكاليف المتعلقة بإصدار أدوات تمويل إسالمي أو
أدوات حقوق ملكية.
ال يشتمل الثمن المحول على المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات السابقة .غالبا ً ما يتم االعتراف بهذه المبالغ ضمن األرباح أو الخسائر.
يتم قياس أي مبلغ يحتمل دفعه بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .عندما يتم تصنيف المبلغ المحتمل كحقوق ملكية ،ال تتم إعادة قياسه ويتم
احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية .بخالف ذلك ،يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمبلغ المحتمل ضمن األرباح أو
الخسائر.
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 2-1-5الشركة التابعة
تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للمجموعة والمنشآت الخاضعة لسيـطرة المجموعة .تتحقق السيطرة عندما يكون لدى المجموعة:




سلطة على المنشأة المستثمر بها،
تعرض إلى ،أو لديها حقوق في ،العوائد المتغيرة من ارتباطها بالمنشأة المستثمر بها ،و
القدرة على استخدام سلطتها على المنشأة المستثمرَ ة للتأثير على قيمة عوائدها.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر بها إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات في عنصر
أو أكثر من عناصر السيـطرة الثالثة الموضحـة أعاله.
عندما تقل حقوق التصويت للمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها ،فيكون للمجموعة السلطة على تلك
المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بصورة
منفردة .تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للمجموعة حقوق التصويت في المنشأة المستثمر
بها بشكل يكفي لمنحها السيـطرة ،ومن بين تلك الحقائق والظروف:





حجم حقوق التصويت لدى المجموعة مقارنة بحجم حقوق التصويت لحاملي حقوق التصويت اآلخرين؛
حقوق التصويت المحتملة للمجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى؛
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
غيرها من الحقائق والظروف األخرى التي تشير إلى أن المجموعة لديها ،أو ليس لديها ،القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة
وقت الحاجة التخاذ قرارات ،بما في ذلك أنماط التصويت واالجتماعات السابقة للمساهميـن.

يبـدأ توحيد أي من الشركات التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ،ويتوقف بفقد المجموعة للسيطرة على الشركة
التابعة .وبصورة محددة ،يتم إدراج إيرادات ومصروفات الشركة التابعة التي يتم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة في بيان األرباح أو
الخسائر الموحد من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتى التاريخ الذي تتوقف فيه سيطرة المجموعة على الشركة التـابعة .تكون
األرباح أو الخسـائر وكافة مكونات اإليرادات الشاملة األخرى منسوبة إلى مالكي المجموعة وإلى الحصص غير المسيـطرة.
يكون إجمالي اإليرادات الشاملة للشركات التابعة منسوبا ً إلى مالكي المجموعة وإلى الحصص غير المسيـطرة حتى إذا ما نتج عن ذلك تسجيل
عجز في رصيد الحصص غير المسيـطرة.
عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتوافق سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المرتبطة بالمعامالت بين منشآت المجموعة
بالكامل عند التوحيد.
إن التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة ،والتي ال تؤدي إلى فقدان المجموعة للسيطرة على الشركات التابعة ،يتم
احتسابها كمعامالت حقوق ملكية .يتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة والحصص غير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصهم في
الشركات التابعة .يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية بالفرق بين المبلغ الذي يتم به تعديل الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ
المدفوع/مستحق الدفع أو المقبوض /مستحق القبض ،وينسب إلى مالكي المجموعة.
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 3-1-5العمالت األجنبية
عند إعداد البيـانات المالية الموحدة ،يتم االعتراف بمعامالت كل منشأة من منشآت المجموعة التي تتم بعمالت غير العملة الرسمية لكل منشأة
(العمالت األجنبيـة) وفقا ً ألسـعار الصرف السـائدة في تـواريخ المعامالت .وفي نهاية كل فتـرة تقرير ،يتم تحويل البـنود المالية بالعمالت
األجنبية وفقا ً ألسـعار الصرف السائدة في ذلك التـاريخ .يتم تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية المسجلة بالقيمة العادلة وفقا ً ألسـعار
الصرف السائدة في التـاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلـة .ال تتم إعادة تحويل البـنود غير المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بأي من
العمالت األجنبيـة.
يتم االعتراف بفروقات الصرف للبنود المالية في بيـان األرباح أو الخسائر الموحد في الفتـرة التي تنشأ فيها باستثناء:



فروقات أسـعار الصرف للمعامالت المبرمة للتحوط من مخاطر عمالت أجنبية معيـنة؛ و
فروقات أسعار الصرف من البـنود المالية المستحقة من ،أو المستحقة إلى ،عملية أجنبية لم يتم تخطيط تسوية لها وكذلك ليس من المحتمل
حدوثها (ولذلك تشكل جزءاً من صافي االستثمار في العملية الخارجية) ،والتي يتم االعتراف بها مبدئيـا ً في اإليرادات الشاملة األخرى
ويعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى بيـان األرباح أو الخسائر الموحد عند تسوية البـنود المالية.

ألغراض عرض البيـانات المالية الموحدة ،يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية للمجموعة إلى الدرهم اإلماراتي ،وهو عملة
العرض المستخدمة من قبل المجموعة ،باستخدام أسعار الصرف السـائدة في نهاية كل فتـرة تقرير .ويتم تحويل بنود اإليرادات والمصروفات
وفقا ً لمتوسط أسعار الصرف السـائدة في الفتـرة .يتم االعتـراف بفروقات الصرف ،إن وجـدت ،ضمن اإليرادات الشـاملة األخرى ويتم بيان
القيمة المتراكمة في حقوق الملكية (وتنسب إلى الحصص غير المسيطرة حيثما يكون مناسبا ً).
عند استبـعاد عملية خارجية ،يعاد تصنيف جميع فروقات الصرف المتراكمة في حقوق الملكية المتعلقة بتلك العمليـة العائدة إلى مالكي
المجموعة إلى بيـان األرباح أو الخسائر المـوحد.
عالوة على ذلك ،عند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة بحيث ال ينتج عن هذا االستبعاد فقدان المجموعة للسيطرة
على تلك الشركة التابعة ،يـعاد توزيع الحصة التناسبية من فروقات الصرف المتراكمة إلى الحصص غير المسيـطرة وال يتم االعتراف بها في
بيـان األرباح أو الخسائر المـوحد .فيما يتعلق بكافة بعمليات االستبعاد الجزئي األخرى (اي استبعاد جزئي لشركات زميلة أو ائتالفات مشتركة
وال ينتـج عن ذلك فقدان المجموعة للتـأثير الهام أو السيطرة المشتركة) ،يـعاد تصنيف الحصة التناسبية من فروقات الصرف المتراكمة إلى
بيـان األرباح أو الخسائر المـوحد.
إن تعديالت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة التي تم االستحواذ عليها نتيجة االستـحواذ على عملية خارجية تتم معاملتها
كموجودات ومطلوبات للعملية الخارجية ويتم تحويلها وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في نهاية كل فتـرة تقريـر ،ويتم االعتراف بفروقات أسعار
الصرف ضمن حقوق الملكيـة.
 4-1-5فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،يتم االعتراف بأرباح أو خسائر فقدان السيطرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد ويتم
احتسابها على أنها الفرق بين ( )1إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المقبوض والقيمة العادلة للحصص المتبقية و ( )2القيمة الدفترية السابقة
للموجودات (بما في ذلك الشهرة التجارية) ،ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة .يتم احتساب كافة المبالغ المعترف بها مسبقا ً
في بيان اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق بهذه الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قد استبعدت الموجودات والمطلوبات ذات الصلة
بالشركة التابعة بشكل مباشر (أي تمت إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر أو تحويلها إلى فئة أخرى من فئات حقوق الملكية).
تعتبر القيمة العادلة ألي استثمارات محتفظ بها في شركات تابعة سابقة بتاريخ فقدان السيطرة أنها هي القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي
لالحتساب الالحق وفقا ً للمعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (الصادر في  ،)2010وحيثما يكون ممكنا ً ،التكلفة عند
االعتراف المبدئي لالستثمار في شركة زميلة أو ائتالف مشترك.
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 5-1-5المنشآت ذات األغراض الخاصة
تتمثل المنشآت ذات األغراض الخاصة في المنشآت التي يتم تأسيسها لتحقيق أهداف محدودة ومحددة جيداً مثل توريق موجودات أو تنفيذ
معاملة تمويل إسالمي محددة .يتم توحيد المنشأة ذات األغراض الخاصة إذا رأت المجموعة أنها تسيطر عليها استناداً إلى تقييم جوهر عالقتها
مع المجموعة وكذلك تقييم للمخاطر واالمتيازات المرتبطة بها.
 6-1-5األنشـطة االئتمانية
تعمل المجموعة بصفة أمين/مدير أو بغيرها من الصفات التي ينتج عنها االحتفاظ بموجودات بصفة أمين بالنيابة عن أمناء أومؤسسات أخرى.
ال يتم إدراج هذه الموجودات واإليرادات الناتجة عن األنشطة االئتمانية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة حيث إنها ليست موجودات
خاصة بالمجموعة.
2-5

األدوات المالية

 1-2-5االعتراف المبدئي
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح إحدى شركات المجموعة طرفا ً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة.
 2-2-5القياس المبدئي
يتم مبدئيا ً قياس الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة .إن تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة أو إصدار الموجودات
والمطلوبات المالية تتم إضافتها إلى أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية ،حيثما يكون مناسباً ،عند االعتراف
المبدئي .يتم االعتراف بتكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
3-5

الموجودات المالية
يتم االعتراف بعمليات شراء أو بيع الموجودات المالية بالطرق االعتيادية على أساس تاريخ المتاجرة .إن الطرق االعتيـادية للشراء أو البيع هي
مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطـار زمني تحدده االتفاقيات واللوائح في السـوق.
يتم قياس كافة الموجودات المالية المعترف بها الحقا ً في مجملها إما بالتكلفة المطـفأة أو بالقيمة العادلة ،بـنا ًء على تصنيف الموجودات المالية.

 1-3-5تصنيف المـوجودات المالية
يتم الحقا ً قياس األرصدة لدى البنوك المركزية والمستحق من البنوك والمؤسسات المالية والموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
واالستثمارات في صكوك إسالمية وبنود محددة من الذمم المدينة والموجودات األخرى التي ينطبق عليها الشروط التـالية بالتكلفة المطفأة ناقصا ً
خسائر انخفاض القيمة واإليرادات المؤجلة ،إن وجدت (باستثناء تلك الموجودات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر عند
االعتراف المبدئي):



أن تكون الموجودات محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
أن ينتـج عن البـنود التعاقدية الخاصة باألداة ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقديـة تعد فقط دفعات للمبلغ األصلي وأرباح على المبلغ األصلي
قيد السداد.

يتم قياس كافة الموجودات المالية األخرى الحقا ً بالقيـمة العادلة.
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 2-3-5التكلفة المـطفأة وطريقة معدل الربح الفعلي
إن طريقة معدل الربح الفعلي هي طريقة احتسـاب التكلفة المطفـأة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة وتوزيع اإليرادات على مدى
الفترة ذات الصلة .يتمثل معدل الربح الفعلي في المعدل المستخدم الحتساب القيمة الحالية للمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك
كافة الرسـوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي وتكاليف المعامالت واألقسـاط أو الخصومات
األخرى) من خالل العمر االفتراضي المقدر لألدوات االستثمارية والتمويليـة أو ،إن كان مناسبـاً ،عبر فتـرة أقصر للتوصل إلى صافي القيمة
الدفتريـة عند االعتـراف المبـدئي.
يتم االعتراف باإليرادات في بيـان األرباح أو الخسائر المـوحد على أساس معدل الربـح الفعلي لألدوات التمويلية واالستثمارية التي يتم قياسها
الحقا ً بالتكلفة المـطفأة.
 3-3-5الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
عند االعتراف المبدئي ،يمكن للمجموعة أن تختـار بشكل نهائي (على أساس كل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى .وال يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى إذا كان االستثمار في حقوق الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة.
يعتبر األصل المالي أنه محتفظ به لغرض المتاجرة إذا:




تم شراؤه أساسا ً لغرض البيع في المستقبل القريب ،أو
كان ،عند االعتراف المبدئي ،جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة وله طابع فعلي حديث للحصول على أرباح في
فترات قصيرة ،أو
كان أداة مشتقة إسالمية غير مصنفة وفعّالة كأداة تحوط أو كضمان مالي.

يتم قياس الموجودات مبدئيا ً بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة مضافا ً إليها تكاليف المعاملة .ويتم قياسها الحقا ً
بالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة في اإليرادات الشاملة األخرى .لن تتم إعادة تصنيف
األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى األرباح أو الخسـائر عند االستبـعاد.
 4-3-5الموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر ،ما لم تقم المجموعة بتصنيف االستثمار بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عند االعتراف المبدئي.
يتم قياس الموجودات المالية (بخالف أدوات حقوق الملكية) التي ال ينطبق عليها معايير القياس بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسـائر .عالوة على ذلك ،فإن الموجودات المالية (بخالف أدوات حقوق الملكية) التي ينطبق عليها معايير القياس بالتكلفة المطفأة ولكنها
غير مصنفة بالقي مة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر .قد يتم تصنيف الموجودات المالية
(بخالف أدوات حقوق الملكية) بالقيـمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل
ملحوظ التضارب في القياس أو االعتراف والذي قد ينشـأ من قيـاس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر عليها على
أسس مختلفة.
لم تصنف المجموعة أية موجودات مالية (بخالف أدوات حقوق الملكية) بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر.
يعاد تصنيف الموجودات المالية من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر عندما يتم تغيير نموذج األعمال بحيث ال
يعد ينطبق عليها معايير القياس بالتكلفة المطفـأة .ال يسـمح بإعادة تصنيف الموجودات المالية (بخالف أدوات حقوق الملكية) المحددة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر عند االعتـراف المبدئي.
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 4-3-5الموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (تابع)
يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر بالقيمة العادلة في نهاية كل فتـرة تقرير مع االعتراف بأية أرباح أو
خسـائر تنشأ من إعادة قياس في بيـان األرباح أو الخسائر الموحد .يتم إدراج صافي األرباح أو الخسـائر المعترف بها في بيان األرباح أو
الخسائر الموحد في بـند "األرباح من استثمارات أخرى بالقيمة العادلة" في بيـان األرباح أو الخسائر الموحد .يتم تحديد القيمة العادلة وفقا ً
للطريقة المبينة في اإليضاح  1-2-47حول هذه البيـانات المالية المـوحدة.
 5-3-5أرباح وخسـائر صرف العمالت األجنبيـة
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبيـة ويتم تحويلها وفقا ً ألسـعار الصرف الفورية في نهاية كل فتـرة
تقرير .تشكل مكونات صرف العمالت األجنبيـة جزءاً من ربح أو خسـارة قيمتها العادلة .وطبـقا ً لذلك،



فيما يتعلق بالموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر ،يتم االعـتراف بمكون صرف العمالت األجنبية في
بيـان األرباح أو الخسائر المـوحد؛ و
فيما يتعلق بالموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشـاملة األخرى ،يتم االعتراف بأي مكون من مكونات صرف
العمالت األجنبية ضمن اإليرادات الشـاملة األخرى.

فيما يتعلق باألدوات المالية بالعمالت األجنبيـة التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فتـرة تقرير ،فيتم تحديد أربـاح وخسـائر صرف
العمالت األجنبية استناداً إلى التكلفة المطفأة للموجودات المالية ويتم االعتراف بها في بيـان األرباح أو الخسائر المـوحد.
 6-3-5انخفاض قيمة الموجودات المالية
يتم تقييم الموجودات المالية (بما في ذلك الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية واالستثمارات في الصكوك اإلسالمية واألرصدة
المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية واألرصدة لدى البنوك المركزية والموجودات األخرى) التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة للتحقق من
تعرضها النخفاض في القيمة في نهاية كل فتـرة تقرير .تعتبر الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفـأة أنها تعرضت النخفاض في القيمة
عندما يكون هناك دليل موضوعي ،نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي بالموجودات المالية ،على تأثر التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة لألصل.
تتضمن األدلة الموضوعية على انخفاض القيمة ،على سبيل المثال وليس الحصر:





أزمة مالية حادة للمصدر أو الطرف المقابل؛
اإلخالل بالعقد ،مثل التعثر أو التأخر في سداد الربح أو المبالغ األصلية؛
أن يصبح من المرجح أن العميل سيشهر إفالسه أو سيقدم على إعادة الهيكلة المالية ،أو
عدم وجود سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب صعوبات مالية.

تتمثل قيمة خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والتي
تعكس قيمة الضمانات ،ويتم احتسابها باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي لألًصل.
يتم مباشر ًة تخفيض القيمة الدفترية للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بما يعادل خسائر انخفاض القيمة ،باستثناء الموجودات
التمويلية واالستثمارية اإلسالمية حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية باستخدام حساب مخصص انخفاض القيمة .عندما ال يمكن تحصيل
الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،يتم شطبها مقابل حساب مخصص انخفاض القيمة .ويتم خصم المبالغ المستردة من المستحقات
التي تم شطبها في وقت سابق من حساب مخصص انخفاض القيمة .ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحساب مخصص انخفاض
القيمة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
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 6-3-5انخفاض قيمة الموجودات المالية (تابع)
إذا انخفض مبلغ خسائر انخفاض القيمة في فتـرة الحقة وأمكن ربط هذا االنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف باالنخفاض في
القيمة ،يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقا ً من خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة
الدفترية لألصل في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة عن التكلفة المطفأة إذا لم يكن قد تم االعتراف باالنخفاض في القيمة.
يتم عاد ًة شطب الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية (ومخصص االنخفاض ذو الصلة) ،سـواء جزئيـا ً أو كلياً ،عندما ال يكون هناك
احتمال واقعي الستـرداد المبلغ األصلي وكذلك ،بالنسبـة للموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية المضمونة ،عندما يكون قد تم استالم
العائدات من تحصيل الضمان.
تقوم المجموعة بتقييم انخفاض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة على النحو التالي:

الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسـالمية التي يتم تقييمها بصورة فردية
تتمثل الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي يتم تقييمها بصورة فردية بشكل رئيسي في موجودات مؤسسات وموجودات تجارية
والتي يتم تقييمها بصورة فردية للتحقق مما إذا كان هناك أي دليل موضوعي يشير إلى تعرض الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
النخفاض في القيمة .يتم تصنيف الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية كموجودات تعرضت النخفاض في القيمة حالما يكون هناك
شكوك في قدرة العميل على الوفاء بالتـزامات السداد وتنشأ تلك الشكوك بصورة عامة عندما:



ال يتم سـداد المبلغ األصلي أو الربح المستحق وفقا ً للشروط التعاقدية؛ و
عندما يكون هناك تدهور حاد في الوضع المالي للعميل وعندما ال يكون من المحتمل أن تغطي القيمة المتوقع تحقيقها من استبعاد
الضمانات ،إن وجدت ،القيمة الدفترية الحالية للموجودات االستثمارية والتمويليـة اإلسـالمية.

يتم قياس الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي تعرضت النخفاض في القيمة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة المحتسبة على أساس معدل الربح الفعلي األصلي لألصل التمويلي واالستثماري اإلسالمي أو ،كوسيلة عملية ،بنا ًء على القيمة السوقية
الملحوظة لألصل التمويلي واالستثماري اإلسالمي أو القيمة العادلة للضمانات ،إذا كان األصل التمويلي واالستثماري اإلسالمي يخضع
لضمان .يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل التمويلي واالستثماري اإلسالمي والقيمة الحالية
المنخفضة.

الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية ألفراد ذوي سمات مشتركة وال تكون هامة بصورة فردية
يتم احتساب مخصص انخفاض القيمة الجماعي ليشمل انخفاض قيمة مجموعة محددة من الموجودات عندما يكون هناك نقص يمكن قياسه في
التدفقات النقدية المستقبلية المقدّرة من خالل تطبيق منهج يخصص معدالت خسارة تزيد تدريجيا ً بما يتوافق مع تاريخ القسط المتأخر.

الخسائر المتكبـدة ولم يتم تحديدها بـعد
إن الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي يتم تقييمها بصورة فردية وال يوجد أي دليل محدد على تعرضها لخسائر على أساس
فردي ،يتم تجميعها وفقا لسمات مخاطر االئتمان حسب قطاع العمل أو المنتج أو تصنيف الموجودات التمويلية واالستثمارية لغرض احتساب
الخسائر الجماعية المقدرة.
يعكس ذلك خسائر انخفاض القيمة التي كان من المحتمل أن تكون قد تكبدتها المجموعة نتيجة أحداث وقعت قبل تاريخ المركز المالي الموحد
والتي لم تتمكن المجموعة من تحديدها بصورة فردية ،ويمكن تقديرها بشكل موثوق .عندما تتاح المعلومات التي تحدد الخسائر المتعلقة
بالموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بصورة فردية ضمن مجموعة العميل ،يتم حذف هذه الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
من مجموعة المتـعامل ،ويتم تقييمها بصورة فردية للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة.
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تسهيالت التمويل المعاد التفاوض عليها
تسعى المجموعة قدر اإلمـكان إلعادة هيكلة التعرض لمخاطر التمويل بدالً من االستحواذ على ضمانات .وقد يشمل ذلك تمديد ترتيبات السداد
واالتفاق على شروط التمويل الجديدة .فور إعادة التفاوض على الشروط ،يصبح التعرض لمخاطر التمويل غير متأخر السداد .تقوم اإلدارة
بصورة مستمرة بمراجعة التسهيالت التي أعيد التفاوض بشأنها لضمان استيفاء كافة المعايير وأن الدفعات المستقبلية سوف يتم سدادها .تستمر
التسهيالت في الخضوع لتقييم انخفاض القيمة بصورة فردية أو جماعية ويتم احتسابها باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي للتسهيالت استناداً
إلى التزام العميل باألحكام والشروط المعدّلة ومعايير حسن األداء المتعلقة بالتعرض مثل متطلبات الحد األدنى والتحسن في نوعية وفعالية
الضمان بحيث يتم تحويل تلك التسهيالت إلى فئة التمويالت العاملة.
 7-3-5إيقاف االعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل أو عندما يتم تحويل
األصل المالي وكافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل بصورة فعلية إلى منشأة أخرى .إذا لم تقم المجموعة بتحـويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر
وامتيازات الملكية بصورة فعلية واستمرت في السيـطرة على األصل المحول ،تقوم المجموعة باالعتراف بحصتها التي تحتفظ بها في األصل
باإلضافة إلى االلتزام المرتبط بالمبالغ التي قد تلتزم بدفعها .إذا احتفظت المجموعة بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل المالي
المحول ،تستمر المجموعة في االعتـراف باألصل المالي كما تعترف بتـسهيالت التمويل الخاضعة لضمانات للعائدات المستـلمة.
عند إيقاف االعتراف باألصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفـأة ،يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وقيمة إجمالي المبلغ
المقبوض ومستحق القبض في بيـان األرباح أو الخسائر المـوحد.
عند إيقاف االعتراف باألصل المالي الذي يتم تصنيفه بالقيـمة العادلة من خالل اإليرادات الشـاملة األخرى ،ال تتم إعادة تصنيـف األرباح أو
الخسائر الكلية المتراكمة سابقا ً في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات في حقوق الملكية إلى بيـان األرباح أو الخسائر الموحد ،ولكن يتم تحويله
إلى األرباح المحتجزة ضمن حقوق الملكيـة.
4-5

المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد ،وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة حق
قانوني ملزم بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة
متزامنة.
يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ عندما تجيز المعايير المحاسبية ذلك ،أو فيما يتعلق باألرباح والخسائر الناتجة عن
مجموعة من المعامالت المماثلة مثل نشاط التداول في المجموعة.
تعتبر المجموعة طرفا ً في عدد من الترتيبات ،بما في ذلك اتفاقيات التسوية الرئيسية ،والتي تمـنحها الحق في مقاصة الموجودات والمطلوبات
المالية ولكن عندما ال يكون لديها النية لتسوية المبالغ على أساس صافي المبلغ أو بصورة متزامنة وبالتالي يتم عرض الموجودات والمطلوبات
المعنية على أساس إجمالي المبلغ.
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تصنيف المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية التي تصدرها المجموعة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقا ً لجوهـر االتفاق التعاقدي وتعريف
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية.

6-5

أدوات حقوق الملكية
تتمثل أداة حق الملكية في أي عقد يثبت وجود حصص متبقية في موجودات أي منشأة بعد اقتطاع كافة المطلوبات المترتبة عليها .يتم االعتراف
بأدوات حقوق الملكية التي تصدرهـا المجموعة بقيمة صافي المبالغ المحصّلة بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.
يتم االعتراف بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك التي استحوذت عليها بنفسها أو عن طريق أي من شركاتها التابعة (أسهم الخزينة) وتخصم
مباشرة في حقوق الملكية .ال يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر في بيان األرباح أ الخسائر الموحد من شراء أو بيع أو إصـدار أو إلغاء أدوات
حقوق الملكية الخاصة بالبنك.
تتمثل الصكوك من الشق األول في صكوك مضاربة دائمة وغير قابلة لالسترداد من قبل حاملي الصكوك ويستحقون توزيعات أرباح غير
متراكمة بنا ًء على موافقة مجلس اإلدارة .وطبقا ً لذلك ،يتم عرض الصكوك من الشق األول كأحد مكونات أدوات حقوق الملكية المصدرة من
قبل المجموعة في حقوق الملكيـة.
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من األسهم العادية وتوزيعات أرباح الصكوك من الشق األول كمطلوبات وتخصم من حقوق الملكية عندما يتم
الموافقة عليها من قبل مساهمي المجموعة ومجلس اإلدارة على الترتيب .ويتم اإلفصـاح عن توزيعات األرباح للسنة التي تم الموافقة عليها بعد
تاريخ التقرير كحدث غير معدل بعد تاريخ التقرير.

7-5

المطلوبات المالية
يتم قياس كافة المطلوبات المالية الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
على الرغم من ذلك ،فإن المطلوبات المالية التي تنشأ عندما يكون تحويل الموجودات المالية غير مؤهل إليقاف االعتراف أو عند تطبيق طريقة
التدخل المستمرة ،والضمانات المالية المصدرة من قبل المجموعة ،وااللتزامات المصدرة من قبل المجموعة لتقديم تسهيالت بمعدل ربح أقل من
سعر السوق يتم قياسها وفقا للسياسات المحاسبية المحددة المبينة أدناه.

 1-7-5المطلوبات المالية التي يتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة
يتم قياس المطلوبات المالية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة وغير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالتكلفة المطفأة
في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة .يتم تحديد القيم الدفترية للمطلوبات المالية التي يتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة على أساس طريقة معدل
الربح الفعلي.
تتمثل طريقة معدل الربح الفعلي في الطريقة التي يتم بها احتساب التكلفة المطفأة لاللتزام المالي وتوزيع حصة المودعيـن من األرباح على
الفترة ذات الصلة .يتمثل معدل الربح الفعلي في المعدل المستخدم الحتساب القيمة الحالية للمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك
كافة الرسـوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي وتكاليف المعامالت) على مدى العمر االفتراضي
المقدر لاللتزام المالي أو ،إن كان مناسبـاً ،على مدى فتـرة أقصر للتوصل إلى صافي القيمة الدفتريـة عند االعتـراف المبـدئي.
تشتمل المطلوبات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفـأة على المستحق إلى البـنوك والمؤسسات المالية وودائع العمالء وأدوات الصكوك
وبعض الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى.
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المطلوبات المالية (تابع)

 2-7-5أرباح وخسـائر صرف العمالت األجنبيـة
بالنسبـة للمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفـأة في نهاية كل فتـرة تقرير ،فيتم تحديد أربـاح وخسـائر صرف
العمالت األجنبية بنا ًء على التكلفة المطفأة لألدوات ويتم االعتراف بها في بيـان األرباح أو الخسائر المـوحد.
يتم تحديد القيمة العادلة للمطلوبات المالية بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبيـة ويتم تحويلها وفقا ً لسعر الصرف الفوري في نهاية فتـرة التقرير.
 3-7-5الضمان المالي
يتمثل الضمان المالي في تعهد/التزام من المصدر بسداد دفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن أي خسارة يتكبدها من جراء عجز طرف
محدد عن الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها وفقا ً للشروط التعاقدية.
يتم مبدئيا ً قياس الضمانات المالية المصدرة من قبل المجموعة بقيمتها العادلة ،كما تقاس الحقاً ،إذا لم يتم تحديدها كأداة مالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر ،بالقيمة األعلى ألي من:



قيمة االلتزام بموجب الضمان المالي ،طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقـم  ،37المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة؛
و
القيمة المعترف بها مبدئيا ً مخصوما ً منها ،إذا كان ذلك مناسباً ،اإلطفاء المتراكم المعترف به طبقا ً لسياسات االعتراف باإليرادات.

 4-7-5إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية وذلك فقط عندما تتم تسوية التزامات المجموعة أو عندما يتم إلغـاؤها أو انتهاء صالحيتها.
يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إيقاف االعتراف بها والمبلغ المدفوع أو مستحق الدفع ،بما في ذلك
الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المفترضة ،في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
8-5

األدوات المالية المشتقة اإلسالمية
تتمثل األداة المالية المشتقة اإلسالمية في األداة المالية التي تتغير قيمتها تبعا ً العتبارات متغيرة وتتطلب استثمار مبدئي محدود أو قد ال تتطلب
أي استثمار مبدئي ويتم سدادها في تاريخ مستقبلي .تبـرم المجموعة معامالت متنوعة ألدوات مالية إسالمية مشتقة إلدارة التعرض لمخاطر
معدالت الربح وأسعار صرف العمالت األجنبية وتتضمن تعهدات أحادية (وعد من طرف واحد لبيع /شراء عمالت وترتيبات خيارات إسالمية
لمعدالت الربح).
يتم قياس األدوات المالية المشتقة اإلسالمية مبدئيا ً بالتكلفة التي تمثل القيمة العادلة بتاريخ العقد ويتم الحقا ً إعادة قياسها بالقيمة العادلة .يتم
تسجيل كافة األدوات المشتقة اإلسالمية بقيمها العادلة كموجودات عندما تكون القيم العادلة موجبة ضمن الموجودات أو كمطلوبات عندما تكون
قيمها العادلة سالبة .تتم مقاصة موجودات ومطلوبات المشتقات اإلسالمية الناشئة عن معامالت مختلفة إذا كانت المعامالت مع الطرف المقابل
نفسه ،وعندما يوجد حق قانوني إلجراء المقاصة ،ويعتزم الطرفان تسوية التدفقات النقدية على أساس صافي المبلغ.
يتم تحديد القيم العادلة للمشتقات اإلسالمية من األسعار المدرجة في األسواق النشطة حيثما يكون متاحاً .عندما ال يكون هناك سوق نشط ألداة
ما ،تشتق القيمة العادلة من أسعار لمكونات مشتقات إسالمية باستخدام نماذج التسعير أو التقييم المناسبة.
تعتمد طريقة االعتراف بأرباح وخسائر القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقات اإلسالمية محتفظ بها للمتاجرة أو تم تصنيفها كأدوات تحوط،
وإذا للتحوط فتعتمد على طبيعة المخاطر التي يتم التحوط منها .يتم االعتراف بكافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة
للمشتقات اإلسالمية المحتفظ بها للمتاجرة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
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تعهدات أحادية لشراء /بيع عمالت ("التعهدات")
يتم بيان التعهدات بالقيمة العادلة .إن القيمة العادلة للتعهد تعادل األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن ربط التعهد بالسوق باستخدام
األسعار السائدة في السوق .يتم إدراج التعهدات ذات القيمة السوقية الموجبة (أرباح غير محققة) ضمن الموجودات األخرى بينما يتم إدراج
التعهدات ذات القيمة السوقية السالبة (خسائر غير محققة) ضمن المطلوبات األخرى في بيان المركز المالي الموحد.

 10-5النقد وما يعادله
يتضمن النقد وما يعادله النقد المتوفر في الصندوق وأرصدة غير مقيدة لدى البنوك المركزية والودائع واألرصدة المستحقة من البنوك والبنود
قيد التحصيل من أو المحولة إلى بنوك أخرى والموجودات السائلة التي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ ،والمعرضة
لمخاطر غير هامة نتيجة التغير في قيمتها العادلة ،والتي تستخدمها المجموعة إلدارة التزاماتها قصيرة األجل .يتم تسجيل النقد وما يعادله
بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد.
 11-5استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
تتمثل الشركة الزميلة في المنشأة التي يكون للمجموعة تأثير هام عليها .ويتمثل التأثير الهام في القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات
المتعلقة بالسياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها ولكن هذا التأثير ال يعتبر سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
يتمثل االئتالف المشترك في ترتيب مشتركة يمنح األطراف التي تسيطر بصورة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي موجودات الترتيب
المشترك .تتمثل السيطرة المشتركة في االشتراك في السيطرة على الترتيب وفقا ً لما تم االتفاق عليه بصورة تعاقدية ،ويحدث ذلك عندما تتطلب
القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية من قبل األطراف المشتركة في السيطرة.
عند االستحواذ على االستثمار في شركة زميلة أو ائتالف مشترك ،فإن أي زيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة من صافي القيمة
العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والمطلوبات المحتملة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة المعترف بها في تاريخ االستحواذ،
يتم االعتراف بها كشهرة تجارية ويتم إدراجها في القيمة الدفترية لالستثمار .إن أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والمطلوبات المحتملة عن تكلفة االستحواذ ،بعد إعادة التقييم ،فيتم االعتراف بها مباشرة في بيان األرباح
أو الخسائر الموحد في الفترة التي تم فيها االستحواذ على االستثمار.
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة ضمن هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة االحتساب
وفقا ً لحقوق الملكية .وفقا ً لطريقة حقوق الملكية ،يتم االعتراف مبدئيا ً باالستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة في بيان المركز
المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديلها فيما بعد لالعتراف بحصة المجموعة من األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلة
واالئتالفات المشتركة.
عندما تزيد حصة المجموعة في خسائر الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة عن حصتها في هذه الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة
(التي تتضمن أي حصص طويلة األجل ،والتي في جوهرها ،تشكل جزءاً من صافي استثمار المجموعة في الشركات الزميلة واالئتالفات
المشتركة) ،تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها في الخسـائر الالحقة .يتم االعتراف بالخسـائر اإلضافية فقط إلى مدى تكبد المجموعة
التـزامات قانونية أو ضمنية أو قيامها بسداد دفعات بالنيابة عن الشركات الزميلة واالئتالف المشتركة.
يتم تطبيق متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة
فيما يتعلق باستثمار المجموعة في الشركة الزميلة واالئتالف المشتركة .وعند الضـرورة ،يتم عرض كامل القيمة الدفتـرية لالستثمار (بما في
ذلك الشـهرة) الختـبار انخفاض القيمة كأصـل منفرد من خالل مـقارنة قيمته القابلة لالسترداد (القيمة المستـخدمة والقيمة العادلة ناقصا ً تكاليـف
البيع ،أيهما أعلى) مع قيمته الدفتـرية ،وتشكل خسائر انخـفاض القيمة المعترف بها جزءاً من القيمة الدفتـرية لالستثمار .ويتم االعتراف بأي
عكس لخسائر انخفاض القيمة إلى المدى الذي تزيـد فيه الحقا ً قيمة االستثمار القابلة لالسترداد.
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 11-5االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (تابع)
تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذي لم يعد فيه االستثمار يمثل شركة زميلة أو ائتالف مشترك .عندما
تحتفظ المجموعة بحصتها في أي شركة زميلة أو ائتالف مشترك سابق وكانت تلك الحصة المحتفظ بها عبارة عن أصل مالي ،تقوم المجموعة
بقياس الحصة المحتـفظ بها بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ،على أن تعتبر القيمة العادلة هي القيمة العادلة لتلك الحصة عند االعتراف المبدئي.
إن الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو االئتالف المشترك في تاريخ إيقاف استخدام طريقة حقوق الملكية والقيمة العادلة ألي حصة
محتفـظ بها ويتم إدراج أية متحصالت ناتجة عن استبعاد جزء من الحصص في الشركة الزميلة أو االئتالف المشترك عند تحديد األرباح أو
الخسائر من استبعاد الشركة الزميلة أو االئتالف المشترك.
تستمر المجموعة في استخدام طريقة حقوق الملكية عندما يصبح االستثمار في شركة زميلة استثماراً في ائتالف مشترك أو عندما يصبح
االستثمار في ائتالف مشترك استثماراً في شركة زميلة .ال تتم إعادة قياس القيمة العادلة عقب هذه التغيرات في حصص الملكية.
عند استبـعاد أي من الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة وينتج عن ذلك االستبعاد فقدان المجموعة لتأثيرها الهام على تلك الشركات الزميلة
واالئتالفات المشتركة ،يتم قياس أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة في ذلك التـاريخ ،ويتم اعتبار القيمة العادلة أنها قيمته العادلة عند
االعتـراف المبـدئي به كأصل مالي .يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية السـابقة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة المنسوبة إلى الحصة
المحتفظ بها وبين قيمتها العادلة في تحديـد األرباح أو الخسـائر الناتجة من استبعاد تلك الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة .عالوة على
ذلك ،تقوم المجموعة باحتساب كافة المبالغ المعترف بها سابقا ً في اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق بهذه الشركات الزميلة واالئتالفات
المشتركة على نفس األسـاس المطلوب إذا ما كانت الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات
ذات الصـلة .وعليه ،إذا تمت إعـادة تصنيف أية أرباح أو خسائر تم االعتراف بها سابقا ً في اإليرادات الشاملة األخرى من قبل هذه الشركات
الزميلة واالئتالفات المشتركة إلى األرباح أو الخسـائر عند استبـعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة ،تقوم المجموعة بإعادة تصنيف
األرباح أو الخسـائر من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسـائر (كـتـعديل بنا ًء على إعادة تصنيف) عندما تفقد التأثير الهام على تلك الشـركات
الزميـلة واالئتالفات المشتركة.
عندما تتعامل أي من كيانات المجموعة مع شركة زميلة أو ائتالف مشترك تابع للمجموعة ،يتم االعتراف باألرباح أو الخسـائر الناتجة عن
المعامالت مع هذه الشركة الزميـلة أو االئتالف المشترك في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فقط إلى مدى الحصص في الشركة الزميلة أو
االئتالف المشترك التي ال تتعلق بالمجموعة.
 12-5العقارات المحتف بها للبيـع
يتم تصنيف العقارات التي تم االستحواذ عليها أو إنشاؤها لغرض البيع كعقارات محتفظ بها للبيع .يتم بيان العقارات المحتفظ بها للبيع بالتكلفة أو
صافي القيمة القابلة للتحقيق ،أيهما أقل .تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر للعقارات ناقصا ً التكاليف المقدرة لإلنجاز
والتكاليف الالزمة إلتمام عملية البيع.
تشتمل التكاليف على تكلفة األراضي والبنية التحتية واإلنشاءات والمصروفات األخرى ذات الصلة مثل األتعاب المهنية وتكاليف األعمال
الهندسية المتعلقة بالمشروع ،والتي تتم رسملتها عندما تكون األنشطة الالزمة لتجهيز الموجودات لالستخدام المزمع لها قيد التنفيذ.
 13-5العقارات االستثمارية
تتمثل العقارات االستثمارية في العقارات التي يتم االحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجارية و/أو لزيادة رأس المال (بما في ذلك العقارات قيد
اإلنشاء لهذه األغراض) .يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت .يتم احتساب
االستهالك لالستثمار في المباني على أساس القسط الثابت على مدى  25سنة.
يتم إيقاف االعتراف بالعقار االستثماري عند استبعاده أو عند سحبه من االستخدام بصورة نهائية وال يكون من المتوقع الحصول على أي منافع
اقتصادية مستقبلية من االستبعاد .يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف االعتراف بالعقار (المحتسبة على أنها الفرق بين صافي
المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترة التي يتم فيها إيقاف االعتراف بالعقار.
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 13-5العقارات االستثمارية (تابع)
تتم التحويالت إلى العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام يستدل عليه من خالل انتهاء إشغال العقار من قبل المالك أو
بدء عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر أو االنتهاء من أعمال اإلنشاء أو التطوير.
بينما تتم التحويالت من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام يستدل عليه من خالل إشغال العقار من قبل المالك أو
بدء التطوير بغرض البيع.
 14-5القبوالت
يتم االعتراف بالقبوالت كالتزام مالي في بيان المركز المالي الموحد مع االعتراف بالحق التعاقدي للسداد من المتـعامل كأصل مالي .ولذلك ،فقد
تم احتساب االلتزامات المتعلقة بالقبوالت كموجودات مالية ومطلوبات مالية.
 15-5الممتلكات والمعدات
يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية بعـد طرح االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت .تتضمن التكلفة التـاريخية
المصروفات المنسوبة بشكل مباشر إلى االستـحواذ على الموجودات.
يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم االعتراف بها كأصل منفصل ،حسبما يكون مالئما ً ،وذلك فقط عندما يكون من
المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المجموعة ،ويمكن قياس تكلفة البند بصورة موثوقة .يتم تحميل كافة
مصروفات اإلصالحات والصيانة األخرى على بيان األرباح أو الخسائر الموحد في فتـرة تكبـدها.
يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة أو تقييم الموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدّرة باستخدام طريقة القسط الثابت كما يلي:




مباني  25 – 15سنة؛
أثاث ومعدات مكتبية وسيارات  5 – 3سنوات؛ و
تقنية المعلومات  5 – 3سنوات.

ال يتم احتساب استـهالك ألراضي التملك الحر .تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة ،ويتم
احتساب تأثير أي تغيرات في التقديرات منذ ذلك الحين فصاعداً.
يتم إيقاف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات ،اآلالت والمعدات عند استبـعاده أو عندما ال يكون من المتـوقع أن تتدفق أي منافع اقتصـادية
مستقبلية من االستخدام المستمر لألصل .يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو سحب بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات
على أنها الفرق بين عائدات البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
يتم تسجيل العقارات أو الموجودات في مرحلة اإلنشاء بغرض اإلنتـاج أو التوريد أو ألغراض إدارية أو ألغراض لم تحدد بعد بالتـكلفة ناقصا ً
أية خسائر انخفاض القيمة المعترف بها ،إن وجدت .تتضمن التكلفة كافة التكاليف المباشرة المنسوبة لتصميم وإنشـاء العقارات ،بما في ذلك
التكاليف المتعلقة بالعمالة ،وبالنسبـة للموجودات المؤهلة ،فتتم رسملة تكاليف التـمويل وفقا ً للسيـاسة المحاسبية للمجموعة .عندما تكون
الموجـودات جاهزة لالستخدام المزمع لها ،يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى الفئة المناسبة من الممتلكات واآلالت والمعدات ويتم
احتساب االستهالك وفقا ً لسيـاسات المجموعة.
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 16-5انخفاض قيمة الموجودات الملموسة
في نهاية كل فتـرة تقرير ،تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على تكبد تلك
الموجودات لخسائر نتيجة انخفاض القيمة .في حال وجود مثل هذه المؤشرات ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات لتحديد خسائر
انخفاض القيمة (إن وجدت) .إن لم يكن ممكنا ً تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة
المنتجة للنقد التي ينتمي إليها األصل.
تتمثل القيمة القابلة لالسترداد في القيمة العادلة مطروحا ً منها تكلفة البيع أو القيمة من االستخدام ،أيهما أكبر .عند تقييم القيمة من االستخدام ،يتم
احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام معدل ربح يعكس تقييمات السوق الحالية للمخاطر المتعلقة باألصل.
إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) أقل من قيمته الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة
المنتجة للنقد) إلى أن تصل إلى قيمته القابلة لالسترداد .يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
إذا تم عكس خسارة انخفاض القيمة الحقاً ،تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى أن تصل للقيمة القابلة لالسترداد
المقدرة المعدلة بحيث ال تزيد القيمة الدفترية المعدلة عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما لو لم يكن قد تم االعتراف بانخفاض القيمة
لألصل (الوحدة المنتجة للنقد) في السنوات السابقة .يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة التي تم عكسها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
 17-5المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو ضمني) نتيجة حدث سابق ويكون من المرجح أنها سوف
تكون ملزمة بتسوية هذا االلتزام ويمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة موثوقة.
تتمثل القيمة المعترف بها كمخصص في أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فتـرة التقرير مع األخذ في االعتبار
المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام .إذا ما تم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية هذا االلتزام ،فإن قيمته الدفترية تكون
هي القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.
عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية أحد المخصصات من طرف آخر ،يتم االعتراف بالمبلغ
مستحق القبض كأصل إذا أصبح من المؤكد بصورة معقولة أنه سيتم استالم التعويض وإذا أمكن قياس المبلغ المستحق بصورة موثوقة.
يتم االعتراف بااللتزامات الحالية المترتبة على العقود المثقلة بااللتزامات ويتم قياسها كمخصصات .يتم اعتبار العقد أنه عقد مثقل بااللتزامات
عندما يكون لدى المجموعة عقداً تزيد فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات التعاقدية عن المنافع االقتـصادية المتوقع الحصول
عليها من العقد.
18-5

تعويضات نهاية الخدمة للمو فين
تقوم المجموعة بالمساهمة في مخصص المعاشات والتأمينات الوطنية لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا ً للقانون
االتحادي رقم  2لسنة .2000
تقوم المجموعة برصد مخصصا ً لتعويضات نهاية الخدمة لموظفيها غير المواطنين وفقا ً لقانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتـحدة.
يرتكز استحقاق الموظف في الحصول على هذه التعويضات على الراتب األخير للموظف ومدة خدمته شريطة أن يكون قد أكمل فترة خدمة
واحدة على األقل .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه التعويضات على مدى فترة الخدمة.
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19-5

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
طبقا ً للمادة  169من القانون االتحادي الدولي رقم  2لسنة  ،2015ووفقا ً للنظام األساس للبنك ،يحق ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على
مكافآت بما ال يزيد عن  ٪10من صافي األرباح بعد اقتطاع االستهالك واالحتياطيات.

20-5

الضرائب
يتم تكوين مخصص للضرائب الحالية والمؤجلة المترتبة على النتائج التشغيلية لشركات تابعة خارجية وف ًقا للتشريعات المالية المطبقة في
الدول التي تزاول فيها الشركات التـابعة أعمالها.

 1-20-5الضرائب الحالية
تستند الضريبة المستحقة الحالية على الربح الخاضع للضريبة للسنة .ويختلف الربح الخاضع للضريبة عن الربح الوارد في بيان الدخل
الموحد بسبب بنود الدخل أو المصروفات الخاضعة للضريبة أو القابلة للخصم في السنوات األخرى والبنود التي ال تخضع للخصم أو
الضريبة مطلقاً.
 2-20-5الضرائب المؤجلة
يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في البيانات المالية الموحدة واألوعية
ً
عامة االعتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات
الضريبية المقابلة المستخدمة في احتساب األرباح الخاضعة للضريبة .ويتم
المؤقتة الخاضعة للضريبة .يتم االعتراف عاد ًة بالموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم إلى المدى الذي يحتمل
فيه توفر أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل يمكن في مقابلها استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم .ال يتم االعتراف بالموجودات
والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا كانت الفروقات المؤقتة تنشأ عن الشهرة التجارية أو من االعتراف المبدئي (بخالف حاالت دمج األعمال)
بالموجودات والمطلوبات األخرى في معاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة أو الربح المحاسبي.
يتم االعتراف بمطلوبات الضريبة المؤجلة للفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة
والحصص في االئتالفات المشتركة ،إال إذا كانت المجموعة قادرة على السيطرة على عكس الفرق المؤقت ويكون من المرجح أال يتم عكس
الفرق المؤقت في المستقبل المنظور .ويتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة بهذه
االستثمارات والحصص فقط إلى الحد الذي يحتمل فيه توفر أرباح خاضعة للضريبة كافية في المستقبل يمكن في مقابلها استخدام الفروقات
المؤقتة ويكون من المتوقع أن يتم عكسها في المستقبل المنظور.
تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في نهاية كل فتـرة تقرير ويتم تخفيضها إلى المدى الذي ال يحتمل فيه توفر أرباح
خاضعة للضريبة كافية تتيح استرداد كل أو جزء من األصل.
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21-5

الزكاة
يتم احتساب زكاة المساهمين بنا ًء على "طريقة صافي األموال المستثمرة" بما يتوافق مع رأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
يتم احتساب زكاة المساهمين على النحـو التالي:

 1-21-5احتساب الزكاة من قبل البنك بالنيـابة عن المساهمين
يتم احتساب الزكاة وف ًقا لعقد التأسيس والنظام األساسي للبـنك ،ويتم اعتمادها من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التابعة للبـنك بنا ًء على
األسس التالية:





يتم احتساب الزكاة مستحقة الدفع من قبل البنك نيابة عن المساهمين على "االحتياطي القانوني" و"االحتياطي العام" و"األرباح
المحتجزة" و "مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين"؛
يتم تسوية الزكاة المدفوعة من قبل الشركات المستثمر بها بشكل مباشر مع الزكاة المستحقة على المساهمين ،في حال قيام البـنك
باحتساب صافي الربح فقط بعد زكاة الشركات المستثمر بها؛
يتم احتساب الزكاة على احتياطي مخاطر االستثمار للمودعين وخصمها من رصيد احتياطي مخاطر االستثمار للمودعين المحتفظ به من
قبل البنك ،ويضاف إلى رصيـد ذمم الزكاة المستحقة؛ و
تصرف أموال الزكاة بواسطة لجنة يتم تعيينها من قبل مجلس اإلدارة والتي تعمل وفقا ً لالئحة الداخلية الموضوعة من قبل مجلس
اإلدارة.

 2-21-5الزكاة مستحقة الدفع من قبل المساهمين
تتمثل الزكاة مستحقة الدفع من قبل المساهمين مباشرة في الزكاة التفاضلية /المتبقيـة بعد خصم الزكاة المحتسبة من قبل البنك بالنيابة عن
المساهمين.
22-5

االعتراف باإليرادات
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المقبوضة أو مستحقة القبض.

 1-22-5اإليرادات من الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
يتم االعتراف باإليرادات من األصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفـأة عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية إلى
المجموعة ويمكن قيـاس قيمة اإليرادات بصورة موثـوقة.
تستحق/تطفئ اإليرادات من األصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفـأة على أساس االستحقاق الزمني ،استناداً إلى المبلغ األصلي قيد
السداد ومعدل الربح الفعلي المطبق ،وهو المعدل المستخدم في خصم القيمة الحالية لصافي المقبوضات النقدية المستقبلية المتوقعة من خالل
العمر المتوقع لألصل المالي الحتساب صافي القيمة الدفتـرية لألصل عند االعتـراف المبـدئي.
 2-22-5إيرادات الرسوم والعموالت
يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت عند تنفيذ الخدمات ذات الصلة.
 3-22-5توزيعات األرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات أرباح من االستثمارات األخرى بالقيمة العادلة في حقوق الملكية عند ثبوت الحق في استالم توزيعات
األرباح.
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22-5

االعتراف باإليرادات (تابع)

 4-22-5اإليرادات من إلغـاء عقود بيع العقارات
يتم االعتراف باإليرادات من إلغـاء عقود بيع العقارات (إيرادات سقوط الملكيـة) في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ،في حالة العقارات
المباعة والتي لم يتم االعتراف بها بعد كإيرادات ،عندما يعجز العميل عن الوفاء بشروط السداد التعاقدية .يتم اعتبار أن هذا الحدث قد وقع،
وعلى الرغم من المتابعة المستمرة مع العميل المتخلف عن السداد ،في حال استمرار عجز العميل عن الوفاء بالشروط التعاقدية ويتم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لتسوية المبلغ أو طبقا ً للقرار الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري بدبي،
 5-22-5صافي اإليرادات من بيع العقـارات
يتم االعتراف باإليرادات بقيمة تعكس المبلغ المستحق للمجموعة مقابل تحويل بضائع أو خدمات إلى عميل وذلك عندما (أو بمجرد) تفي
المجموعة بالتزام التنفيذ .قد يتم الوفاء بالتزام التنفيذ في وقت محدد (يتعلق عاد ًة بالتعهدات بتحويل بضائع إلى عميل) أو على مدى فترة
زمنية (يتعلق عاد ًة بالتعهدات بتحويل خدمات إلى عميل) .فيما يخص التزامات التنفيذ التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية ،تقوم
المجموعة باالعتراف باإليرادات على مدى فترة زمنية من خالل اختيار طريقة مالئمة لقياس مرحلة الوفاء بالتزام التنفيذ.
 6-22-5إيرادات اإليـجارات
تم بيان سياسة المجموعة لالعتـراف باإليرادات من عقود اإلجارة التشـغيلية في اإليضـاح  1-24-5أدناه.
 7-22-5اإليرادات المستبعدة
وف ًقا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى البنك ،يتوجب على المجموعة تحديد أي إيرادات ناتجة عن مصادر غير مقبولة حسب مبادئ
الشريعة اإلسالمية حسب تفسير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وإبقاء هذا المبلغ في حساب منفصل يتم استخدامه في األنشطة واألغراض
الخيـرية المحلية.
23-5

احتسـاب حصة المودعين من األرباح
يتم احتساب األرباح الموزعة على المودعين والمسـاهمين طبقا ً لإلجراءات القياسية للبـنك ويتم اعتمادها من قبل هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية لدى البنك.

24-5

عقود اإلجارة

 1-24-5المجموعة بصفتها مؤجر
يتم االعتراف بإيرادات عقود اإلجارة التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فتـرة عقد اإليجار المعني .تضاف التكاليف المباشرة
المبدئية المتكبدة أثناء المفاوضات والترتيبات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ،ويتم االعتراف بها على
أساس القسط الثابت على مدى فتـرة عقد اإلجارة .ويتم مبدئيا ً قيد األصل المؤجر بالتكلفة ويتم احتساب االستهالك له على مدى عمره
اإلنتاجي على أساس القسط الثابت.
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عقود اإليجار (تابع)

 2-24-5المجموعة بصفتها المستأجر
يتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإلجارة التشغيلية كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فتـرة اإلجارة ،ما لم يكن
هناك أساس منهجي آخر أكثر مالءمة للنمط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المستأجر .يتم االعتراف بأقساط
األجرة المتفق عليها بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
في حال تم استالم حوافز إيجارية إلبرام عقود إيجارة تشغيلية ،يتم االعتراف بهذه الحوافز كمطلوبات .يتم االعتراف بإجمالي امتيازات
الحوافز كانخفاض في المصروفات اإليجارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلجارة ،باستثناء الحاالت التي يوجد فيها أساس
منهجي آخر أكثر مالءمة للنمط الزمني الذي يتم فيه استنفاذ المنافع االقتصادية من األصل المستأجر.
25-5

التقارير حول القطاعات
يتمثل القطاع في عنصر مميز لدى المجموعة يشترك إما في تقديم المنتجات أو الخدمات (قطاع األعمال) ،أو في تقديم المنتجات أو الخدمات
ضمن بيئة اقتصادية محددة (قطاع جغرافي) ،ويخضع للمخاطر واالمتيازات التي تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى .تشتمل
إيرادات القطاع ومصروفات القطاع وأداء القطاع على التحويالت ما بين قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية .راجع اإليضاح  44حول
التقارير عن قطاع األعمال.

6

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير حاالت عدم اليقين
خالل تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح  ،5قامت إدارة المجموعة بوضع بعض األحكام .كان لهذه األحكام تأثير جوهري على
القيم الدفتريـة للموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية واألوراق المالية االستثمارية والقيم العادلة لألدوات المالية المشتقة اإلسالمية .فيما
يلي ملخص لألحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة لتحديد القيم الدفترية للموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية واألوراق المالية
االستثمارية والقيم العادلة لألدوات المالية المشتقة اإلسالمية:

1-6

خسائر انخفاض القيمة للموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
يتم تكوين مخصص لخسائر انخفاض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية من خالل المبالغ المحملة على بيان األرباح أو
الخسائر الموحد في شكل مخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المشكوك في تحصيلها.

الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي يتم تقييمها بصورة فردية
يتم تحديد خسائر انخفاض القيمة للموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي يتم تقييمها بصورة فردية من خالل تقييم التعرض لكل
أصل على حدة .ويتم تطبيق هذا اإلجراء على كافة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التجارية والتي تكون ذات قيمة هامة بصورة
فردية وال ينطبق عليها منهج التقييم الجماعي للمحفظة.
تأخـذ اإلدارة بعين االعتبـار العوامل التالية عند تحديد مخصص انخفاض القيمة للموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية الهامة بصورة
فردية:




المبالغ المتوقع تحصيلها من بيع الضمانات؛
قدرة المجموعة على تفعيل حقها في المطالبة بالضمانات والمصروفات القانونية المتعلقة بذلك؛ و
الفتـرة الزمنية المتوقعة لالنتهاء من اإلجراءات القانونية وبيع الضمانات.

تتطلب سياسة المجموعة إجراء مراجعة منتظمة لمستوى مخصصات انخفاض القيمة الموضوعة للتسهيالت بصورة فردية وتقييم منتظم
للضمانات وقدرة المجموعة على تفعيلها.
يتم االستمرار في تصنيف الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي تعرضت النخفاض في القيمة كموجودات منخفضة القيمة ما لم
تصبح متداولة بالكامل ويكون من المحتمل تحصيل األرباح المستحقة وأصل الدين ضمن جدول زمني محدد.
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1-6

خسائر انخفاض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية (تابع)

الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي يتم تقييمها بصورة جماعية
يتم إجراء تقييم جماعي لمخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية متأخرة السداد والتي لها خصائص مشتركة وال
تكون قيمها هامة بصورة فردية باإلضافة إلى الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية العاملة التي لم يالحظ تعرضها النخفاض في
القيمة بصورة فردية.
بالنسبة للموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية التي يتم تقييمها بصورة جماعية ،يتعين وضع أحكام الختيار وتطبيق معايير تجميع
الموجودات التمويلية اإلسالمية التي تنطوي على سمات مماثلة ،وكذلك تطبيق النماذج اإلحصائية المستخدمة لتقدير الخسائر المتكبدة لكل
مجموعة من الموجودات التمويلية اإلسالمية في فترة التقرير .إن المقارنات المعيارية لمعدالت الخسائر وتقييم ما إذا كانت الخسائر التاريخية
تتوافق مع ا لظروف الحالية والتحسينات المتواصلة على منهجيات وضع النماذج ،تعتبر جميعها وسائل لتحديد التغيرات التي قد يتعين
إجراؤها ،إال أن هذه العملية في األصل عملية تقديرية.
تقوم إدارة المجموعة بتقييم حجم الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي قد تكون تعرضت النخفاض في القيمة ولم يتم تحديدها
بتاريخ بيـان المركز المالي الموحـد بنا ًء على الخبرة السابقة والظروف االقتصادية واالئتمانية السائدة.
2-6

تصنيف االستثمارات
يستـند تصنيف وقياس الموجودات المالية إلى نموذج األعمال الذي تستخدمه اإلدارة في إدارة موجوداتها المالية ،ويستند كذلك على سمات
التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية الخاضعة للتقييم .إن اإلدارة لديها القناعة أن استثمارات المجموعة في األوراق المالية مصنفة
ومقاسة بالشكل المناسب.
تتمثل الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفـأة في تلك الموجودات المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ
بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،وينشأ عن الشروط التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل دفعات فقط للمبلغ األصلي
والربح.
تتمثل الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشـاملة األخرى في استثمارات استراتيجية في أدوات حقوق
الملكية وصناديق استثمار غير محتفظ بها لالستفادة من التغيرات في قيمة القيمة العادلة وغير محتفظ بها كذلك للمتاجرة .ترى اإلدارة أن
تصنيف تلك األدوات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى يوفر عرض أكثر وضوحا ً لحصتها متوسطة وطويلة األجل في
استثماراتها أكثر من االحتفاظ باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائر.
إن الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة أو يتم تصنيفها
كموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

3-6

انخفاض قيمة الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة
بعد تطبيق طريقة االحتساب وفقا ً لحقوق الملكية ،تحدد المجموعة ما إذا كانت هناك ضرورة لالعتراف بأي خسائر إضافية نتيجة االنخفاض
في القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركة الزميلة واالئتالفات المشتركة من خالل مقارنة القيمة القابلة لالسترداد مع القيمة من االستخدام أو
القيم العادلة مطروحا ً منها تكلفة البيع بقيمتها الدفترية ،أيهما أعلى.
عند تحديد القيمة من االستخدام لالستثمار ،تقوم المجموعة بتقدير:



حصتها من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع أن تحققها الشركات الزميلة ،بما فيها التدفقات النقدية من عمليات
الشركات الزميلة والمتحصالت من االستبعاد النهائي لالستثمار ،أو
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع أن تنشأ من توزيعات األرباح المتوقع استالمها من االستثمار ومن االستبعاد النهائي لالستثمار.
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4-6

القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم قياس بعض الموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة ألغراض إعداد التقارير المالية .وقد قامت اإلدارة بوضع إجراءات للتقييم تتضمن قسم
خدمات التمويل وقسم الخدمات المصرفية االستثمارية لتحديد أساليب التقييم المناسبة والمدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة.
في إطار تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام المالي ،تستخدم المجموعة البيانات السوقية الملحوظة إلى المدى الذي تتوفر فيه تلك البيانات.
وعندما تكون مدخالت المستوى  1غير متوفرة ،يتم تحديدها باستخدام مجموعة من أساليب التقييم التي تتضمن استخدام نماذج حسابية .تستـمد
مدخالت هذه النماذج من البيـانات السوقية الملحوظة إن أمـكن ،وفي حال كانت تلك البيانات غير متوفرة ،يتعين وضع أحكام لتحديد القيم
العادلة .وتتضمن تلك األحكام بعض االعتبارات المتعلقة بمدخالت السيـولة والنموذج مثل معدالت احتساب القيمة الحالية ومعدالت السـداد
وافتراضات معدل التعثر في السـداد لألوراق المالية المضمونة بموجودات.
يتم في اإليضاح  47حول هذه البيانات المالية الموحدة اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بأساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في تحديد القيم
العادلة للموجودات والمطلوبات المختلفة.

5-6

تحديد السيطرة على الشركة المستثمر بها
تطبق اإلدارة أحكامها لتحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على شركة مستثمر بها وفقا ً لما هو مبين في اإليضاح .1-5

7

النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

1-7

التحليل حسب الفئة

إيضاح

النقد في الصندوق
األرصدة لدى بنوك مركزية:
أرصدة متطلبات االحتياطي لدى البنوك المركزية
مرابحات دولية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
اإلجمالي
2-7

3-7

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

1.403.472

1.886.914

7.477.962
19.003.814
--------------27.885.248
========

9.766.858
5.000.909
-------------16.654.681
========

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

27.550.605
334.643
--------------27.885.248
========

16.202.716
451.965
-------------16.654.681
========

التحليل حسب الموقع الجغرافي

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
اإلجمالي
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النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية (تابع)

3-7

متطلبات االحتياطي النقدي اإللزامي
يتم االحتفاظ باالحتياطي اإللزامي لدى البنوك المركزية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان اإلسالمية بالعمالت المحلية لتلك
الدول وبالدوالر األمريكي .إن هذه االحتياطيات غير متاحة لالستخدام في األنشطة اليومية للمجموعة ،وال يمكن سحبها بدون موافقة البنوك
المركزيـة ذات الصلة .يتغير مستوى االحتياطي المطلوب كل شهر بما يتوافق مع التوجيهات الصادرة عن البنوك المركزية ذات الصـلة.

8

المستحق من البنوك والمؤسسات المالية

1-8

التحليل حسب الفئة

حسابات جارية
ودائع وكالة
مرابحات دولية – قصيرة األجل
اإلجمالي
2-8

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

1.542.606
684.871
2.449.475
-------------4.676.952
========

2.172.889
1.252.981
1.120.327
------------4.546.197
=======

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2.906.861
1.770.091
-------------4.676.952
========

2.389.820
2.156.377
------------4.546.197
=======

التحليل حسب الموقع الجغرافي

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
اإلجمالي
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الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي

1-9

التحليل حسب الفئة

إيضاح

الموجودات التمويلية اإلسالمية
مرابحات سيارات
مرابحات دولية – طويلة األجل
مرابحات أخرى
إجمالي المرابحات
إجارات
إجارة تمويل منزل
تمويل شخصي
استصناع
بطاقات ائتمان إسالمية
ناقصاً :اإليرادات المؤجلة
ناقصاً :عقود االستصناع المتعلقة بمقاولين واستشاريين
إجمالي الموجودات التمويلية اإلسالمية
الموجودات االستثمارية اإلسالمية
مشاركات
مضاربات
وكاالت
إجمالي الموجودات االستثمارية اإلسالمية
إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
ناقصاً :مخصصات انخفاض القيمة

3-9

إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي
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2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

10.091.324
23.250.011
6.103.720
---------------39.445.055

10.340.585
18.940.481
5.994.806
--------------35.275.872

45.977.160
12.949.154
17.533.650
1.356.662
1.056.524
----------------118.318.205
()4.074.803
()15.843
----------------114.227.559
-----------------

36.120.709
12.510.531
15.677.737
2.134.869
961.046
---------------102.680.764
()3.516.953
()107.231
--------------99.056.580
---------------

6.698.523
13.606.554
4.534.259
--------------24.839.336
----------------139.066.895

6.439.908
12.357.683
2.672.102
--------------21.469.693
---------------120.526.273

()5.732.668
---------------133.334.227
=========

()5.558.651
---------------114.967.622
=========
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الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي (تابع)

2-9

التحليل حسب القطاع االقتصادي والموقع الجغرافي

2017
الحكومة
المؤسسات المالية
العقارات
المقاوالت
التجارة
الطيران
الخدمات واألخرى
تمويل منازل لألفراد
تمويل لألفراد

ناقصاً :مخصص انخفاض القيمة

داخل اإلمارات
العربية المتحدة
ألف درهم

خارج اإلمارات
العربية المتحدة
ألف درهم

4.488.674
5.076.851
25.916.111
6.801.355
7.093.302
16.847.745
25.708.401
13.120.151
26.035.602
----------------131.088.192
-----------------

1.517.555
1.257.715
277.423
560.283
1.124.762
150.123
2.140.836
334.453
615.553
-------------7.978.703
--------------

اإلجمالي
ألف درهم
6.006.229
6.334.566
26.193.534
7.361.638
8.218.064
16.997.868
27.849.237
13.454.604
26.651.155
----------------139.066.895
()5.732.668
----------------133.334.227
=========

اإلجمالي
2016
الحكومة
المؤسسات المالية
العقارات
المقاوالت
التجارة
الطيران
الخدمات واألخرى
تمويل منازل لألفراد
تمويل لألفراد

4.473.815
4.801.953
19.318.258
6.148.022
6.312.615
10.672.641
23.760.779
12.858.808
25.038.758
--------------113.385.649
---------------

ناقصاً :مخصص انخفاض القيمة

1.219.871
783.641
277.179
932.042
1.080.156
171.184
1.900.249
279.377
496.925
-------------7.140.624
--------------

5.693.686
5.585.594
19.595.437
7.080.064
7.392.771
10.843.825
25.661.028
13.138.185
25.535.683
----------------120.526.273
()5.558.651
---------------114.967.622
=========

اإلجمالي
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الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي (تابع)

3-9

مخصص انخفاض القيمة:

إيضاح

الرصيد في  1يناير
المحمل على السنة
مخصص محدد
مخصص جماعي
المحرر إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد
مخصصات تم شطبها

40
40
40

الرصيد في  31ديسمبر
إجمالي قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي تعرضت
النخفاض في القيمة
4-9

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

5.558.651

5.048.097

1.653.437
255.825
()1.073.843
()661.402
-------------5.732.668
--------------

1.861.022
251.038
()1.149.491
()452.015
-------------5.558.651
--------------

4.599.691
========

4.438.758
=======

الضمانات والحد من المخاطر
تقوم المجموعة ،في سياق تقديم التمويل االعتيادي ،باالحتــفاظ بضمانات للحد من مخاطر االئتمان المرتبطة بالموجودات التمويلية
واالستثمارية اإلٍسالمية .تتضمن هذه الضمانات رهن على أراضي ومباني وحجز على ودائع وأدوات حقوق الملكية وموجودات ثابتة أخرى.
فيما يلي القيمة التقديرية للضمانات مقابل الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلٍسالمية التي تمثل بصورة رئيسية تمويل مستند إلى موجودات:

ممتلكات ورهونات
ودائع وأسهم ملكية
موجودات متنقلة
ضمانات حكومية ومالية

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

36.839.577
5.616.703
19.871.229
7.716.134

30.615.133
5.736.128
12.892.582
5.506.496

إن القيمة العادلة المقدرة للضمانات التي تحتفظ بها المجموعة فيما يتعلق بالتسهيالت التي تعرضت النخفاض في القيمة بصورة فردية كما في
 31ديسمبر  2017تبلغ  3 .3مليار درهم ( 4.6 :2016مليار درهم).
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017استحوذت المجموعة على العديد من الموجودات ذات الصلة تتكون بشكل رئيسي من سيارات
وعقارات سكنية مرهونة .قامت المجموعة ببيع موجودات معاد االستحواذ عليها بقيمة  11 .0مليون درهم ( 11 .8 :2016مليون درهم)،
واستحوذت على عقارات بقيمة  194 .1مليون درهم ( 134.2 :2016مليون درهم) حيث تم تسويتها مقابل الذمم المدينة القائمة.
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االستثمارات في صكوك إسالمية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة

 1-10التحليل حسب الموقع الجغرافي

داخل اإلمارات العربية المتحدة
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
باقي دول العالم
اإلجمالي

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

13.541.184
3.373.578
7.107.918
---------------24.022.680
=========

14.816.908
1.246.017
7.345.735
--------------23.408.660
========

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

12.722.297
3.535.241
3.122.532
1.925.000
2.717.610
---------------24.022.680
=========

11.331.013
3.885.057
2.514.964
2.055.901
3.621.725
--------------23.408.660
========

 2-10التحليل حسب القطاع االقتصادي

الحكومة
المؤسسات المالية
العقارات
الطيران
الخدمات والصناعة
اإلجمالي

تشتمل االستثمارات في الصكوك اإلسالمية داخل اإلمارات العربية المتحدة على استثمارات في صكوك ثنائية بمبلغ  3 .2مليار درهم كما في
 31ديسمبر  31( 2017ديسمبر  3.2 :2016مليار درهم).
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استثمارات أخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة

 1-11التحليل حسب الفئة والموقع الجغرافي
داخل اإلمارات
العربية المتحدة
ألف درهم
كما في  31ديسمبر 2017
استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر
أدوات حقوق ملكية مدرجة
استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
أدوات حقوق ملكية مدرجة
أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية
غير مدرجة

اإلجمالي
كما في  31ديسمبر 2016
استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر
أدوات حقوق ملكية مدرجة
استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
أدوات حقوق ملكية مدرجة
أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية
غير مدرجة

اإلجمالي

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى
ألف درهم

باقي دول العالم
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

2.234

-

-

2.234

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

-----------

-----------

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

143.317

812.970

1.961

958.248

704.015

56.278

240.958

1.001.251

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

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

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

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

1.516.985

199.595

242.919

1.959.499

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

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

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

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

1.519.219

199.595

242.919

1.961.733

==========

========

========

==========

2.495

366

-

2.861

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

-----------

-----------

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

137.930

675.966

3.027

816.923

576.372

69.757

251.398

897.527

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

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

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

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

1.252.338

207.687

254.425

1.714.450

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

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

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

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

1.254.833

208.053

254.425

1.717.311

=========

=======

=======

=========

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017تم االعتراف بتوزيعات األربـاح المستلمة من استثمارات تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشـاملة األخرى بمبلغ  31 .7مليون درهم ( 35.9 :2016مليـون درهم) في بيـان األرباح أو الخسائر المـوحد (اإليـضاح .)33
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017قامت المجموعة بشراء أسهم بقيمة  6 .9مليون درهم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى ( 3.4 :2016مليون درهم).
 2-11التحليل حسب القطاع االقتصادي

الخدمات والصناعة
المؤسسات المالية
العقارات
اإلجمالي

46

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

1.152.473
584.049
225.211
-------------1.961.733
========

1.019.437
468.647
229.227
------------1.717.311
=======
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االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

 1-12تحليل القيمة الدفترية

استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
ناقصاً :مخصص انخفاض القيمة
صافي االستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2.195.944
()60.013
-------------2.135.931
========

2.094.485
()60.013
------------2.034.472
=======

 2-12تحليل الحركة في القيمة الدفترية

الرصيد في  1يناير
إضافات
استبعادات
توزيعات األرباح المستلمة
الحصة من األرباح
احتياطي تحويل العمالت
الرصيد في  31ديسمبر

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2.034.472
4.495
()25.868
122.050
782
------------2.135.931
=======

2.084.977
18.130
()158.581
()57.959
176.555
()28.650
------------2.034.472
=======

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

1.419.291
47.412
669.228
-------------2.135.931
========

1.404.772
58.563
571.137
------------2.034.472
=======

 3-12التحليل حسب الموقع الجغرافي

داخل اإلمارات العربية المتحدة
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
باقي دول العالم
اإلجمالي
 4-12القيمة العادلة لالستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

كما في  31ديسمبر  ،2017تبلغ القيمة العادلة المتراكمة للشركات الزميلة المدرجة للمجموعة مبلغ  190 .2مليون درهم (235 .1 :2016
مليون درهم) وتبلغ القيمة العادلة لحصة المجموعة في تلك الشركات الزميلة مبلغ  583.0مليون درهم ( 499 .5 :2016مليون درهم) .إن
كافة االستثمارات األخرى في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة غير مدرجة في أسواق نشطة وترى اإلدارة أن القيمة الدفترية لتلك
االستثمارات تقارب قيمتها العادلة.
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االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (تابع)

 5-12تحليل حصة المجموعة من إجمالي اإليرادات الشاملة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

حصة المجموعة من األرباح للسنة
حصة المجموعة من اإليرادات( /الخسائر) الشاملة األخرى للسنة
حصة المجموعة من إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

122.050
----------122.050
======

176.555
----------176.555
======

 6-12استبعاد حصة من حقوق الملكية في بعض الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

إيضاح
صافي المتحصالت من االستبعاد
القيمة الدفترية الستثمارات عند االستبعاد /إعادة التصنيف

36

األرباح المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

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

197.839
()158.581
-----------39.258
=====

 7-12قائمة الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اسم الشركة الزميلة أو االئتالف المشترك

النشاط الرئيسي

بلد التأسيس

نسبة الملكية
2017
2016

بنك الخرطوم
بنك بنين سياريه تي بي كيه
بنك البوسنة الدولي
مركز إدارة السيولة المالية
شركة إيجار للرافعات والمعدات ذ.م.م.
شركة سوليدير الدولية الزورا الستثمارات األسهم إنك
شركة مركز البستان ذ.م.م.
أراضي للتطوير ذ.م.م.

خدمات مصرفية
خدمات مصرفية
خدمات مصرفية
خدمات الوساطة
تأجير المعدات
التطوير العقاري
تأجير الشقق والمحالت
التطوير العقاري

السودان
إندونيسيا
البـوسنة
البحرين
اإلمارات العربية المتحدة
جزر كايمان
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

٪29 .5
٪38 .3
٪27 .3
٪25 .0
٪20 .0
٪22 .7
٪50 .0
٪50 .0

٪29 .5
٪39 .4
٪27 .3
٪25 .0
٪20 .0
٪22 .7
٪50 .0
٪50 .0

يتم احتساب كافة الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة أعاله باستخدام طريقة االحتساب وفقا ً لحقوق الملكية في هذه البيانات المالية الموحدة.
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االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (تابع)

 8-12الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة الجوهرية ألغراض إعداد التقارير المالية
فيما يلي بيان موجز حول المعلومات المالية المتعلقة بالشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة الجوهرية للمجموعة .تمثل المعلومات المالية
الموجزة المبالغ المبينة في البيانات المالية األخيرة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة المعدة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
والمعدلة من قبل المجموعة ألغراض االحتساب وفقا ً لحقوق الملكية.
بنك بنين سياريه
ألف درهم

بنك الخرطوم
ألف درهم

شركات زميلة أخرى
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

2017
بيان المركز المالي
الموجودات
المطلوبات
صافي الموجودات
القيمة العادلة لحصة المجموعة

15.434.346
13.864.563
1.569.783
462.976

2.504.916
2.171.703
333.213
127.454

7.091.735
2.789.347
4.302.388
1.545.501

25.030.997
18.825.613
6.205.384
2.135.931

بيان اإليرادات الشاملة
اإليرادات
صافي األرباح
توزيعات األرباح المستلمة

1.068.970
328.933
-

5.188
4.451
-

254.096
64.933
25.868

1.328.254
398.317
25.868

2016
بيان المركز المالي
الموجودات
المطلوبات
صافي الموجودات
القيمة العادلة لحصة المجموعة

9.717.786
8.584.198
1.133.588
334.409

2.379.085
1.961.059
418.026
165.120

4.701.637
2.405.489
2.296.148
556.542

18.926.812
13.122.248
5.804.564
2.034.472

بيان اإليرادات الشاملة
اإليرادات
صافي األرباح
توزيعات األرباح المستلمة

577.400
225.726
27.000

64.638
4.875
-

304.555
34.870
30.959

946.593
336.402
57.959
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العقارات المحتف بها للبيع

 1-13الحركة في العقارات المحتف بها للتطوير والبيع

إيضاح

الرصيد في  1يناير 2017
إضافات
استبعادات
تحويالت
تأثير صرف العمالت األجنبية

34

الرصيد في  31ديسمبر 2017

الرصيد في  1يناير 2016
إضافات
استبعادات
تأثير صرف العمالت األجنبية
الرصيد في  31ديسمبر 2016

34

عقارات
أخرى
ألف درهم

عقارات
قيد اإلنشاء
ألف درهم

أراضي
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

315.333
39.810
()27.219
()56.021
313
----------272.306
======

608.281
412.246
()442.943
----------577.584
======

424.516
----------424.516
======

1.348.130
452.056
()470.072
()56.021
313
-------------1.274.406
========

378.607
1.898
()45.270
()19.902
----------315.333
======

590.830
132.184
()114.733
----------608.281
======

424.516
----------424.516
======

1.393.953
134.082
()160.003
()19.902
------------1.348.130
=======

تتمثل العقارات المحتفظ بها للبيع في عقارات داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة مسجلة باسم شركات المجموعة.
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العقارات االستثمارية

 1-14الحركة في العقارات االستثمارية

التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2017
إضافات
تحويالت
استبعادات
تأثير صرف العمالت األجنبية
الرصيد في  31ديسمبر 2017
االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة:
الرصيد في  1يناير 2017
االستهالك المحمل على السنة
استبعادات
أخرى
تأثير صرف العمالت األجنبية
الرصيد في  31ديسمبر 2017
القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2017
التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2016
إضافات
تحويالت
استبعادات
تأثير صرف العمالت األجنبية
الرصيد في  31ديسمبر 2016
االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة:
الرصيد في  1يناير 2016
االستهالك المحمل على السنة
استبعادات
تأثير صرف العمالت األجنبية
الرصيد في  31ديسمبر 2016
القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2016

عقارات
أخرى
ألف درهم

عقارات استثمارية
قيد اإلنشاء
ألف درهم

أراضي
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

1.220.742
1.446
250.102
()39.802
46.806
-------------1.479.294
========

1.439.202
286.604
-------------1.725.806
========

944.049
9.453
----------953.502
======

3.603.993
297.503
250.102
()39.802
46.806
-------------4.158.602
========

393.048
45.723
()2.496
()25.000
24.543
----------435.818
========
1.043.476
========

1.741
---------1.741
========
1.724.065
========

150.889
----------150.889
======
802.613
======

545.678
45.723
()2.496
()25.000
24.543
----------588.448
========
3.570.154
========

1.032.569
97.851
134.255
()31.070
()12.863
------------1.220.742
=======

1.268.764
170.438
------------1.439.202
=======

959.382
16.482
()31.815
----------944.049
======

3.260.715
284.771
102.440
()31.070
()12.863
------------3.603.993
=======

364.643
38.348
()4.114
()5.829
----------393.048
======
827.694
======

1.741
-------1.741
=======
1.437.461
=======

150.889
----------150.889
======
793.160
======

517.273
38.348
()4.114
()5.829
----------545.678
========
3.058.315
========
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العقارات االستثمارية (تابع)

 1-14الحركة في العقارات االستثمارية (تابع)
يشتمل التحويل إلى العقارات االستثمارية على العقارات التي تم تحويلها من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بمبلغ 194 .1
مليون درهم ( 134 .2 :2016مليون درهم) ومبلغ  56 .0مليون درهم ( :2016ال شيء) من العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع والذي تم
مقاصتها مقابل المحول إلى الممتلكات والمعدات بمبلغ ال شيء درهم ( 31.8 :2016مليون درهم) (راجع اإليضاح .)16
 2-14التحليل حسب الموقع الجغرافي
عقارات
أخرى
ألف درهم

عقارات
استثمارية
قيد اإلنشاء
ألف درهم

أراضي
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

2017

القيمة الدفترية في  31ديسمبر:
داخل اإلمارات العربية المتحدة
خارج اإلمارات العربية المتحدة

إجمالي القيمة الدفترية

873.114
170.362
------------1.043.476
-------------

1.724.065
-------------1.724.065
-------------

750.068
52.545
----------802.613
-----------

3.347.247
22.907
-------------3.570.154
--------------

2016

القيمة الدفترية في  31ديسمبر:
داخل اإلمارات العربية المتحدة
خارج اإلمارات العربية المتحدة
إجمالي القيمة الدفترية

663.241
164.453
----------827.694
-----------

1.437.461
------------1.437.461
-------------

740.615
52.545
----------793.160
-----------

2.841.317
216.998
-------------3.058.315
-------------

تشتمل العقارات االستثمارية على عقارات تبلغ قيمتها الدفترية  389 .7مليون درهم ( 372 .8 :2016مليون درهم) تم رهنها من قبل شركات
المجموعة كضمان مقابل ترتيبات تمويل إسالمي لمؤسسة مالية أخرى.
 3-14القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
تبلغ القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لدى المجموعة  4 .2مليار درهم كما في  31ديسمبر  3 .8 :2016( 2017مليار درهم) بنا ًء على
مدخالت السوق غير الملحوظة (أي المستوى .)3
قامت المجموعة بإجراء تقييما ً داخليا ً وخارجيا ً لتلك العقارات كما في  31ديسمبر  2017و .2016تم إجراء التقييم من قبل مقيمين متخصصين
لديهم المؤهالت والكفاءة المهنية الالزمة والخبرة بمكان وفئة العقارات االستثمارية الخاضعة للتقييم .استند التقييم على طريقة المعامالت
المماثلة ونموذج احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مدعوما ً باإليجار الحالي والقيم اإليجارية المتداولة بالسوق لعقارات
مشابهة في نفس الموقع تم تعديلها لتعكس مرحلة إنجاز أعمال اإلنشاء لتلك العقارات .يعكس معدل الربح ،المستخدم الحتساب القيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية ،تقييمات السوق الحالية لحاالت عدم اليقين وتوقيت التدفقات النقدية.
استندت التقييمات على التقييم الفردي ،لكل نوع من أنواع العقارات ،لكل من اإليرادات المستقبلية والعائد المطلوب .عند تقدير اإليرادات
المستقبلية للعقارات ،تمت مقارنة التغيرات المحتملة في المستويات اإليجارية من قيمة إيجار كل عقد وتاريخ االنتهاء مع القيمة اإليجارية
الحالية في السوق ،باإلضافة إلى التغيرات في نسبة اإلشـغال وتكاليف العقار.
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الذمم المدينة والموجودات األخرى

1-15

التحليل حسب الفئة

ذمم مدينة من بيع عقارات استثمارية ،صافي
المستحق من العمالء
قبوالت
مصروفات مدفوعة مقدما ً
القيمة العادلة للمشتـقات اإلسالمية
موجودات الضريبة المؤجلة
أخرى

إيضاح

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

1-1-15
2-1-15

2.306.876
855.219
1.357.089
141.238
229.458
9.973
2.439.346
-------------7.339.199
========

2.393.545
776.216
1.066.519
119.848
403.623
1.547.755
------------6.307.506
=======

1-45

اإلجمالي
 1-1-15ذمم مدينة من بيع عقارات استثمارية ،صافي

أبرم البنك وشركته التابعة اتفاقيات بيع وشراء لبيع عقارات استثمارية في السنوات السابقة .فيما يلي أبـرز شروط وأحكام اتفاقيات البيع
والشراء:




تكون قيمة المبيعات فيما يتعلق بمعامالت البنك وشركته التابعة مستحقة القبض في أو قبل  30ديسمبر  .2016تم مد فترة الترتيب حتى
 31ديسمبر  2019بنفس الشروط الموضحة أدناه؛
يمكن تسوية مبلغ البيع نقداً أو عينا ً أو باالثنين معاً ،بناء على رغبة المشتري .في حالة تسوية قيمة البيع بالكامل أو جزء منه بشكل
عيني ،يجب أن تكون الموجودات الممنوحة عوضا ً عن مقابل كامل مبلغ البيع أو جزء منه بقيمة مساوية للقيمة المستحقة والواجبة
السداد وفقا ً لما تنص عليه االتفاقيـة؛ و
تبـقى االلتزامات المتعلقة بسعر الشراء األصـلي المتبقي لقطع األراضي لدى البـنك.

 2-1-15المستحق من العمالء
يتمثل المستحق من العمالء في حسابات جارية مكشـوفة وحسابات أخرى ال ينطبق عليها تعريف الموجودات التمويلية واالستثمارية
اإلسالمية .تم بيان هذه األرصدة بعد خصم مخصص انخفاض القيمة البـالغ  619مليون درهم ( 632 :2016مليـون درهم) .تـحتفظ
المجموعة بضمانات تبلغ قيمتها  1.250مليـون درهم ( 1.250 :2016مليـون درهم) مقابل هذه الحسـابات.
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الممتلكات والمعدات

التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2017
إضافات
استبعادات
مشطوبات
تحويالت
تسويات صرف العمالت
الرصيد في  31ديسمبر 2017
االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2017
المحمل على السنة
استبعادات
أخرى
تسويات صرف العمالت
الرصيد في  31ديسمبر 2017
القيمة الدفترية
الرصيد في نهاية السنة
التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2016
إضافات
استبعادات
مشطوبات
تحويالت
تحويالت أخرى
تسويات صرف العمالت
الرصيد في  31ديسمبر 2016
االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2016
المحمل على السنة
استبعادات
أخرى
تسويات صرف العمالت
الرصيد في  31ديسمبر 2016

أراضي
ومباني
ألف درهم

األثاث
والمعدات
والسيارات
ألف درهم

تقنية
المعلومات
ألف درهم

763.815
3.111
()2.349
()977
13.397
-----------776.997
======

336.676
21.642
()2.201
()67
2.582
()6.126
----------352.506
======

647.708
14.318
()2
()5.450
61.368
()4.056
----------713.886
======

332.431
310.460
()839
()353
()77.347
()70
----------564.282
======

339.575
30.665
5.977
----------376.217
======

275.639
26.289
()2.190
1.352
()2.981
----------298.109
======

537.805
62.497
()1
()831
()2.604
----------596.866
======

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

1.153.019
119.451
()2.191
6.498
()5.585
-------------1.271.192
========

400.780
======

54.397
=====

117.020
======

564.282
======

1.136.479
========

672.663
46.965
()1.716

312.856
16.891
()2.279
()35
9.490
()247

595.585
16.308
()699
36.753
()239

255.907
138.382
()1.357
()60.509
8

1.837.011
218.546
()4.694
()1.392
31.815
()656

-

14.266
31.815
()178

األعمال
الرأسمالية
قيد اإلنجاز
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم
2.080.630
349.531
()5.391
()6.847
()10.252
-------------2.407.671
========

-----------

-----------

-----------

-----------

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

763.815
======

336.676
======

647.708
======

332.431
======

2.080.630
=======

314.451
30.689
()31
()5.544
10

237.222
24.879
()901
14.503
()64

489.983
63.919
()701
()15.572
176

-

1.041.656
119.487
()1.633
()6.613
122

-----------

-----------

-----------

-----------

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

339.575
======

275.639
======

537.805
======

======

1.153.019
=======

القيمة الدفترية
927.611
332.431
109.903
61.037
424.240
الرصيد في نهاية السنة
======
======
======
=====
======
تتمثل التحويالت األخرى في العقارات التي تمت إعادة تصنيفها من عقارات استثمارية تبلغ قيمتها ال شيء ( 31 .8 :2016مليون درهم (راجع اإليضاح
.)1-14
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الشركات التابعة

 1-17قائمة الشركات التابعة الهامة
فيما يلي الحصص الهامة التي تمتلكها المجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات التابعة:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

اسم الشركة التابعة

النشاط الرئيسي

بلد التأسيس
والعمليات

بنك دبي اإلسالمي باكستان المحدود
تمويل ش.م.ع.
بنك دبي اإلسالمي كينيا
شركة دبي للخدمات المالية اإلسـالمية ذ.م.م.
شركة ديار للتطوير العقاري ش.م.ع.
دار الشريعة لالستشارات المالية والقانونية ذ.م.م
شركة التنمية للخدمات ذ.م.م.
التطوير الحديث العقارية
التعمير الحديث لالستثمار العقاري
التنمية الحديثة لالستثمار العقاري
شركة نسيج لخدمات إدارة العقارات (شركة
نسيج للصناعات ذ.م.م .سابقاً)
مطبعة بنك دبي اإلسالمي ذ.م.م.
اإلسالمي لالستثمار العقاري المحدود
شركة اإلمارات لتأجير السيارات

نسبة وحصص الملكيـة
وحقوق التصويت التي
تحتفظ بها المجموعة
2017
2016

خدمات مصرفية
تمويل
خدمات مصرفية
خدمات الوساطة
تطوير العقارات
استشارات مالية وقانونية
خدمات عمالية
تطوير العقارات
تطوير العقارات
تطوير العقارات

باكستان
اإلمارات العربية المتحدة
كينيا
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
مصر
مصر
مصر

٪100.0
٪92.0
٪100.0
٪95.0
٪44.9
٪60.0
٪99.5
٪100.0
٪100.0
٪100.0

٪100.0
٪92.0
٪100.0
٪95.0
٪44.9
٪60.0
٪99.5
٪100.0
٪100.0
٪100.0

إدارة العقارات
طباعة
االستثمار
تجارة السيارات

اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

٪99.0
٪99.5
٪100.0
٪100.0

٪99.0
٪99.5
٪100.0
٪100.0

باإلضافة إلى حصص الملكية المسجلة المبينة أعاله ،فإن حقوق الملكية المتبقية في المنشآت  4و 7و 11و 12يحتفظ بها البنك لمصلحته من
خالل ترتيبات اسمية.
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بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
17

الشركات التابعة (تابع)

 2-17قائمة المنشآت ذات األغراض الخاصة
فيما يلي قائمة المنشآت ذات األغراض الخاصة التي تم تأسيسها إلدارة معامالت محددة تتضمن صناديق استثمارية ،ومن المتوقع إغالق تلك
المنشآت فور إنجاز المعامالت ذات الصلة.

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

نسبة وحصص الملكيـة
وحقوق التصويت
التي تحتفظ بها المجموعة
2017
2016
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0

اسم المنشأة ذات الغرض الخاص

النشاط الرئيسي

بلد التأسيس
والعمليات

هولدانفست لالستثمار العقاري
فرنسا االستثمار العقاري ساس
اس آى آر ال باربانيرز
اس سي آي لو سيفاين
فيندي ريل استيت ساس
بي اي اس آر اينودزفانغيستي
بيتايلونجسفيرفالتونغ جي ام بي اتش
األلمانية اإلسالمية القابضة جي ام بي اتش
راين لوجيستكس جي ام بي اتش
جف القابضة بي في
اإلسالمي للتمويل التجاري منطقة حرة ذ.م.م.
جلف أتالنتيك م ح ذ.م.م
شركة أوشانيك اإلسالمية للشحن منطقة حرة
ذ.م.م.
شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
ليفانت ون انفستمنت ليمتد
بيترا ليمتد
شركة سقيا لالستثمار ذ.م.م
شركة بلو نايل لالستثمار ذ.م.م.
بنك دبي اإلسالمي إف إم ليمتد
األمين

االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار

لوكسمبورج
فرنسا
فرنسا
فرنسا
فرنسا
استراليا

االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار

المانيا
المانيا
هولندا
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار
االستثمار

األردن
اإلمارات العربية المتحدة
جزر كايمان
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
جزر كايمان
جزر كايمان

٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0

٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0
٪100.0

٪100.0
٪40.0
٪100.0
٪100.0
٪99.0
٪99.0
٪100.0
٪100.0

٪100.0
٪40.0
٪100.0
٪100.0
٪99.0
٪99.0
-

باإلضافة إلى حصص الملكية المسجلة المبينة أعاله ،فإن حقوق الملكية المتبقية في المنشأتين  30و 31يحتفظ بها البنك لمصلحته من خالل
ترتيبات اسمية.
 3-17الحصص غير المسيطرة
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة التي تحتفظ بحصص غير مسيطرة جوهرية:

1
2
3

اسم الشركة التابعة

نسبة وحصص الملكية
وحقوق التصويت للحصص
غير المسيطرة
2017
2016
ألف درهم
ألف درهم

تمويل ش.م.ع
ديار للتطوير ش.م.ع.
شركات تابعة أخرى

٪8 .0
٪55 .1
-

٪8 .0
٪55 .1
-

اإلجمالي
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الربح المخصص
للحصص غير المسيـطرة
2017
2016
ألف درهم
ألف درهم
1.339
178.549
1.497
----------181.385
======

8.002
443.327
2.044
----------453.373
======

الحصص غير المسيطرة
المتراكـمة
2017
2016
ألف درهم
ألف درهم
182.402
186.252
2.581.128 2.758.425
1.860
1.475
------------- -------------2.768.855 2.942.687
======== =======

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
17

الشركات التابعة (تابع)

4-17

الحصص غير المسيطرة الجوهرية
فيما يلي المعلومات المالية الموجزة للحصص غير المسيطرة الجوهرية قبل الحذوفات الداخلية بين شركات المجموعة:

 1-4-17تمويل ش.م.ع.
 31ديسمبر
2017
ألف درهم

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ،صافي
أخرى

3.077.683
906.947
-------------3.984.630
========

3.825.686
856.297
------------4.681.983
=======

المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية
صكوك مصدرة
أخرى

1.330.000
98.936
-------------1.428.936
========

925.000
1.102.500
120.893
------------2.148.393
=======

حقوق الملكية

2.555.694
========

2.533.590
=======

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

243.774
()117.810
()81.184
-----------44.780
5.562
----------50.342
======

337.978
()119.340
()115.419
-----------103.219
()125
----------103.094
======

بيان المركز المالي:

إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

بيان الدخل الشـامل
إجمالي اإليرادات
إجمالي المصروفات التشغيلية
حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح
صافي أرباح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي اإليرادات الشاملة

بيان التدفقات النقدية
صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشـغيلية
صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

601.375
43.319
()722.500
------------()77.806
=======

786.366
28.135
()750.000
------------64.501
=======

توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

2.000
====

2.000
====

صافي التدفقات النقدية خالل السنة
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17

الشركات التابعة (تابع)

4-17

الحصص غير المسيطرة الجوهرية (تابع)

 2-4-17ديار للتطوير ش.م.ع.
 31ديسمبر
2017
ألف درهم

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

االستثمار في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة
عقارات محتفظ بها للبيع
عقارات استثمارية
ذمم مدينة وموجودات أخرى
أخرى

1.265.038
1.232.321
338.019
2.713.792
1.527.665
-------------6.536.835
========

1.256.016
1.290.229
330.669
2.274.127
1.063.689
------------6.214.730
=======

المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

665.877
869.281
-------------1.535.158
========

438.678
903.384
-----------1.342.062
=======

حقوق الملكية

5.001.677
========

4.872.668
=======

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

إجمالي اإليرادات
إجمالي المصروفات
حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح
الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة

292.329
()152.578
()18.696
9.140
-----------130.195
()1.186
----------129.009
======

299.901
()136.355
()19.483
69.762
----------213.825
()1.707
----------212.118
======

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشـغيلية
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)  /الناتجة من األنشطة االستثمارية
صافي التدفقات النقدية الناتجة من ( /المستخدمة في) األنشطة التمويلية

()317.314
()136.655
210.284
----------243.685
======

()68.414
180.858
()58.612
----------53.832
=====

بيان المركز المالي

إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

بيان الدخل الشـامل

أرباح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي اإليرادات الشاملة

بيان التدفقات النقدية

صافي التدفقات النقدية الناتجة خالل السنة

تم إجراء تعديالت على المعلومات المالية أعاله لكي تتماشى السياسات المحاسبية للشركة التابعة مع تلك السياسات المحاسبية المطبقة من قبل
المجموعة.
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18

ودائع العمالء

1-18

التحليل حسب الفئة

إيضاح

حسابات جارية
حسابات توفير
ودائع استثمارية
حسابات هامشية
احتياطي مخاطر استثمارات المودعين
حصة المودعين من األرباح مستحقة الدفع

3-18
4-18

اإلجمالي
2-18

34.053.855
18.871.920
93.595.393
533.204
16.365
110.214
----------------147.180.951
=========

29.006.775
17.848.031
74.905.616
488.947
19.733
107.848
---------------122.376.950
=========

التحليل حسب الموقع الجغرافي

داخل اإلمارات العربية المتحدة
خارج اإلمارات العربية المتحدة
اإلجمالي
3-18

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

138.623.560
8.557.391
----------------147.180.951
=========

116.871.950
5.505.000
---------------122.376.950
=========

احتياطي مخاطر استثمار المودعين
يتمثل احتياطي مخاطر استثمار المودعين في جزء من حصة المودعين من األرباح يتم تخصيصه كاحتياطي .يتم دفع هذا االحتياطي إلى
المودعين بموافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى البنك .يتم إدراج الزكاة المستحقة على احتياطي مخاطر استثمار المودعين ضمن الزكاة
مستحقة الدفع ويتم خصمها من رصيد احتياطي مخاطر استثمار المودعين.
فيما يلي الحركة في احتياطي مخاطر استثمار المودعين:

إيضاح
الرصيـد كما في  1يناير
الزكـاة للسنة
صافي المحول إلى حصة المودعين من األرباح خالل السنة

23
4-18

الرصيـد كما في  31ديسمبر
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2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

19.733
()433
()2.935
----------16.365
=====

57.382
()522
()37.127
----------19.733
=====

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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18

ودائع العمالء (تابع)

4-18

حصة المودعين من األرباح مستحقة الدفع

إيضاح

الرصيـد كما في  1يناير
حصة المودعين من األرباح للسنة
صافي المحول من احتياطي مخاطر استثمار المودعين
ناقصاً :المبلغ المدفوع خالل السنة

37
3-18

الرصيـد كما في  31ديسمبر
19

المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية

1-19

التحليل حسب الفئة

حسابات جارية لدى بنوك
مستحق إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
ودائع استثمارية
اإلجمالي

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

107.848
472.730
2.935
()473.299
------------110.214
======

130.948
469.792
37.127
()530.019
------------107.848
======

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

92.942
5.155.196
9.629.416
--------------14.877.554
=========

95.431
10.322.487
-------------10.417.918
========

تتضمن الودائع االستثمارية ودائع بمبلغ  5 .4مليار درهم ( 3 .9 :2016مليار درهم) من بنوك ومؤسسات مالية مقابل ترتيب مرابحة لسلع
مضمونة.
2-19

التحليل حسب الموقع الجغرافي

داخل اإلمارات العربية المتحدة
خارج اإلمارات العربية المتحدة
اإلجمالي
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2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

12.424.404
2.453.150
--------------14.877.554
=========

8.639.703
1.778.215
-------------10.417.918
========

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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20

صكوك مصدرة

1-20

التحليل حسب اإلصدار
فيما يلي تحليل أدوات الصكوك المصدرة من المجموعة:

صكوك مدرجة – بورصة إيرلندا  /نسداك دبي
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من شركة تابعة

معدل الربح
السنوي المتوقع

تاريخ
االستحقاق

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

٪2.92
٪3.60
٪3.66
٪4.75
٪5.15

يونيو 2020
مارس 2021
فبراير 2022
مايو 2017
يناير 2017

2.754.750
1.836.500
3.673.000
-

2.754.750
1.836.500
1.836.500
1.010.675

إيداع خاص
صكوك مصدرة من البنك
صكوك مصدرة من شركة تابعة

ليبور لـ  3أشهر +
 150نقطة أساس
كيبور لـ  6أشهر +
 50نقطة أساس

اإلجمالي
2-20

ديسمبر 2019

256.858

256.730

يونيو 2027

137.599
-------------8.658.707
========

------------7.695.155
=======

صكوك مصدرة من البنك
تتضمن شروط البرنامج تحويل بعض الموجودات المحددة ("الموجودات الخاضعة للملكية المشتركة") والتي تتضمن موجودات مستأجرة
باألصل وموجودات مشاركات واستثمارات مرخصة متوافقة مع الشريعة وأية موجودات مستبدلة لدى البنك إلى شركة دي أي بي صكوك
ليمتد ،جـزر كايمان ("المصـدر") .تقع هذه الموجودات تحت سيـطرة البنك وسيستمر البنك في تقديمها.
سوف يدفع المصدر مبلغ التوزيعات نصف السـنوية من العوائد المستلمة بخصوص الموجودات الخاضعة للملكية المشتركة ،ومن المتـوقع أن
تكفي تلك العائدات لتغطية مبلغ التوزيعات نصف السـنوية المستحق سداده إلى حاملي الصـكوك بتواريخ التوزيعات نصف السـنوية .يتعهد
البنك ،عند استحقاق الصكوك ،بشراء تلك الموجودات بسعر الممارسة من المصـدر.
من المتوقع أن يتم دفع أرباح نصف سنوية للمستثمرين استناداً إلى الهامش ذو الصلة كما في تاريخ اإلصـدار.

3-20

صكوك مصدرة من شركة تابعة
أصدرت إحدى الشركات التابعة في يونيو  2017شهادات أمانة متوافقة مع أحكام الشريعة بقيمة  4.000مليون روبية باكستانية (137 .6
مليون درهم) بمعدل ربح متوقع يعادل كيبور لـ  6أشهر زائداً  50نقطة أساس سنوياً .يتم دفع األرباح المحققة من هذه الشهادات بصورة
نصف سنوية .تم إيداع هذه الشهادات بصورة خاصة لدى بنوك محلية ومؤسسات مالية.
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21

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

1-21

التحليل حسب الفئة

إيضاح
ودائع متنوعة وحسابات أمانات
ذمم قبوالت دائنة
ذمم دائنة متعلقة باستثمارات
حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح مستحقة الدفع
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
القيمة العادلة لمطلوبات مشتقة إسـالمية
مخصص الضريبة
مطلوبات الضرائب المؤجلة
أخرى

2-21
3-21
1-45
1-22
2-22

اإلجمالي
2-21

1.285.934
1.357.089
293.585
624.801
212.833
210.407
6.428
3.467.830
-------------7.458.907
========

889.177
1.066.519
293.585
335.598
212.009
331.018
5.099
2.114
3.833.858
------------6.968.977
=======

حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح مستحقة الدفع

إيضاح
الرصيـد في  1يناير
ودائع وكالة وودائع استثمارية أخرى من البـنوك والعمالء
األرباح المستحقة /المحققة لحاملي صكوك مصدرة
المدفـوع خالل السـنة

37
37

الرصيد في  31ديسمبر
3-21

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

335.598
1.716.520
322.421
()1.749.738
-------------624.801
======

136.356
1.119.716
285.454
()1.205.928
-----------335.598
======

مخصص تعويضات نهاية الخدمة للمو فين

إيضاح
الرصيـد في  1يناير
المحمل خالل السنة
المدفـوع خالل السـنة

38

الرصيد في  31ديسمبر
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2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

212.009
18.721
()17.897
----------212.833
======

199.373
24.512
()11.876
----------212.009
======

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
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الضرائب

1-22

مخصص الضرائب

إيضاح
الرصيـد في  1يناير
المحمل خالل السنة
المدفـوع خالل السـنة
تأثير صرف العمالت األجنبية

3-22

الرصيد في  31ديسمبر
2-22

5.099
35.966
()34.547
()90
---------6.428
====

6.482
21.325
()20.556
()2.152
---------5.099
====

مطلوبات( /موجودات) الضرائب المؤجلة

إيضاح
الرصيـد في  1يناير
المحمل خالل السنة
تأثير صرف العمالت األجنبية

3-22

الرصيد في  31ديسمبر
3-22

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2.114
()11.527
()560
---------()9.973
======

1.532
511
71
-------2.114
====

مصروفات ضريبة الدخل

الضريبة الحالية
الضريبة المؤجلة
اإلجمالي

إيضاح

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

1-22
2-22

35.966
()11.527
---------24.439
=====

21.325
511
--------21.836
=====

إن تسوية معدل الضريبة الفعلي غير جوهرية فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة حيث أن المصروفات الضريبية تتعلق بالشركات التابعة
الخارجية فقط.
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الزكاة مستحقة الدفع

إيضاح
الزكاة المحملة على حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك
الزكاة المحتسبة والمدفوعة من قبل شركات مستثمر بها
زكاة المساهمين مستحقة الدفع من قبل البـنك للسنة
تسويات الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة
صافي الزكاة مستحقة الدفع من قبل البنك بالنيابة عن المساهمين
الزكاة على احتيـاطي مخاطر استثمارات المودعين
الزكاة المدفوعة للسنوات السابقة

3-18

إجمالي الزكاة مستحقة الدفع
24

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

279.939
----------279.939
2.941
-----------282.880
433
()2.941
----------280.372
======

244.842
()3.075
----------241.767
983
----------242.750
522
()983
----------242.289
======

رأس المال
كما في  31ديسمبر  ،2017تم إصدار  4.942.188.884سهم عادي مصرح به بواقع  1درهم لكل سهم (4.942.188.884 :2016
سهم عادي مصرح به بواقع  1درهم لكل سهم) وتم دفع قيمتها بالكامل.

25

صكوك من الشق األول
منشأة ذات أغراض خاصة ("المصدر")

تاريخ اإلصدار

قيمة اإلصدار
بما يعادل ألف درهم

معدل الربح
المتوقع

فترة
المطالبة

دي آي بي تير ون صكوك ليمتد

مارس 2013

3.673.000

 ٪6.25سنويا ً يتم سداده
بصورة نصف سنوية

في أو بعد مارس 2019

دي آي بي تير ون صكوك ( )2ليمتد

يناير 2015

3.673.000

 ٪6.75سنويا ً يتم سداده
بصورة نصف سنوية

في أو بعد يناير 2021

-------------7.346.000
========
خالل  ،2013أصـدر البنك ،صكوك من الشق األول متوافقة مع أحكام الشريعة من خالل شركة ذات أغراض خاصة ،دي آي بي تير ون
صكوك ليمتد ،بلغت قيمتها  1.000مليون دوالر أمريكي ( 3.673مليون درهم) بقيمة اسمية قدرها  1.000دوالر أمريكي ( 3.673درهم)
للصك .في يناير  ،2016أصدر البنك مجموعة ثانية من الصكوك من الشق األول المتوافقة مع أحكام الشريعة من خالل منشأة ذات أغراض
خاصة ،دي آي بي تير ون صكوك ( )2ليمتد"( ،المصدر") بلغت قيمتها  1.000مليون دوالر أمريكي ( 3.673مليون درهم) بقيمة اسمية
قدرها  1.000دوالر أمريكي ( 3.673درهم) للصك.
تتمثل الصكوك من الشق األول في سندات دائمة ليس لها تـاريخ سداد محدد وتشكل التزامات ثانوية مباشرة وغير مضمونة (ذات أولويـة
على رأس المال فقط) للبنك مع مراعاة أحكام وشروط اتفاقية المضاربـة .تم إدراج الصكوك من الشق األول في بورصة إيرلندا ،ويحق للبنك
المطالبة بها بعد "تاريخ المطالبة األول" أو في أي تاريخ دفع أرباح بعد ذلك التاريخ ويخضع ذلك لشروط محددة إلعادة السداد.
يتم استثمار صافي المتحصالت من الصكوك من الشق األول بالمضاربة مع البنك (المضارب) على أساس مشترك غير مقيد باألنشطة العامة
للبنك التي تنفذ عن طريق وعاء المضاربة العـام.
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صكوك من الشق األول (تابع)

1-25

التحليل حسب اإلصدار (تابع)
يجوز للمصدر ،حسب مايقرره وحده ،اختيار عدم القيام بتوزيعات أرباح مضاربة كما هو متوقع ،على أال تشكل تلك الواقعة تعثر في السداد.
وفي تلك الحالة ،ال تتراكم أرباح المضاربة ولكن يتم التنازل عنها إلى المصدر .وفي حال اختيار المصدر عدم الدفع ،أو في حال حدوث عدم
الدفع ،ال يقوم البـنك بـ (أ) إعالن أو دفع أية توزيعات أو أربـاح ،أو القيام بسداد أية دفعات أخرى على األسهم العادية الصادرة عن البنك،
كما يعلن البنك أنه لن يقوم بتوزيعات أو أرباح أو أي دفعات أخرى على األسهم العادية الصادرة من قبله ،أو (ب) شراء أو إلغاء أو تقليص
أو االستحواذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على األسـهم العادية التي يصدرها البـنك.

26

احتياطيات أخرى وأسهم خزينة

1-26

الحركات في االحتياطيات األخرى وأسهم الخزينة
فيما يلي حركة االحتيـاطيات األخرى وأسهم الخزينة خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2017و:2016

2017
الرصيد في  1يناير 2017
المحول إلى االحتياطي القانوني
الرصيد في  31ديسمبر 2017
2016
الرصيد في  1يناير 2016
إصدار أسهم حقوق
المحول إلى االحتياطي القانوني
الرصيد في  31ديسمبر 2016

2-26

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

االحتياطي
العام
ألف درهم

االحتياطي
الن امي
لمخاطر االئتمان
ألف درهم

عالوة أسهم
ألف درهم

5.066.273
-------------5.066.273
========

2.350.000
-------------2.350.000
========

390.000
----------390.000
======

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

()20.716
----------()20.716
======

2.731.879
2.334.394
------------5.066.273
=======

2.350.000
------------2.350.000
=======

390.000
----------390.000
======

159.832
2.174.562
()2.334.394
-------------======

()14.172
()6.544
----------()20.716
======

أسهم
خزينة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم
7.785.557
-------------7.785.557
========
5.617.539
2.168.018
------------7.785.557
=======

االحتياطي القانوني
طب ًقا للمادة  239من قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015والنظام األساسي للبنك ،يجب تحويل
 ٪10من األرباح العائدة للمساهمين إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع إلى أن يصبح رصيد هذا االحتياطي مساويا ً لـ ٪50من رأس
المال المدفوع .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها القانون.

3-26

االحتياطي الن امي لمخاطر االئتمان
إن االحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان هو احتياطي غير قابل للتوزيع يتم االحتفاظ به وفقا ً للمتطلبات النظامية بشأن المخصصات العامة.

4-26

االحتياطي العام
يتم التحويل إلى حساب االحتياطي العام بنا ًء على توجيهات مجلس اإلدارة ويخضع لموافقة المساهمين خالل االجتماع السنوي للجمعية
العمومية.
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احتياطيات أخرى وأسهم خزينة (تابع)

5-26

أسهم خزينة
تحتفظ المجموعة بأسهم خزينة عددها  10.183.283سهما ً ( 10.183.283 :2016سهماً) بقيمة  20 .7مليـون درهم (20 .7 :2016
مليون درهم).

27

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

الرصيد في  1يناير
أرباح ( /خسائر)القيمة العادلة الستثمارات أخرى بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،صافي
المحول إلى األرباح المحتجزة عند استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
الرصيد في  31ديسمبر
28

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

()751.672

()657.367

136.249

()94.305

34
------------()615.389
========

-----------()751.672
=======

احتياطي تحويل العمالت
يتم االعتراف مباشرة باحتياطي تحويل العمالت المتعلق بتحويل نتائج وصافي موجودات عمليات البنك الخارجية من عملتها الرسمية إلى
عملة العرض للبنك (أي الدرهم اإلماراتي) ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ،ويتم بيان القيمة المتراكمة ضمن احتياطي تحويل العمالت.

29

توزيعات األرباح المدفوعة والمقترحة
اقترح المساهمون خالل اجتماعهم المنعقد بتاريخ  17يناير  2017توزيعات أرباح نقدية بواقع .٪45
قام المساهمون باعتماد ودفع توزيعات أرباح نقدية عن السنة المنتـهية في  31ديسمبر  2016بواقع  0 .45درهم للسهم ( 2.219مليون
درهم) خالل االجتـماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد بتـاريخ  22فبراير .2017
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30

االرتباطات وااللتزامات الطارئة
تشتمل األدوات المالية المتعلقة بالتمويل على االلتزامات لتقديم التمويل اإلسالمي واالعتمادات المستندية القائمة والضمانات التي تم تصميمها
للوفاء بمتطلبات متعاملي البنك.
تتمثل االلتزامات المتعلقة بتقديم التمويل اإلسالمي في االلتزامات التعاقدية لتقديم تمويل إسالمي ،وعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ
انتهاء صالحية ثابتة أو تشتمل على شروط إلغـاء وتتطلب دفع رسوم .ونظراً إلمكانية انتهاء صالحية االلتـزامات دون استخدامها ،فإن
إجمالي المبالغ التعاقدية ال يمثل بالضرورة االحتياجات النقدية المستقبلية .إن االعتمادات المستندية القائمة والضمانات تلزم البنك بسداد دفعات
نيابة عن العمالء في حال عجز العميل عن الوفاء ببنود العقد.
فيما يلي تحليل االرتباطات وااللتزامات الطارئة كما في  31ديسمبر  2017و:2016
االرتباطات وااللتزامات الطارئة:
خطابات ضمان
اعتمادات مستندية
ارتباطات تسهيالت غير مسحوبة
إجمالي االرتباطات وااللتزامات الطارئة
االرتباطات األخرى:
ارتباطات مصروفات رأسمالية
إجمالي االرتباطات األخرى
إجمالي االرتباطات وااللتزامات الطارئة

31

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

13.833.602
1.852.179
14.884.834
--------------30.570.615
---------------

11.747.406
2.609.674
18.420.287
--------------32.777.367
--------------

1.513.589
-------------1.513.589
--------------32.084.204
=========

1.451.878
------------1.451.878
-------------34.229.245
========

اإليرادات من المعامالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
اإليرادات من االستثمارات في صكوك إسالمية
اإليرادات من المرابحات الدولية مع المصرف المركزي
اإليرادات من الودائع االستثمارية وودائع الوكالة مع مؤسسات مالية
اإليرادات من المرابحات الدولية مع مؤسسات مالية
اإلجمالي

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

6.586.766
1.047.491
99.150
25.092
36.083
-------------3.794.582
========

5.437.606
995.963
24.813
26.862
35.652
------------6.520.896
=======

يتم عرض اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية بعد خصم اإليرادات المستبعدة البالغة  6 .3مليون درهم ( 6 .3 :2016مليون
درهم) .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017دفعت المجموعة مبلغ  4 .7مليون درهم ( 5 .1 :2016مليون درهم) ألغراض
المساهمات االجتماعية المختلفة.
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إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية

عموالت ورسوم
إيرادات صرف العمالت األجنبية
أرباح القيمة العادلة لمشتقات إسالمية
عموالت ورسـوم أخرى
اإلجمالي
33

اإلجمالي

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

31.682

35.965

()650
30

()548
91

()24
--------31.038
=====

40
--------35.548
=====

صافي اإليرادات من العقارات المحتف بها للتطوير والبيع

إيضاح
عائدات البيع
ناقصاً :تكلفة البيع

1-13

اإلجمالي
35

1.048.101
152.071
38.238
168.097
-------------1.406.507
========

982.656
151.052
52.588
238.735
------------1.425.031
=======

صافي اإليرادات من استثمارات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة

إيرادات توزيعات األرباح من استثمارات تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى
الخسائر المحققة من بيع استثمارات تم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسـائر
إيرادات توزيعات األرباح من استثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر
(خسائر)  /أرباح غير المحققة من إعادة تقييم استثمارات تم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسـائر

34

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

666.701
()470.072
------------196.629
======

319.393
()160.003
-----------159.390
======

اإليرادات من عقارات استثمارية
تتمثل اإليرادات من عقارات استثمارية في صافي إيرادات اإليجار البالغة  91 .5مليون درهم ( 74 .3 :2016مليون درهم) المعترف بها من
قبل المجموعة من عقاراتها االستثمارية واألرباح من استبعاد عقارات استثمارية بقيمة  27 .3مليون درهم ( :2016ال شيء).
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إيرادات أخرى

إيضاح
األرباح المحققة من استبعاد استثمارات في صكوك إسـالمية
إيرادات خدمات ،صافي
األرباح من استبعاد شركات زميلة وائتالفات مشتركة
صافي األرباح من بيع ممتلكات ومعدات
أخرى

6-12

اإلجمالي
37

إيضاح

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

4-18
2-21
2-21

472.730
1.716.520
322.421
-------------2.511.671
========

469.792
1.119.716
285.454
------------1.874.962
=======

اإلجمالي
مصروفات المو فين

إيضاح
رواتب وأجور وامتيازات أخرى
تعويضات نهاية الخدمة

3-21

اإلجمالي
39

276.510
51.174
180
201.478
----------529.342
======

89.119
22.572
39.258
1.506
90.732
----------243.187
======

حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح

ودائع استثمارية وودائع ادخار من العمالء
ودائع وكالة وودائع استثمارية أخرى من البنوك
األرباح المستحقة /المحققة لحاملي الصكوك من صكوك مصدرة

38

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

1.549.369
18.721
-------------1.568.090
========

1.540.065
24.512
------------1.564.577
=======

المصروفات العمومية واإلدارية

مصروفات صيانة معدات ومباني
مصروفات إدارية
مصروفات اإليجار من عقود اإلجارة التشغيلية
مصروفات تشغيليـة أخرى
اإلجمالي
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2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

98.329
96.037
122.937
285.075
-----------602.378
======

97.817
78.163
120.055
278.859
----------574.894
======
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صافي خسائر انخفاض القيمة

المخصص المحمل للموجودات التمويلية واالستثماريـة اإلسالمية
المخصص المحرر للموجودات التمويلية االستثمارية اإلسالمية
صافي المحرر/المخصص للذمم المدينة والموجودات األخرى

41

إيضاح

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

3-9
3-9

1.909.262
()1.073.843
()11.966
-----------823.453
=======

2.112.060
()1.149.491
()570.763
----------391.806
======

ربحية السهم األساسية والمخفضة
تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة من خالل تقسيم أرباح السنة العائدة إلى مالكي البنك بعد خصم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
واألرباح العائدة إلى حاملي الصكوك من الشق األول على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:

أرباح السنة العائدة إلى مالكي البنك
الربح العائد إلى حاملي الصكوك من الشق األول
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (ألف)
ربحية السهم األساسية والمخفضة (درهم للسهم)

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

4.322.195
()477.490
()19.360
-------------3.825.345
========
4.932.006
========
0.78
====

3.596.678
()477.490
()22.500
------------3.096.688
=======
4.605.344
=======
0.67
===

كما في تـاريخ التقرير ،تعادل ربحية السهم المخفضة ربحية السهم األساسية حيث لم يصدر البنك أي أدوات مالية ينبغي وضعها في االعتبـار
عند احتساب ربحية السهم المخفضة.
42

النقد وما يعادله

النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية
المستحق من بنوك ومؤسسات مالية
المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية
ناقصاً :األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات تواريخ
استحقاق أصلية تمتد ألكثر من  3أشهر
زائداً :المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية ذات تواريخ استحقاق تمتد
ألكثر من  3أشهر
الرصيد في  31ديسمبر
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إيضاح

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

1-7
1-8
1-19

27.885.248
4.676.952
()14.877.554
---------------17.684.646

16.654.681
4.546.197
()10.417.918
---------------10.782.960

()199.694

()199.694

4.243.482
---------------21.728.434
=========

4.828.090
--------------15.411.356
========
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 1-43هوية األطراف ذات العالقة
تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة أو التأثير على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية أو
التشغيلية.
يبرم البنك معامالت مع المساهمين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والجهات ذات العالقة بهم ضمن سياق
األعمال االعتيادية وفقا ً للشروط المتفق عليها بين األطراف المعنية.
تم حذف األرصدة والمعامالت بين البنك وشركاته التابعة ،والتي تعتبر أطراف ذات عالقة للبنك ،عند توحيد البيانات المالية ولم يتم اإلفصاح
عنها في هذا اإليضاح.
 2-43المساهمون الرئيسيون
يعد أكبر مساهمي البنك كما في  31ديسمبر  2017هي مؤسسة دبي لالستثمارات ،وهي الشركة التي تعتبر حكومة دبي أكبر المساهمين بها.
 3-43األرصدة والمعامالت الهامة
فيما يلي نسبة الموجودات والمطلوبات المتنوعة لدى المنشآت التابعة لمؤسسة دبي لالستثمارات ،بخالف ما تم اإلفصاح عنه بصورة فردية.
تتمثل تلك المنشآت في منشآت تجارية تدار بصورة مستقلة ،وتتم كافة المعامالت المالية بينها وبين البنك وفقا ً لشروط السوق االعتيادية.

الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
ودائع العمالء
المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية
المستحق من بنوك ومؤسسات مالية

2017
٪

2016
٪

8. 9
8. 4
1. 5
42. 4

7. 8
5. 5
10. 5
-

 4-43التعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار مو في اإلدارة

الرواتب واالمتيازات األخرى
تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
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2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

67.236
651
===

62.038
1.092
====
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)

 5-43األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة
فيما يلي األرصدة الهامة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة:
المساهمون
الرئيسيون
ألف درهم

أعضاء مجلس
اإلدارة وكبار
مو في اإلدارة
ألف درهم

الشركات الزميلة
واالئتالفات
المشتركة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

2017
الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
االستثمار في صكوك إسالمية
ودائع العمالء
االرتباطات وااللتزامات الطارئة
اإليرادات من االستثمار والتمويل اإلسالمي
حصة المودعين من األرباح
اإليرادات من االستثمار في صكوك إسالمية

1.731.987
1.581.182
7.666.437
79.018
98.284
65.476

10.057
91.110
588
4.464
-

6.161
12.891
122
426
-

1.748.205
1.581.182
7.770.438
122
80.032
99.748
65.476

2016
الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
االستثمار في صكوك إسالمية
ودائع العمالء
االرتباطات وااللتزامات الطارئة
اإليرادات من االستثمار والتمويل اإلسالمي
حصة المودعين من األرباح
اإليرادات من االستثمار في صكوك إسالمية

2.164.105
917.752
7.119.580
74.627
131.688
32.050

11.189
25.139
3
659
150
-

6.529
12.603
224
403
-

2.181.823
917.752
7.157.322
227
75.689
131.838
32.050

لم يتم االعتراف بأي مخصصات النخفاض القيمة مقابل الموجودات التمويـلية واالستثمارية اإلسالمية المقدمة إلى أطراف ذات عالقة أو
االرتباطات وااللتزامات الطارئة المصدرة لصالح أطراف ذات عالقة خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2017و.2016
44

المعلومات حول القطاعات

 1-44القطاعات المعلنة
يتم تعريف القطاعات المعلنة على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الجهة الرئيسية
المسؤولة عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى المجموعة بهدف تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه.
يتم تقسيم القطاعات المعلنة لدى المجموعة إلى خمسة قطاعات رئيسية كما يلي:
 -قطاع الخدمات المصرفية لألفراد:

يتولى بشكل رئيسي ودائع العمالء من األفراد وتقديم المرابحات التجارية واالستهالكية والسلم
واإلجارة وتمويل المنزل وبطاقات االئتمان وتسهيالت تحويل األموال والخدمات المصرفية المميزة
وإدارة الثروات وتسهيالت التمويل التجاري.

 -قطاع الخدمات المصرفية للشركات:

يتولى بشكل رئيسي تسهيالت التمويل والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجارية
وإدارة النقد ومنتجات إدارة المخاطر للعمالء من الشركات والمؤسسات.

 -قطاع الخزينة:

يتولى بشكل رئيسي إدارة مخاطر السيولة ومخاطر السوق التي يتعرض لها البنك بصورة عامة
ويقدم خدمات الخزينة للعمالء .كما يقوم قطاع الخزينة أيضا ً بإدارة الصكوك اإلسالمية لدى البنك
ويخصص أدوات مالية إلدارة المخاطر المذكورة أعاله.

 -قطاع التطوير العقاري:

يتولى التطوير العقاري واالستثمارات العقارية األخرى للشركات التابعة.

 -أخرى:

خدمات أخرى بخالف الخدمات الرئيسية المذكورة أعاله بما في ذلك الخدمات المصرفية
االستثمارية.

إن السياسات المحاسبية للقطاعات المعلنة المذكورة أعاله هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة.
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المعلومات حول القطاعات (تابع)

 2-44ربحية القطاعات
يعرض الجدول التالي األرباح أو الخسائر وبعض المعلومات حول الموجودات والمطلوبات فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى المجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
الخدمات المصرفية لألفراد
2016
2017
ألف درهم
ألف درهم
صافي اإليرادات التشغيلية
المصروفات التشغيلية
(خسائر)/عكس انخفاض
القيمة
األرباح قبل ضريبة الدخل

الخزينة

الخدمات المصرفية للشركات
2016
2017
ألف درهم
ألف درهم

التطوير العقاري
2016
2017
ألف درهم
ألف درهم

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

3.319.671
()1.421.895

3.306.865
()1.463.474

2.561.567
()358.429

2.007.346
()366.475

872.817
()42.359

705.473
()38.654

285.262
()155.066

()865.058
------------1.032.718
=======

()960.188
-----------883.203
======

()72.835
-------------2.130.303
========

()19.068
------------1.621.803
=======

125.000
----------955.458
======

----------666.819
======

----------130.196
======

اإلجمالي

أخرى
2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

350.180
()136.355

647.797
()357.893

391.135
()292.348

7.687.114
()2.335.642

6.760.999
()2.297.306

---------213.825
======

()10.560
-----------279.344
======

587.450
----------686.237
======

()823.453
-------------4.528.019

()391.806
------------4.071.887

()24.439
-------------4.503.580
========

()21.836
------------4.050.051
=======

مصروفات ضريبة الدخل
أرباح السنة

 3-44المركز المالي للقطاعات
يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى المجموعة:
الخدمات المصرفية لألفراد
2016
2017
ألف درهم
ألف درهم
موجودات
القطاعات
مطلوبات
القطاعات

الخدمات المصرفية للشركات
2016
2017
ألف درهم
ألف درهم

الخزينة

التطوير العقاري
2016
2017
ألف درهم
ألف درهم

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

39.717.180
=========

38.328.829
========

93.439.993
=========

76.592.250
========

31.186.250
=========

30.043.832
========

6.276.084
========

64.961.410
=========

60.322.694
========

85.677.846
=========

65.146.114
========

24.387.508
=========

19.063.899
========

1.215.983
========
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اإلجمالي

أخرى
2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

5.601.755
=======

36.717.502
=========

24.403.684
========

207.337.009
==========

174.970.505
=========

1.024.270
=======

2.213.744
========

2.144.312
=======

178.456.491
==========

147.701.289
=========
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المعلومات حول القطاعات (تابع)

 4-44المعلومات الجغرافية
بالرغم من اعتماد إدارة المجموعة بشكل رئيسي على قطاعات األعمال ،إال أن المجموعة تعمل ضمن سوقين جغرافيين :دولة اإلمارات
العربية المتحدة وتمثل السوق المحلي ،وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وتمثل السوق الدولي.
يوضح الجـدول التالي توزيع إجمالي اإليرادات من العمالء الخارجيين للمجموعة بنا ًء على موقع المراكز التشغيـلية للسنتين المنتهيتين في 31
ديسمبر  2017و:2016
إجمالي اإليرادات من
العمالء الخارجيين
2017
2016
ألف درهم
ألف درهم
9.645.290
553.495
-------------10.198.785
========

داخل اإلمارات العربية المتـحدة
خارج اإلمارات العربية المتـحدة
اإلجمالي

8.134.596
501.365
------------8.635.961
=======

يستند التحليل الجغرافي إلجمالي اإليرادات من العمالء الخارجيين إلى مواقع المراكز التشغيلية للمجموعة وشركاتها التابعة والزميلة.
تم اإلفصاح عن اإليرادات من المنتجات والخدمات األسـاسية في اإليضاحين  31و 36حول البيـانات الماليـة المـوحدة.
45

األدوات المالية المشتقة اإلسالمية

 1-45القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة اإلسالمية
يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة اإلسالمية ،التي تعادل القيم السوقية ،باإلضافة للقيم االسمية التي تم
تحليلها حسب تاريخ االستحقاق .تتمثل القيمة االسمية في قيمة األصل المعني المتعلق باألداة المشتقة اإلسالمية ،السعر أو المؤشر المرجعي
وهو األساس الذي بموجبه يتم قياس التغيرات في قيمة المشتقات اإلسالمية .تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال
تمثل مؤشراً على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
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1-45

األدوات المالية المشتقة اإلسالمية (تابع)
القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة اإلسالمية (تابع)
القيم االسمية حسب المدة حتى تاريخ االستحقاق
القيمة العادلة
الموجبة
(اإليضاح )15
ألف درهم

القيمة العادلة
السالبة (اإليضاح
)1-21
ألف درهم

إجمالي
القيمة
االسمية
ألف درهم

خالل
 3أشهر
ألف درهم

أكثر من 3
أشهر
إلى سنة
ألف درهم

أكثر من سنة
إلى  3سنوات
ألف درهم

أكثر من 3
سنوات
إلى  5سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

2017

المشتقات اإلسالمية المحتف بها
للمتاجرة:

تعهدات أحادية لشراء /بيع عمالت
ترتيبات خيارات معدل ربح إسالمي
عقود خيارات اسالمية للعمالت
اإلجمالي

32.532
186.019
10.907
----------229.458
======

31.202
168.298
10.907
----------210.407
======

4.030.799
36.626.604
822.870
---------------41.480.273
=========

3.989.379
468.073
-------------4.457.452
========

41.420
188.432
25.995
----------255.847
======

6.899.255
328.802
-------------7.228.057
========

6.199.178
-------------6.199.178
========

23.339.739
--------------23.339.739
=========

2016

المشتقات اإلسالمية المحتف بها
للمتاجرة:

تعهدات أحادية لشراء /بيع عمالت
ترتيبات خيارات معدل ربح إسالمي
عقود خيارات اسالمية للعمالت
اإلجمالي

2-45

51.991
293.354
58.278
----------403.623
======

54.163
218.577
58.278
----------331.018
======

6.960.461
26.648.730
1.303.257
--------------34.912.448
========

5.938.497
1.419.982
------------7.358.479
=======

1.021.964
531.661
1.303.257
-------------2.856.882
========

2.812.889
-------------2.812.889
========

3.551.003
-------------3.551.003
========

18.333.195
-------------18.333.195
========

أنواع األدوات المشتقة اإلسالمية

 1-2-45تعهدات أحادية لشراء /بيع عمالت
تتمثل التعهدات األحادية لشراء /بيع العمالت في تعهدات إما لشراء أو بيع عملة معينة بسعر وتاريخ محدد في المستقبل .يتم تنفيذ المعامالت
الفعلية في تاريخ التعهد خالل مبادلة العروض بالشراء /البيع والقبوالت بين األطراف المعنية ،وتسليم (مبادلة) العمالت ذات الصلة بين
األطراف المعنية.
 2-2-45عقود المقايضة اإلسالمية
تعتمد عقود المقايضة اإلسالمية على مبدأ الوعد (التعهد) الذي يصدره كل طرف لصالح الطرف اآلخر لشراء سلعة محددة وفقا ً ألحكام
الشريعة اإلسالمية بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل (في حال توافر شروط محددة والتي تختلف بين الوعدين ،والتي ال ينفذ
بموجبها إال وعد واحد منهما) .وتمثل تعهد مشروط لشراء سلع من خالل تعهدات أحادية بالشراء .إن هيكلة المقايضة اإلسالمية يتألف من
مقايضة معدل الربح ومقايضة العمالت .فيما يتعلق بالمقايضة اإلسالمية لمعدالت الربح ،تقوم األطراف المتقابلة عاد ًة بتبادل دفعات معدل
الربح الثابتة والمتغيرة من خالل إبرام اتفاقية شراء/بيع سلع بموجب "اتفاقية بيع بنظام المرابحة" بعملة واحدة .أما فيما يتعلق بالمقايضة
ت مختلفة من خالل إبرام اتفاقية
اإلسالمية للعمالت يتم تبادل دفعات الربح الثابتة والمتغيرة باإلضافة إلى تكلفة السلع ذات الصلة بعمال ٍ
شراء/بيع سلع بموجب "اتفاقية بيع بنظام المرابحة".
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تحليل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات
يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات البنك التي تم تحليلها وفقا ً للفترة المتوقع أن يتم فيها تحصيلها أو تسويتها.
2017
الموجودات:
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
المستحق من البنوك والمؤسسات المالية
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية،
صافي
استثمارات في صكوك إسالمية مقاسة
بالتكلفة المطفأة
استثمارات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات في شركات زميلة وائتالفات
مشتركة
عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع
عقارات استثمارية
ذمم مدينة وموجودات أخرى
ممتلكات ومعدات
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية:
ودائع العمالء
المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية
صكوك مصدرة
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
زكاة مستحقة الدفع
حقوق ملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

أقل من
 3أشهر
ألف درهم

من  3أشهر
إلى سنة
ألف درهم

من سنة
إلى  5سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

ال يوجد
تاريخ استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

27.618.862
4.477.258
11.621.848

266.386
20.092.377

199.694
69.315.339

32.304.663

-

27.885.248
4.676.952
133.334.227

783.058

1.843.891

9.599.759

11.795.972

-

24.022.680

-

960.481
-

1.001.252
-

-

2.135.931

1.961.733
2.135.931

874.675
3.325
--------------45.379.026
========

5.098.692
9.294
--------------28.271.121
========

1.274.406
1.364.586
43.593
--------------82.798.629
========

1.246
1.140
--------------44.103.021
========

3.570.154
1.079.127
-------------6.785.212
========

1.274.406
3.570.154
7.339.199
1.136.479
----------------207.337.009
==========

52.366.014
10.634.072
4.474.105
--------------67.474.191
========

65.252.186
3.697.086
1.818.829
280.372
--------------71.048.473
========

29.543.588
546.396
8.521.108
1.165.973
--------------39.777.065
========

19.163
137.599
----------156.762
======

28.880.518
--------------28.880.518
========

147.180.951
14.877.554
8.658.707
7.458.907
280.372
28.880.518
----------------207.337.009
==========

76

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
46

تحليل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات (تابع)
يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات البنك التي تم تحليلها وفقا ً للفترة المتوقع أن يتم فيها تحصيلها أو تسويتها.
2016
الموجودات:
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
المستحق من البنوك والمؤسسات المالية
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية،
صافي
استثمارات في صكوك إسالمية مقاسة
بالتكلفة المطفأة
استثمارات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات في شركات زميلة وائتالفات
مشتركة
عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع
عقارات استثمارية
ذمم مدينة وموجودات أخرى
ممتلكات ومعدات
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية:
ودائع العمالء
المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية
صكوك مصدرة
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
زكاة مستحقة الدفع
حقوق ملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

أقل من
 3أشهر
ألف درهم

من  3أشهر
إلى سنة
ألف درهم

من سنة
إلى  5سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

ال يوجد
تاريخ استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

16.290.619
4.346.503
10.554.757

364.062
18.469.350

199.694
59.081.722

26.861.793

-

16.654.681
4.546.197
114.967.622

769.385

895.662

10.601.567

11.142.046

-

23.408.660

586
-

819.198
-

897.527
-

-

2.034.472

1.717.311
2.034.472

458.740
--------------32.420.590
========

4.620.484
--------------25.168.756
========

1.348.130
1.228.282
--------------73.356.922
========

--------------38.003.839
========

3.058.315
927.611
------------6.020.398
=======

1.348.130
3.058.315
6.307.506
927.611
---------------174.970.505
=========

31.749.641
5.589.828
1.102.500
4.408.867
--------------42.850.836
========

57.596.349
2.300.380
1.836.500
1.375.440
242.289
-------------63.350.958
========

32.995.299
2.527.710
4.756.155
1.184.670
-------------41.463.834
========

35.661
--------35.661
=====

27.269.216
--------------27.269.216
========

122.376.950
10.417.918
7.695.155
6.968.977
242.289
27.269.216
---------------174.970.505
=========
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الموجودات والمطلوبات المالية

 1-47تصنيف األدوات المالية
يوضح الجدول التالي تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفتـرية كما في  31ديسمبر  2017و:2016
القيمة العادلة
من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
ألف درهم

القيمة العادلة
من خالل األرباح
أو الخسائر
ألف درهم

التكلفة
المطفأة
ألف درهم

القيمة
الدفترية
ألف درهم

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
المستحق من البنوك والمؤسسات المالية
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية ،صافي
استثمار في صكوك إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفـأة
استثمارات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
ذمم مدينة وموجودات أخرى

1.959.499
-------------1.959.499
========

2.234
229.458
----------231.692
======

27.885.248
4.676.952
133.334.227
24.022.680
6.952.562
---------------196.871.669
=========

27.885.248
4.676.952
133.334.227
24.022.680
1.961.733
7.182.020
---------------199.062.860
=========

ودائع العمالء
المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية
صكوك مصدرة
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

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

210.407
----------210.407
======

147.180.951
14.877.554
8.658.707
7.200.056
----------------177.917.268
==========

147.180.951
14.877.554
8.658.707
7.410.463
----------------178.127.675
==========

2017

الموجودات المالية

المطلوبات المالية

2016

الموجودات المالية

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
المستحق من البنوك والمؤسسات المالية
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية ،صافي
استثمار في صكوك إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفـأة
استثمارات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
ذمم مدينة وموجودات اخرى

1.714.450
------------1.714.450
=======

2.861
403.623
----------406.484
======

16.654.681
4.546.197
114.967.622
23.408.660
5.778.921
---------------165.356.081
=========

16.654.681
4.546.197
114.967.622
23.408.660
1.717.311
6.182.544
---------------167.477.015
=========

ودائع العمالء
المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية
صكوك مصدرة
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

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

331.018
----------331.018
======

122.376.950
10.417.918
7.695.155
6.374.244
---------------146.864.267
=========

122.376.950
10.417.918
7.695.155
6.705.262
---------------147.195.285
=========

المطلوبات المالية
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الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

2-47

القيمة العادلة لألدوات المالية
يقدم هذا اإليضاح معلومات حول كيفية تحديد المجموعة للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المختلفة.

 1-2-47القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة
يتم قياس كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة ،المدرجة بقيمها العادلة في هذه البيانات المالية الموحدة ،بالقيمة العادلة في
نهاية كل فتـرة تقرير .يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يـلي:




تستند القيمة العادلة لكافة االستثمارات األخرى المدرجة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وبالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (اإليضاح  )11إلى أسعار مدرجة في سـوق نشط (غير معدلة)؛
تستند القيمة العادلة لكافة االستثمارات األخرى غير المدرجة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
(اإليضاح  )11إلى صافي قيمة الموجودات للشركات المستثمر بها في تواريخ القياس .يمثل صافي قيمة الموجودات مدخالت غير
ملحوظة وقد قررت المجموعة أن صافي قيمة الموجودات المعلنة تمثل القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير؛ و
تستند القيمة العادلة لكافة األدوات المالية المشتقة اإلسالمية (مقايضة معدالت الربح بما يتوافق مع أحكام الشريعة والتعهدات األحادية
لشراء  /لبيع عمالت) إلى احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة .ويتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بنا ًء على
معدالت الربح اآلجلة (المحددة في الوعد) و  /أو أسعار صرف العمالت (من منحنى العائد الملحوظ و  /أو أسعار الصرف اآلجلة في
نهاية كل فتـرة تقرير) وأرباح العقد (المبنية على الوعد) و/أو األسعار اآلجلة (المحددة في الوعد) بمعدل يعكس القيمة الحالية لمخاطر
االئتمان لألطراف المقابلة المختلفة.

تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء هذه
القياسات:
المستوى  :1المدخالت التي تمثل أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألداة مطابقة.
المستوى  : 2مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى األول ،والتي تكون ملحوظة ،إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة
غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار) .تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام :أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة
ألدوات مماثلة ،واألسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت
الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية.
المستوى  :3مدخالت غير ملحوظة .تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات التي تشتمل فيها أساليب التقييم على مدخالت ال ترتكز على بيانات
ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ملحوظ على تقييم األداة .تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بنا ًء على األسعار
المدرجة ألدوات مماثلة بحيث تكون التعديالت واالفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة لتعكس الفروق بين األدوات.
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الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

2-47

القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)

 1-2-47القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة (تابع)
يلخص الجدول المبين أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة وفقا ً للنظام المتدرج للقيمة العادلة:
المستوى 1
ألف درهم

2017

استثمارات شرعية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر
2.234
أدوات حقوق ملكية مدرجة
-------استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
958.248
أدوات حقوق ملكية مدرجة
أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية غير مدرجة
موجودات أخرى
موجودات مشتقة إسالمية
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
مطلوبات أخرى
مطلوبات مشتقة إسالمية
2016
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أدوات حقوق ملكية مدرجة
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
أدوات حقوق ملكية مدرجة
أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية غير مدرجة
موجودات أخرى
موجودات مشتقة إسالمية
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
مطلوبات أخرى
مطلوبات مشتقة إسالمية

المستوى 2
ألف درهم

------

-------

2.234
--------

-

1.001.251

958.248
1.001.251

----------958.248
======

229.458
----------229.458
======

------------1.001.251
=======

229.458
-------------2.188.957
========

=====

210.407
======

====

210.407
======

المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

2.861
---------

---------

--------

2.861
---------

816.923
-

-

897.527

816.923
897.527

----------819.784
======

403.623
----------403.623
======

---------897.527
======

403.623
------------2.120.934
=======

======

331.018
======

=====

331.018
======

لم تكن هناك تحويالت بين المستويات  1و 2و 3خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2017و.2016
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ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم
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الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

 2-2-47مطابقة قياس القيمة العادلة للمستوى  3للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

الرصيـد في  1يناير
الخسائر في اإليرادات الشاملة األخرى
إعادة التصنيف  /اإلضافة خالل السنة
االستبعادات خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

897.527
()4.840
126.068
()17.504
-------------1.001.251
========

963.474
()48.066
()17.881
----------897.527
======

 3-2-47القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
باستثناء ما هو مبين بصورة تفصيلية في الجدول التالي ،ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية (باستثناء النقد
المبين ضمن المستوى  )2المعترف بها في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمها العادلة ،وهي مدرجة ضمن المستوى .3
القيمة الدفترية
ألف درهم

المستوى 1
ألف درهم

القيمة العادلة
المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

2017

موجودات مالية:
استثمارات في صكوك إسالمية

24.022.680
========

20.497.988
=========

======

3.696.544
========

24.194.532
========

صكوك مصدرة

8.658.707
========

8.323.936
========

======

394.457
======

8.718.393
========

مطلوبات مالية:
2016

موجودات مالية:
استثمارات في صكوك إسالمية

23.408.660
========

19.930.184
========

======

3.575.430
=======

23.505.614
========

صكوك مصدرة

7.695.155
=======

7.459.821
=======

======

256.730
======

7.716.551
=======

مطلوبات مالية:
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إدارة المخاطر المالية

1-48

مقدمة
تكمن مخاطر في أنشطة المجموعة ولكن تتم إدارتها من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة تخضع لحدود المخاطر وضوابط
أخرى .إن عملية إدارة المخاطر هامة الستمرارية البنك في تحقيق أرباح كما أن كل فرد داخل المجموعة مسؤول عن تعرض البنك
لمخاطر متعلقة بمسؤولياته.
تتعرض المجموعة لمخاطر متنوعة تتضـمن:





مخاطر االئتمان؛
مخاطر السيولة؛
مخاطر السوق؛ و
مخاطر تشغيلية.

ال تشمل عملية مراقبة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال كالتغيرات في البيئة والتكنولوجيا وقطاع العمل ،حيث تتم مراقبتهم من خالل
عملية التخطيط االستراتيجي للبنك.
 1-1-48هيكلة إدارة المخاطر
يعتبر مجلس اإلدارة ،مدعوما ً بلجـنة إدارة المخاطر المنبثقة عن المجلس ولجنة إدارة المخاطر لدى اإلدارة وقسم إدارة المخاطر ،المسؤول
الرئيسي عن تحديد ومراقبة المخاطر؛ إال أنه هناك هيئات /أقسام مستقلة ومنفصلة مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع منهج عام إلدارة كافة المخاطر وعن اعتماد استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر.

لجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة
إن لجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن وضع استراتيجيات وآليات وسياسات وحدود إدارة المخاطر،
وكذلك تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تطبيق تلك االستراتيجيات والسياسات .كما أنها مسؤولة عن إدارة المخاطر األساسية وكذلك
إدارة ومراقبة القرارات المتعلقة بالمخاطر.

لجنة إدارة المخاطر
تم تفويض أعمال اإلدارة اليومية للمخاطر إلى لجنة إدارة المخاطر.
تكون لجنة إدارة المخاطر مسؤولة بشكل عام عن دعم لجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة لتطوير ووضع استراتيجية وسياسات
وآليات وحدود إدارة المخاطر .كما تكون اللجنة مسؤولة عن ضـمان االلتزام بكافة الحدود الموضوعة للمخاطر ومراقبـة التعرض للمخاطر
وتنفيذ التوجيهات الصـادرة عن الجهات التنظيـمية (أي مصرف اإلمارات العربية المتـحدة المركزي).

قسم إدارة المخاطر
يتولى قسم إدارة المخاطر مسؤولية تطبيق واتباع اإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وذلك لضمان بقاء المخاطر ضمن حدود مقبولة وفقا ً
لما هو مصرح به من قبل مجلس لجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة .ويكون القسم مسؤول عن الموافقة على
التسهيالت االئتمانية وإدارة المحفظة ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومراقبة كافة المخاطر بشكل عام.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

1-48

مقدمة (تابع)

 1-1-48هيكل إدارة المخاطر (تابع)

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات
إن لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والهيكل المالي الشامل .كما أنها مسؤولة بصورة
رئيسية عن إدارة مخاطر التمويل ومخاطر السيولة التي تتعرض لها المجموعة.

قسـم التدقيق الداخلي
يتم التدقيق على عمليات إدارة المخاطر على مستوى المجموعة بصورة دورية من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بفحص مدى كفاية
اإلجراءات ومدى التزام المجموعة بها .يناقش قسم التدقيق الداخلي نتائج كل التقييمات مع اإلدارة ويقدم تقرير حول كافة النتائج والتوصيات
إلى لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس اإلدارة.
 2-1-48أن مة قياس المخاطر واإلبالغ عنها
تقوم المجموعة بقياس المخاطر باستخدام طرق نوعية وكمية تقليدية لمخاطر االئتمان ومخاطر السيـولة ومخاطر السوق والمخاطر
التشغيلية .عالوة على ذلك ،تستخدم المجموعة طرق وتحليل كمي لدعم أعمال مراجعة األعمال واستراتيجيات المخاطر عند الحاجة .تعكس
هذه التحليالت والطرق كل من الخسائر المتوقع حدوثها أثناء سير األعمال االعتيادية أو الخسائر غير المتوقعة نتيجة حدث غير متوقع
استنادا إلى أساليب اإلحصاء البسيطة واالحتماالت المشتقة من الخبرة السابقة .كما تطبق المجموعة سيناريوهات متعلقة بأسوأ األوضاع
التي قد تنشأ في ظل ظروف غير عادية والتي من غير المحتمل حدوثها لكنها تحدث فعال في الواقع.
تتم مراقبة ومتابعة المخاطر بشكل رئيسي استنادا إلى الحدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة .تعكس هذه الحدود استراتيجية
العمل وبيئة السوق الذي تعمل فيه المجموعة كما تعكس مستوى المخاطر التي يمكن للمجموعة قبولها باإلضافة إلى التركيز بشكل أكبر
على قطاعات مختارة.
تتم مراجعة المعلومات التي يتم تجميعها من جميع األعمال ومعالجتها من أجل تحليل جوانب المخاطر وتحديد المخاطر المحتملة .يتم تقديم
هذه المعلومات وشرحها إلى اإلدارة ولجان اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة .يتم رفع تقارير
متخصصة إلى رؤسـاء األقسام ويتم تقديمها بصورة منتظمة تناسب مدى تقلب تلك المخاطر .يتضمن التقرير إجمالي التعرض لمخاطر
االئتمان واالستثناءات المتعلقة بالحدود الموضوعة ومخاطر السيولة وحاالت الخسارة التشـغيلية والتغيرات في المخاطر األخرى .يتم إعداد
تقرير مفصل بصورة شهرية عن قطاع العمل والعمالء والمخاطر الجغرافية التي تحدث .وتقوم اإلدارة العليا بتقييم مدى كفاية مخصص
خسائر انخفاض القيمة بصورة ربع سنوية.
 3-1-48الحد من المخاطر
ضمن اإلطار العام إلدارة المخاطر ،تستخدم المجموعة طرق مختلفة إلدارة التعرضات الناتجة عن تغيرات مخاطر االئتمان ومخاطر
السيـولة ومخاطر السـوق (بما في ذلك مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم) والمخاطر التشغيلية.
تسعى المجموعة إلدارة تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل تنويع األنشطة التمويلية واالستثمارية لتجنب تركزات المخاطر التي ال داعي
لها والمتعلقة بأفراد ومجموعات من العمالء في مواقع أو قطاعات أعمال محددة .تستخدم المجموعة الضمانات بصورة فعالة للحد من
مخاطر االئتمان التي تتعرض لها.
من أجل الوقاية من مخاطر السيولة ،قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى إدارة الموجودات من خالل السيولة المتاحة لدى
المجموعة مع الوضع في االعتبار االحتفاظ برصيد كاف من الموجودات السائلة (أي النقد وما يعادله).
تتم إدارة مخاطر السوق على أساس التوزيع المسبق لألصل على فئات الموجودات المختلفة والتقييم المستمر ألوضاع السوق فيما يتعلق
بحركة وتوقعات أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح المرجعية وأسـواق األسهم.
من أجل إدارة كافة المخاطر األخرى ،قامت المجموعة بوضع إطار مفصل إلدارة المخاطر بهدف تحديد وتطبيق موارد للحد من المخاطر.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)
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مقدمة (تابع)

 4-1-48تركزات المخاطر
تنشأ التركزات عندما يزاول عدد من األطراف المقابلة أنشطة متشابهة ،أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو عندما يكون لهم سمات
اقتصادية مماثلة مما يجعل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو
غيرها .تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية
معينة.
2-48

مخاطر االئتمان
من أجل تجنب التركز الزائد للمخاطر ،تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات محددة تركز على االحتفاظ بمحافظ متنوعة .تتم
مراقبة وإدارة التركزات المحددة لمخاطر االئتمان طبقا لذلك.

قياس مخاطر االئتمان
تقوم المجموعة بتقدير احتمالية تعثر كل طرف من األطراف المقابلة باستخدام أدوات تصنيف داخلي تم إعدادها لفئات األطراف المقابلة
المختلفة .تم إعداد بعض النماذج داخليا لتقييم المشاريع العقارية ،بينما النماذج األخرى المتعلقة بالشركات والمتعهدين والشركات الصغيرة
والمتوسطة فقد تم الحصول عليها من موديز ومن تعديلها بما يتوافق مع معايير التصنيف الداخلي للمجموعة .يتم استخدام النماذج مع أداة
موديز لتصنيف وتحليل المخاطر.
تتم مراجعة وتحديث أدوات التصنيف عندما يلزم األمر .وتقوم المجموعة بصورة منتظمة بالتحقق من فعالية أداء التصنيف وقدرته على
التنبؤ بحاالت التخلف عن السداد.

الضمانات
تستخدم المجموعة مجموعة من السياسات واإلجراءات للحد من مخاطر االئتمان .وتتمثل أكثر الطرق التقليدية استخداما في الحصول على
ضمانات مقابل التسهيالت الممنوحة ،وهي طريقة متعارف عليها .وتطبق المجموعة توجيهات لقبول فئات معينة للضمانات أو الحد من
مخاطر االئتمان .فيما يلي أنواع الضمانات الرئيسية للموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية:





رهن العقارات السكنية والتجارية؛
ضمانات تجارية؛
رهن على موجودات المؤسسة مثل العقارات والمعدات والسيارات والمخزون؛ و
رهن على األدوات المالية مثل الودائع واالستثمارات في حقوق الملكية.

األدوات المالية المشتقة اإلسالمية
تقتصر مخاطر االئتمان الناتجة من األدوات المالية المشتقة اإلسالمية ،في أي وقت ،على تلك األدوات ذات القيم العادلة الموجبة المدرجة
في المركز المالي الموحد.

مخاطر االلتزامات المتعلقة باالئتمان
يقوم البنك بتقديم ضمانات واعتمادات مستندية إلى عمالئه والتي تلزم البنك بموجبها بسداد دفعات عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته
تجاه أطراف أخرى .وبذلك تتعرض المجموعة إلى مخاطر مشابهة للمخاطر المتعلقة بالموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية والتي
يتم الحد منها من خالل عمليات وسياسات المراقبة ذاتها.
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مخاطر االئتمان (تابع)

 1-2-48أقصى تعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ باالعتبار أي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية
يوضح الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان حسب فئة الموجودات المالية بما فيها المشتقات اإلسالمية .يتم بيان القيمة اإلجمالية
ألقصى تعرض قبل تأثير الحد من المخاطر من خالل استخدام اتفاقيات التسوية الرئيسية واتفاقيات الضمان.
إجمالي
أقصى تعرض
2017
ألف درهم

إجمالي
أقصى تعرض
2016
ألف درهم

أرصدة لدى البنوك المركزية
المستحق من بنوك ومؤسسات مالية
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
استثمارات في صكوك إسالمية مقاسة بالتـكلفة المطفـأة
استثمارات أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
ذمم مدينة وموجودات أخرى

26.481.776
4.676.952
139.066.896
24.022.680
1.961.733
7.893.154
----------------204.103.191

14.767.767
4.546.197
120.526.273
23.408.660
1.717.311
6.910.186
---------------171.876.394

التزامات طارئة
ارتباطات

15.685.782
16.398.423
----------------236.187.396
==========

14.357.080
19.872.165
---------------206.105.639
=========

اإلجمالي
 2-2-48تركزات مخاطر أقصى تعرض لمخاطر االئتمان

تتم إدارة تركز المخاطر حسب العميل /الطرف المقابل والمنطقة الجغرافية وقطاع العمل .يمكن تحليل الموجودات المالية للمجموعة قبل
األخذ باالعتبار أية ضمانات محتفظ بها أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى حسب المناطق الجغرافية التالية:

اإلمارات العربية المتحدة
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
جنوب آسيا
أوروبا
افريقيا
دول أخرى
اإلجمالي
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2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

212.992.565
6.263.700
10.484.879
5.138.865
797.960
509.427
----------------236.187.396
==========

185.711.262
4.286.544
11.177.436
4.023.938
475.788
430.671
---------------206.105.639
=========
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مخاطر االئتمان (تابع)

 2-2-48تركزات مخاطر أقصى تعرض لمخاطر االئتمان (تابع)
فيما يلي تحليل القطاع االقتصادي للموجودات المالية الخاصة بالمجموعة قبل األخذ باالعتبار الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية
األخرى:
إجمالي أقصى
إجمالي أقصى
تعرض
تعرض
2017
2016
ألف درهم
ألف درهم
19.168.786
44.583.603
43.068.395
18.139.228
11.285.179
19.763.982
36.542.763
29.932.627
13.702.833
----------------236.187.396
==========

القطاع الحكومي
المؤسسات المالية
العقارات
المقاوالت
التجارة
الطيران
الخدمات والصناعة
تمويل األفراد
تمويل المنازل لألفراد
اإلجمالي

18.191.935
31.090.273
35.291.610
17.191.888
11.948.226
13.121.332
36.964.917
28.882.498
13.422.960
---------------206.105.639
=========

 3-2-48الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
يستند مبلغ ونوع الضمان المطلوب إلى تقييم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف المقابل .يتم تطبيق التوجيهات المتعلقة بقبول أنواع
الضمانات ومعايير التقييم.
فيما يلي األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها:



بالنسبة للتسهيالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية للشركات ،الرهن على العقارات والمخزون والموجودات المؤجـرة والذمم المدينة
التجارية ،و
فيما يتعلق بالتسهيالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية لألفراد ،الرهن على الموجودات والرهونات على العقارات.

تحصل المجموعة أيضا على ضمانات من الشركات األم مقابل الموجودات التمويليـة واالستثماريـة اإلسالمية المقدمة لشركاتهم التابعة ،إال
أنه لم يتم إدراج هذه االمتيازات في الجدول أعاله.
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مخاطر االئتمان (تابع)

 4-2-48تحليل نوعية االئتمان

2017

األرصدة لدى البنوك
المركزية والمستحق من
بنوك ومؤسسات مالية
ألف درهم

الموجودات التمويلية
واالستثمارية اإلسالمية
ألف درهم

تعرضت النخفاض القيمة بصورة فردية
حاالت تعرض دون انخفاض القيـمة
غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة
متأخرة السداد منذ أقل من  30يوماً
متأخرة السداد منذ أكثر من  30يوما ً وأقل من  90يوما ً
متأخرة السداد منذ أكثر من  90يوما ً
القيـمة اإلجمالية
القيمة اإلجمالية ألقصى تعرض
مخصصات انخفاض القيمة
صافي القيمة الدفترية

استثمارات في صكوك
إسالمية واستثمارات
أخرى بالقيمة العادلة
ألف درهم

ذمم مدينة
وموجودات أخرى
ألف درهم

ارتباطات
والتزامات طارئة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

-

4.599.691

-

680.829

-

5.280.520

31.158.728
--------------31.158.728
--------------31.158.728
========
--------------31.158.728
========

131.087.659
1.847.364
1.270.575
261.607
---------------134.467.205
-------------- --139.066.896
=========
()5.732.668
 ---------------133.334.228
=========

25.984.413
--------------25.984.413
--------------25.984.413
=========
--------------25.984.413
========

7.212.326
-------------7.212.326
-------------7.893.155
========
-------------7.893.155
========

32.084.204
---------- ----32.084.204
--------------32.084.204
=========
---------------32.084.204
=========

227.527.330
1.847.364
1.270.575
261.607
----------------230.906.876
----------------236.187.396
=========
()5.732.668
--------------- -230.454.728
==========

2016
تعرضت النخفاض القيمة بصورة فردية
حاالت تعرض دون انخفاض القيـمة
غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة
متأخرة السداد منذ أقل من  30يوماً
متأخرة السداد منذ أكثر من  30يوما ً وأقل من  90يوما ً
متأخرة السداد منذ أكثر من  90يوما ً
القيـمة اإلجمالية
القيمة اإلجمالية ألقصى تعرض
مخصصات انخفاض القيمة
صافي القيمة الدفترية

-

4.438.758

-

680.829

-

5.119.587

19.313.964
--------------19.313.964
--------------19.313.964
========
--------------19.313.964
========

113.060.620
1.391.833
1.305.900
329.162
---------------116.087.515
-------------- --120.526.273
=========
()5.558.651
 ---------------114.967.622
=========

25.125.971
--------------25.125.971
--------------25.125.971
=========
--------------25.125.971
========

6.229.357
-------------6.229.357
------------6.910.186
=======
---------- --6.910.186
=======

34.229.245
--------------34.229.245
--------------34.229.245
=========
--------------34.229.245
=========

197.959.157
1.391.833
1.305.900
329.162
---------------200.986.052
---------------206.105.639
=========
()5.558.651
---------------200.546.988
=========
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 4-2-48تحليل نوعية االئتمان (تابع)

التعرض للمخاطر االئتمان للموجودات المالية للمجموعة لكل تصنيف من تصنيفات المخاطر الداخلية
درجات مساوية
لمعدالت موديز
مخاطر منخفضة

اإلجمالي
2017
ألف درهم

اإلجمالي
2016
ألف درهم

تصنيف فئات المخاطر  1إلى 4

Aaa- Baa3

167.683.209

141.546.786

تصنيف فئات المخاطر  5إلى 7

Ba1- Caa3

62.926.443

59.432.093

مخاطر متوسطة
مخاطر عـالية

تصنيف فئات المخاطر  8إلى 11

5.577.744
----------------236.187.396
==========

5.126.760
---------------206.105.639
=========

تهدف سياسة المجموعة إلى الحفاظ على تصنيفات المخاطر بصورة دقيقة وثابتة في محفظة االئتمان ،األمر الذي يسهل إدارة المخاطر ذات
الصلة ومقارنة تعرضات االئتمان في كل قطاعات األعمال والمناطق الجغرافية والمنتجات .تم إعداد جميع تصنيفات المخاطر الداخلية
لفئات المخاطر المختلفة بما يتوافق مع سياسة التصنيف لدى المجموعة .يتم تقييم تصنيفات المخاطر المعنية وتحديثها بصورة منتظمة.
 5-2-48تقييم االنخفاض في القيمة
تشتمل االعتبارات الرئيسية لتقييم االنخفاض في القيمة على التأخر عن سداد المبلغ األصلي أو األرباح المستحقة ألكثر من  90يوما (تماشيا
مع تـوجيهات مصرف اإلمارات العربيـة المتـحدة المركزي) أو وجود أي صعوبات معروفة في التدفقات النقدية لألطراف المقابلة أو تراجع
التصنيف االئتماني أو اإلخالل بأي من البنود األصلية للعقد .تقوم المجموعة بتقييم االنخفاض في القيمة من خالل طريقتين :المخصصات
التي يتم تقييمها بصورة فردية والمخصصات التي يتم تقييمها بصورة جماعية.

المخصصات التي يتم تقييمها بصورة فردية
تحدد المجموعة المخصصات المناسبة لكل أصل من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية الهامة بصورة فردية .إن البنود التي يتم
وضعها في االعتبار عند تحديد مبالغ المخصصات تتضمن استدامة خطة العمل للطرف المقابل ،وقدرته على تحسين األداء عند ظهور
األزمة المالية والمقبوضات المقدّرة وسداد توزيعات األرباح المتوقعة إذا حدث إفالس وتوفر دعم مالي آخر وقيمة الضمان القابلة للتحقيق
ومواعيد التدفقات النقدية المتوقعة .يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير ما لم تتطلب ظروف غير متوقعة المزيد من الحذر.

المخصصات التي يتم تقييمها بصورة جماعية
يتم بصورة جماعية تقييم المخصصات لخسائر الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية عندما ال يوجد دليل موضوعي على انخفاض
القيمة بصورة فردية .يتم تقييم المخصصات بتاريخ كل تقرير مع إجراء مراجعة منفصلة لكل محفظة.
يضع التقييم الجماعي في االعتبار االنخفاض في القيمة المرجح وجوده في المحفظة على الرغم من عدم وجود دليل موضوعي على
انخفاض القيمة بصورة فردية .يتم تقدير خسائر االنخفاض في القيمة مع الوضع في االعتبار المعلومات التالية :الخسائر التاريخية من
المحفظة ،والظروف االقتصادية الحالية والتأخير التقريبي ما بين وقت إمكانية حدوث الخسارة والوقت الذي ُتحدد فيه وتتطلب مخصص
النخفاض القيمة يتم تقييمه بصورة فردية والمقبوضات والمبالغ المحصلة المتوقعة عند تعرضها االنخفاض في القيمة .تتم مراجعة مخصص
انخفاض القيمة من قبل إدارة االئتمان لضمان مواءمته للسياسة العامة للبنك.
يتم تقييم القبـوالت وااللتزامات المحتملة وتكوين مخصصات بطريقة مشابهة لتلك الطريقة المستخدمة للموجودات التمويلية واالستثمارية
اإلسالمية.
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مخاطر السيولة وإدارة التمويل
تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها تحت الظروف العادية
والحرجة .وللحد من هذه المخاطر ،قامت المجموعة بتوفير مصادر تمويل متنوعة باإلضافة إلى قاعدة ودائعه األساسية وإدارة الموجودات
مع أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة التدفقات النقدية المستقبلية ومستوى السيولة بشكل يومي .ويتضمن هذا تقييم التدفقات النقدية المتوقعة
وجود ضمان على درجة عالية من الجودة قد يستخدم لضمان التمويل اإلضافي عند الحاجة.
تحتفظ المجموعة بمحفظة تضم موجودات عالية التداول ومتنوعة يمكن تسييلها بسهولة في حالة توقف غير متوقع للتدفق النقدي .كما لدى
المجموعة حدود للتسهيالت االئتمانية ملتزم بها يمكن استخدامها لتلبية احتياجاته من السيولة .عالوة على ذلك ،تحتفظ المجموعة بودائع
إلزامية لدى البنوك المركزية .يتم تقييم وضع السيولة وإدارتها حسب سيناريوهات مختلفة مع األخذ بعين في االعتبار التركيز على العوامل
االستثنائية المتعلقة بالسوق بشكل عام ووضع المجموعة على وجه التحديد.
إن الجودة العالية لمحفظة الموجودات تضمن توفر السيولة باإلضافة إلى األموال الخاصة بالمجموعة وودائع العمالء الثابتة تساعد في
تشكيل مصدر ثابت للتمويل .وحتى في الحاالت الصعبة ،يمكن للمجموعة الحصول على األموال الضرورية لتغطية احتياجات العمالء
والوفاء بمتطلباتها التمويلية.
تتمثل األداة الرئيسية (عالوة على األدوات األخرى) المستخدمة في مراقبة السيولة في تحليل اختالف تواريخ االستحقاق ،التي يتم مراقبتها
على مدى الفترات الزمنية المتعاقبة ومن خالل العمالت المستخدمة .يتم تقديم توجيهات بشأن التدفق النقدي السلبي المتراكم على مدى
الفترات الزمنية المتعاقبة.

 1-3-48إجراءات إدارة مخاطر السيولة
تتضمن إجراءات المجموعة إلدارة مخاطر السيولة ،التي يتم تنفيذها داخل المجموعة وتتم مراقبتها من قبل فريق مستقل في قسم خزينة
التابع للمجموعة ،مما يلي:






التمويل اليومي الذي تتم إداراته من خالل مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بالمتطلبات .ويشمل ذلك توفير
األموال عند استحقاقها أو تمويلها من قبل العمالء؛
االحتفاظ بمحفظة موجودات عالية التداول ويمكن تسييلها بسهولة كضمان في حالة التوقف غير المتوقع للتدفقات النقدية؛
مراقبة معدالت سيولة المركز المالي مقابل المتطلبات الداخلية والتنظيمية؛
إدارة تركز وسمات استحقاقات حاالت التعرض التمويلية واالستثمارية اإلسالمية؛ و
مراقبة معدالت السيولة.

 2-3-48منهجية التمويل
تتم مراجعة مصادر السيولة بصورة منتظمة من قبل اإلدارة للحفاظ على تنوع واسع النطاق للعمالت والمناطق الجغرافية ومزودي
الخدمات والمنتجات والشروط.
خالل السنة المنتـهية في  31ديسمبر  2013والسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2015أصـدر البنك صكوك من الشق األول بقيمة 3.673
مليـون درهم ( 1.000مليـون دوالر أمريكي) لتنويع مصادر التمويل لدعم استمرار نمو األعمال (اإليضـاح .)25
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 3-3-48التدفقات النقدية غير المشتقة
يلخص الجدول التالي استحقاقات إجمالي التدفقات النقدية للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  31ديسمبر  2017و .2016إن
المبالغ الموضحة في هذا الجدول هي إجمالي التدفقات النقدية التعاقدية ،حيث تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة الكامنة استنادا إلى
إجمالي التدفقات النقدية المتـوقعة.
تتم معاملة المبالغ المسددة التي تخضع لإلخـطار كما لو كان سيتم تـوجيه إخطار على الفـور .إال أن اإلدارة تتوقع عدم مطالبة العديد من
العمالء بالسـداد في أقرب تاريخ يمكن مطالبة المجموعة فيه بالدفـع ،وال يوضح الجـدول التدفقات النقدية المتـوقعة الموضحة من خالل
تاريـخ احتفاظ المجموعة بالودائع.
أقل من
 3أشهر
ألف درهم

من  3أشهر
إلى سنة
ألف درهم

من  1إلى
 5سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

2017
ودائع العمالء
المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
صكوك مصدرة
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
زكاة مستحقة الدفع
إجمالي الموجودات

68.517.162
8.516.206
2.587.816
--------------79.621.184
========

72.527.140
5.915.537
3.646.078
280.372
--------------82.369.127
=========

7.874.749
568.863
9.679.979
1.225.013
--------------19.348.604
========

19.302
140.132
----------159.434
======

148.938.353
15.000.606
9.820.111
7.458.907
280.372
---------------181.498.349
=========

أقل من
 3أشهر
ألف درهم

من  3أشهر
إلى سنة
ألف درهم

من  1إلى
 5سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

2016
ودائع العمالء
المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
صكوك مصدرة
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
زكاة مستحقة الدفع
إجمالي المطلوبات

66.644.774
5.681.411
1.102.500
4.417.931
--------------77.846.616
========

48.045.793
2.682.873
1.882.413
1.372.250
242.289
---------------54.225.618
=========

10.829.569
2.179.545
5.897.633
1.184.670
--------------20.091.417
========

35.880
252.114
----------287.994
======

125.556.016
10.795.943
8.882.546
6.974.851
242.289
---------------152.451.645
=========

إن الموجودات المتاحة للوفاء بكافة المطلوبات ولتغطية االلتزامات القائمة تشتمل على النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية والموجودات
التمويلية واالستثمارية اإلسالمية واالستثمارات األخرى بالقيمة العادلة والبنود قيـد التحصيل.
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 4-3-48االرتباطات وااللتزامات الطارئة
يوضح الجدول أدناه تاريخ انتهاء االستحقاق التعاقدي لالرتباطات وااللتزامات الطارئة للمجموعة:
أقل من
 3أشهر
ألف درهم
2017
التزامات طارئة:
خطابات ضمان
اعتمادات مستندية

التزامات مصروفات رأسمالية
اإلجمالي
2016
التزامات طارئة:
خطابات ضمان
اعتمادات مستندية

التزامات مصروفات رأسمالية
اإلجمالي

من  3أشهر
إلى سنة
ألف درهم
1.367.421
381.959
------------1.749.380

12.201.897
1.466.525
--------------13.668.422

2.763
-------------- --------------1.749.380 13.671.185
======== ========

من  1إلى
 5سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

213.217
3.695
----------216.912

51.067
---------51.067

13.833.602
1.852.179
--------------15.685.781

1.510.826
-------------1.727.738
========

--------51.067
=====

1.513.589
--------------17.199.370
========

9.976.196
2.094.601
-------------12.070.797

1.493.878
515.073
------------2.008.951

223.411
----------223.411

53.921
--------53.921

11.747.406
2.609.674
--------------14.357.080

3.417
-------------12.074.214
========

------------2.008.951
=======

1.448.461
------------1.671.872
=======

--------53.921
=====

1.451.878
-------------15.808.958
========
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مخاطر السوق
تنشأ مخاطر السوق من التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت األرباح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم وما يصاحب ذلك
من تقلبات .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو الحد من قيمة الخسائر المحتملة فيما يتعلق بالمراكز المفتوحة التي يمكن أن تنتج من
التغيرات غير المتوقعة في معدالت األرباح أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو أسعار األسهم .تتعرض المجموعة لمخاطر نتيجة
استخدامها أدوات مالية متنوعة تشمل أوراق مالية وعمالت أجنبية وأسهم وسلع.
تبدي المجموعة اهتماما ً ملحوظا ً لمخاطر السوق .تستخدم المجموعة نماذج مناسبة ،حسب الممارسات السائدة في السوق ،من أجل تقييم
أوضاعه والحصول على معلومات دورية عن السوق لتنظيم مخاطر السوق.
يشتمل إطار إدارة مخاطر السوق التجارية على العناصر التالية:



وضع حدود للتأكد من عدم تجاوز المخاطر المقبولة عن القيمة اإلجمالية للمخاطر ومعايير التركز الموضوعة من قبل اإلدارة العليا؛ و
إجراء تقييم مستقل بناء على أسعار السوق وتسوية المراكز ومتابعة الحد من الخسائر المتعلقة بالمراكز التجارية في الوقت المناسب.

تم وضع السياسات واإلجراءات والحدود التجارية للتأكد من تطبيق سياسة المجموعة فيما يتعلق بإدارة مخاطر السوق في العمليات اليومية.
تتم مراجعة هذه اإلجراءات بشكل دوري للتأكد من توافقها مع سياسة المجموعة العامة إلدارة مخاطر السوق .يقوم مدير قسم إدارة المخاطر
لدى المجموعة بالتأكد من توفر الموارد البشرية المناسبة والمؤهلة لتنفيذ إجراءات إدارة مخاطر السوق .باإلضافة إلى اإلجراءات والنظم
الداخلية المتبعة ،يتوجب على المجموعة االلتزام بالتوجيهات والقوانين الصادرة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
 1-4-48مخاطر هامش الربح
ال تتعرض المجموعة بصورة جوهرية ألية مخاطر تتعلق بإعادة تسعير ودائع العمالء ألن المجموعة ،طبقا ً للشريعة اإلسالمية ،ال تقدم
معدالت عائد تعاقديه للمودعين أو ألصحاب حسابات االستثمار .إن العائد المستحق للمودعين وأصحاب حسابات االستثمار يستند إلى مبدأ
المضاربة الذي يوافق بموجبه المودعون وأصحاب حسابات االستثمار على المشاركة في األرباح أو الخسائر التي تحققها محفظة موجودات
المضاربة لدى المجموعة خالل فتـرة معينة.
 2-4-48مخاطر معدل الربح
تنتج مخاطر معدل الربح من احتمال تأثير التغيرات في معدل الربح على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية .تتعرض
المجموعة لمخاطر معدل الربح نتيجة للتباين أو لوجود فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية خارج الميزانية العمومية
والتي يحين موعد استحقاقها أو إعادة تسعيرها في فتـرة معينة .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر.
يتمثل معدل الربح الفعلي (العائد الفعلي) لألداة المالية ذات الطبيعة النقدية في المعدل الذي عندما يستخدم في احتساب القيمة الحالية ينتج عنه
القيمة الدفترية لألداة المالية .إن هذا المعدل هو المعدل التاريخي لألداة المالية ذات السعر الثابت المسجل بالتكلفة المطفأة والمعدل الحالي
لألداة المالية ذات السعر المتغير أو األداة المسجلة بالقيمة العادلة.
يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغيرات المعقولة في معدالت الربح ،مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،كما هي مدرجة ضمن
بيان األرباح أو الخسائر الموحد للمجموعة.
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 2-4-48مخاطر معدل الربح (تابع)
تتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد في تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الربح على صافي اإليرادات لسنة واحدة ،استناداً
إلى معدل الربح المتغير للموجودات والمطلوبات المالية غير التجارية المحتفظ بها في  31ديسمبر  2017و.2016
العملة

الزيادة في
نقاط األساس

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

حساسية صافي إيرادات الربح

50

85.979

40.326

 3-4-48مخاطر صرف العمالت األجنبية
لدى المجموعة إيرادات جوهرية مسجلة في شركاتها التابعة الخارجية ،لذلك فهي معرضة لمخاطر الحركات في أسعار صرف العمالت
األجنبية المستخدمة لتحويل اإليرادات إلى عملة العرض لدى المجموعة وهي درهم اإلمـارات العربية المتحدة.
يلخص الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر صرف العمالت األجنبية كما في  31ديسمبر  2017و .2016يتضمن الجدول أدناه
األدوات المالية للمجموعة بقيمها الدفترية ومصنفة حسب العملة.
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 3-4-48مخاطر صرف العمالت األجنبية (تابع)
2017
الموجودات المالية:
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
المستحق من البنوك والمؤسسات المالية
موجودات مالية تمويلية واستثمارية إسالمية ،صافي
استثمار في صكوك إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفـأة
استثمارات أخرى بالقيمة العادلة
ذمم مدينة وموجودات أخرى
اإلجمالي
المطلوبات المالية:
ودائع العمالء
المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية
صكوك مصدرة
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
اإلجمالي
المبلغ الصافي داخل الميزانية العمومية
تعهدات أحادية لشراء /بيع العمالت
المركز المالي للعملة – طويل(/قصير) األجل

الدرهم
اإلماراتي
ألف درهم

الدوالر
األمريكي
ألف درهم

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى
ألف درهم

الجنيه
االسترليني
ألف درهم

اليورو
ألف درهم

عمالت
أخرى
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

26.877.125
9.181.987
94.085.401
765.295
6.683.851
----------------131.593.659
==========

673.481
1.001.893
34.114.239
22.623.411
1.022.805
344.625
---------------59.780.454
=========

122.452
1.170.306
154.666
24.618
-------------1.472.042
========

5.961
-------5.961
====

65.450
12.797
--------78.247
=====

334.642
299.209
3.964.281
1.399.269
18.967
116.129
-------------6.132.497
========

27.885.248
4.676.952
133.334.227
24.022.680
1.961.733
7.182.020
----------------199.062.860
=========

119.084.616
6.028.029
6.005.849
----------------131.118.494
==========

20.760.283
8.571.220
8.521.108
1.054.997
--------------38.907.608
========

2.095.651
97.950
101.923
-------------2.295.524
========

32.981
12
6.320
---------39.313
=====

153.625
92
17.801
----------171.518
======

5.053.795
180.251
137.599
223.573
-------------5.595.218
========

147.180.951
14.877.554
8.658.707
7.410.463
----------------178.127.675
==========

475.165
2.834.093
-------------3.309.258
========

20.872.846
()3.461.355
--------------17.411.491
=========

()823.482
438.748
-------------()384.734
========

()33.352
128.611
---------95.259
=====

()93.271
54.966
-----------()38.305
=======

537.279
4.329
-----------541.608
=======

20.935.185
()608
---------------20.934.577
=========
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 3-4-48مخاطر صرف العمالت األجنبية (تابع)
2016
الموجودات المالية:
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
المستحق من البنوك والمؤسسات المالية
موجودات مالية تمويلية واستثمارية إسالمية ،صافي
استثمار في صكوك إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفـأة
استثمارات أخرى بالقيمة العادلة
ذمم مدينة وموجودات أخرى
اإلجمالي
المطلوبات المالية:
ودائع العمالء
المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية
صكوك مصدرة
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
اإلجمالي
المبلغ الصافي داخل الميزانية العمومية
تعهدات أحادية لشراء /بيع العمالت
المركز المالي للعملة – طويل(/قصير) األجل

الدرهم
اإلماراتي
ألف درهم

الدوالر
األمريكي
ألف درهم

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى
ألف درهم

الجنيه
االسترليني
ألف درهم

اليورو
ألف درهم

عمالت
أخرى
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

15.601.268
1.277.791
82.084.793
641.464
5.784.413
---------------105.389.729
=========

601.442
2.134.965
27.977.529
22.447.573
908.545
283.634
--------------54.353.688
========

190.547
1.610.918
147.832
9.838
------------1.959.135
=======

24.064
--------24.064
=====

362.528
10.102
----------372.630
======

451.971
556.302
3.294.382
961.087
19.470
94.557
------------5.377.769
=======

16.654.681
4.546.197
114.967.622
23.408.660
1.717.311
6.182.544
---------------167.477.015
=========

100.148.008
2.036.407
5.454.578
---------------107.638.993
=========

17.362.925
7.427.743
7.695.155
999.439
--------------33.485.262
========

41.864
442.979
91.890
----------576.733
======

37.872
23
551
---------38.446
=====

200.090
309.116
6.094
----------515.300
======

4.586.191
201.650
152.710
------------4.940.551
=======

122.376.950
10.417.918
7.695.155
6.705.262
---------------147.195.285
=========

()2.249.264
2.607.220
-----------357.956
======

20.868.426
()1.445.736
--------------19.422.690
========

1.382.402
()1.282.119
--------------100.283
======

()14.382
21.998
---------7.616
====

()142.670
98.462
----------()44.208
======

437.218
()1.806
----------435.412
======

20.281.730
()1.981
--------------20.279.749
========
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 3-4-48مخاطر صرف العمالت األجنبية (تابع)

تحليل الحساسية – تأثير تقلبات مختلف أسعار العمالت على صافي اإليرادات وحقوق الملكية
يوضح الجدول التالي مدى تعرض المجموعة لمخاطر العمالت في  31ديسمبر  2017و 2016من موجوداتها ومطلوباتها النقدية غير
التجارية وتدفقاتها النقدية المتوقعة .تم إجراء هذا التحليل للحركة المحتملة المعقولة في سعر العمالت األجنبية مقابل الدرهم اإلماراتي ،مع
ثبات كافة المتغيرات األخرى في بيان األرباح أو الخسائر الموحد (بسبب التغيرات في القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير
التجارية التي تأثرت بتقلبات أسعار العمالت) وحقوق الملكية (بسبب التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع بالعملة
األجنبية) .توضح القيمة السالبة في الجدول احتمال حدوث صافي انخفاض في بيان األرباح أو الخسائر الموحد وبيان حقوق الملكية الموحد،
بينما توضح القيمة الموجبة احتمال حدوث صافي زيادة .إن تحليل الحساسية ال يضع في االعتبار اإلجراءات التي قد تتخذها المجموعة للحد
من تأثير مثل هذه التغيرات.
التأثير على
الزيادة في
التأثير على
األرباح أو الخسائر
سعر العملة
العملة
األرباح أو الخسائر
2017
()٪
2016
ألف درهم
ألف درهم
الدوالر األمريكي
الجنيه اإلسترليني
اليورو

2+
2+
2+

371.246
1.905
1.161

388.454
152
()884

العملة

النقص في
سعر العملة
()٪

التأثير على
األرباح أو الخسائر
2017
ألف درهم

التأثير على
األرباح أو الخسائر
2016
ألف درهم

الدوالر األمريكي
الجنيه االسترليني
اليورو

222-

()371.246
()1.905
()1.161

()388.454
()152
884

 4-4-48االستثمار األجنبي
لدى المجموعة إيرادات مسجلة في شركاتها التابعة الخارجية ،ولذلك فهي معرضة لتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية المستخدمة
لتحويل اإليرادات إلى عملة العرض لدى المجموعة ،وهي درهم اإلمارات العربية المتحدة.
يوضح الجدول أدناه التغير في األرباح قبل الضريبة وحقوق الملكية في حال تحويل نتائج السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2017
و 2016إلى الدرهم وفقا ً ألسعار الصرف بعد تعديلها حسب التغيرات المفترضة أدناه ،مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة .إن تحليل
الحساسية ال يضع في االعتبار اإلجراءات التي قد تتخذها المجموعة للحد من تأثير مثل هذه التغيرات.
العملة

الزيادة في
سعر العملة
٪

التأثير على
األرباح أو الخسائر
2017
ألف درهم

التأثير على حقوق
الملكية
2017
ألف درهم

التأثير على
األرباح أو الخسائر
2016
ألف درهم

التأثير على حقوق
الملكية
2016
ألف درهم

الروبية الباكستانية
الجنيه المصري

5+
5+

2.839
441

27.011
4.307

1.626
554

22.534
3.534
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 4-4-48االستثمار األجنبي (تابع)
العملة

النقص في
سعر العملة
٪

التأثير على
األرباح أو الخسائر
2017
ألف درهم

التأثير على حقوق
الملكية
2017
ألف درهم

التأثير على
األرباح أو الخسائر
2016
ألف درهم

التأثير على حقوق
الملكية
2016
ألف درهم

الروبية الباكستانية
الجنيه المصري

55-

()2.569
()399

()23.409
()3.897

()1.471
()501

()20.388
()3.197

 5-4-48مخاطر أسعار األسهم
تتمثل مخاطر أسعار األسهم في مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة أسعار األسهم
بصورة فردية .تنتج مخاطر أسعار األسهم غير التجارية من محفظة المجموعة االستثمارية.
فيما يلي التأثير على حقوق الملكية (نتيجة التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكيـة المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى كما في  31ديسمبر  2017و )2016بسبب التغيرات المتوقعة بصورة معقولة في مؤشرات األسهم ،مع بقاء كافة
المتغيرات األخرى ثابتة:
مؤشرات السوق

التغير في
مؤشرات السوق
٪

التأثير على اإليرادات
الشاملة األخرى
2017
ألف درهم

التأثير على اإليرادات
الشاملة األخرى
2016
ألف درهم

سوق دبي المالي
سوق أبوظبي لألوراق المالية
بورصة البحرين
أخرى

٪5+
٪5+
٪5+
٪5+

21.582
1.136
1.407
4.483

17.577
1.729
2.272
5.201

إن الزيادة بنسبة  ٪5في القيمة العادلة لألدوات المالية ضمن المستوى  3نتيجة التغير في أسعار السوق غير المدرجة /تقييم األدوات المالية
كما في تاريخ التقرير ،كان ليؤدي إلى زيادة صافي الموجودات المنسوبة للبنك بمبلغ  50.1مليون درهم ( 44.8 :2016مليون درهم).
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المخاطر التشغيلية
تتمثل المخاطر التشغيلية في التعرض المحتمل ألضرار مالية أو أضرار أخرى ناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو خطأ
في العمليات الداخلية.
قامت المجموعة بوضع إطار مفصل للمخاطر التشغيلية .يحدد هذا اإلطار بوضوح مهام ومسؤوليات األفراد /الوحدات في األقسام المختلفة
لدى المجموعة والتي تقوم بتنفيذ المهام المختلفة المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية .يضمن إطار إدارة المخاطر التشغيلية تحديد المخاطر
التشغيلية ومراقبتها وإدارتها واإلبالغ عنها بشكل سليم .تشتمل العناصر الرئيسية لهذا اإلطار على تخطيط وتنظيم العمليات وإعداد قاعدة
بيانات للخسائر وتحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية وتحليل المخاطر وإعداد التقارير حول إدارة المخاطر.
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المخاطر التشغيلية (تابع)
تقوم المجموعة حاليا ً باستخدام نظام تتبع المخاطر التشغيلية ( )ORMISلتتبع أحداث المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المجموعة.
يخـزن النظام بيانات خسائر التشغيل لمدة خمس سنوات .كما يمكن لهذا النظام تسجيل مؤشرات المخاطر الرئيسية والتقييم الذاتي لمراقبة
المخاطر والتقييم الذاتي لسيناريوهات مخاطر االحتيال.
يخضع كل منتج جديد لمراجعة المخاطر وإجراءات الموافقة المطلوبة حيث يتم تحديد وتقييم كافة المخاطر ذات الصلة من قبل أقسام مستقلة
عن الوحدة التي تعرض المنتج وتتعرض للمخاطر .تخضع التعديالت على المنتجات الحالية أيضا ً لعمليات مشابهة .إن وحدات األعمال
والدعم مسؤولة عن إدارة مخاطر العمليات في مجاالتها الوظيفية ذات الصلة .تعمل الوحدات ضمن إطار إدارة المجموعة للمخاطر
التشغيلية وتضمن إدارة المخاطر في وحدات األعمال الخاصة بها .تتم العمليات اليومية إلدارة المخاطر التشغيلية من خالل تطبيق نظام
شامل للرقابة الداخلية مدعم بأنظمة وإجراءات محكمة لمراقبة وضع المعامالت والوثائق ذات الصلة باإلضافة تطبيق اإلجراءات الرئيسية
المتعلقة بالنسخ االحتياطية وأعمال التخطيط المتعلقة بحاالت الطوارئ.
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إدارة رأس المال
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أهـداف إدارة رأس المال
فيما يلي أهداف المجموعة من إدارة رأس المال ،وهو مفهوم أشمل مما هو مبين في "حقوق الملكية" في بيان المركز المالي الموحد:
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االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي؛
المحافظة على قدرة المجموعة على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية وزيادة العائدات للمساهمين؛ و
االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال لدعم تطوير أعمال المجموعة.

رأس المـال الن امي
إن الجهة التنظيمية الرئيسية للمجموعة هي مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحدد ويراقب متطلبات رأس المال للمجموعة.
تخضع المجموعة والعمليات البنكية ألقسام البنك لإلشراف المباشر من قبل الجهات التنظيمية المحلية المعنية.
يتم تحليل رأس المال النظامي للمجموعة في شقين:



الشق األول من رأس المال ،الذي يشمل رأس المال والصكوك من الشق األول واالحتيـاطيات القانونية واحتياطي األراضي الممنوحة
واالحتياطيات العامة واألرباح المحتجزة واحتياطي تحويل العمالت والحصص غير المسيطرة والتعديـالت التنظيمية األخـرى المتعلقة
بالـبنود المدرجة في حقوق الملكية التي تعامل بشكل مختلف ألغراض كفاية رأس المال.
الشق الثاني من رأس المال ،الذي يشمل المطلوبات الثانوية المؤهلة (أي وديعة وكالة متوسطة األجل) ومخصص انخفاض القيمة
الجماعي واحتياطي القيمة العادلة لالستثمار المتعلق باألرباح/الخسائر غير المحققة من أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيـمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

يتم تطبيق حدود متنوعة على عناصر قاعدة رأس المال:




ال يجوز أن يزيد الشق الثاني من رأس المال عن  ٪67من الشق األول من رأس المال؛
يجب أن يكون الشق األول من رأس المال بحد أدنى  ٪7من الموجودات المرجـحة بالمخاطر؛ و
ال يجوز أن تزيد المطلوبات الثانوية المؤهلة عن  ٪50من الشق األول من رأس المال.
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رأس المـال الن امي (تابع)
تكون موجو دات المجموعة مرجحة بالمخاطر بناء على مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية التي تنطوي عليها .تتضمن
مخاطر االئتمان المخاطر المدرجة في الميزانية العمومية وغير المدرجة بها .يتم تعريف مخاطر السوق بأنها مخاطر الخسائر في المراكز
المالية المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية والناشئة عن الحركة في أسعار السوق وتتضمن مخاطر معدل الربح ومخاطر أسعار
صرف العمالت األجنبية ومخاطر التعرض في حقوق الملكية ومخاطر السلع .ويتم تعريف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناتجة
عن العمليات الداخلية غير الكافية أو غير الناجحة أو عن األخطاء البشرية أو تعطل األنظمة أو عن األحداث الخارجية.
تتبع المجموعة منهج موحد لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ،وفقا ً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي والدعامة األولى ( )Pillar 1من نظام بازل .)Basel 2( 2
تتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بصورة منتظمة من قبل إدارة البنك ويتم استخدام أساليب محددة استناداً إلى
توجيهات لجنة بازل ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .ويتم تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجهات التنظيمية بصورة شهرية
و/أو ربع سنوية.
خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2017و ،2016التـزم البـنك بشكل تام بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من جهات خـارجية.
خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسـمبر  2017و ،2016طلب من جميع البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الحفاظ على
معدل كفاية رأس المال بواقع .٪12
لم تطرأ أي تغيرات في األهداف والسياسات والعمليات عن السـنة السابقة ،إال أنها تخضع للمراجعة المستمرة من قبل اإلدارة.
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معدل كفاية رأس المال
فيما يلي معدل كفاية رأس المال بموجب بازل  2وبازل  3وفقا ً للوائح مصرف اإلمـارات العربية المتـحدة المركزي:
بازل 2
بازل 3
-------------------------------------- ----------------2017
2016
2017
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم

الشق األول من رأس المال
رأس المال
صكوك من الشق األول
احتيـاطيات أخرى
األرباح المحتجزة
الحصص غير المسيطرة
أسـهم خزيـنة
خسائر صرف العمالت المؤجلة المتراكمة
احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
اقتطاع من رأس المال

4.942.189
7.346.000
7.806.273
6.964.089
36.480
()18.644
()484.615
()615.389
--------------25.976.383
---------------

4.942.189
7.346.000
7.806.273
6.964.089
182.402
()20.716
()484.615
()362.020
--------------26.373.602
---------------

4.942.189
7.346.000
7.806.273
5.641.061
186.252
()20.716
()462.774
()314.850
--------------25.123.435
---------------

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
المخصص الجماعي النخفاض القيمة
اقتطاع من رأس المال

1.812.885
()2.072
-------------1.810.813
---------------27.787.196
=========

()615.389
1.812.885
()362.020
-------------835.476
---------------27.209.078
=========

()751.672
1.557.060
()314.850
-------------490.538
--------------25.613.973
========

مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
المخاطر التشغيلية

146.264.569 148.074.668
1.959.686
1.959.686
11.934.690
11.934.690
----------------- ----------------160.158.945 161.969.044
========== ==========

إجمالي الشق األول من رأس المال

الشق الثاني من رأس المال

إجمالي الشق الثاني من رأس المال
إجمالي قاعدة رأس المال

الموجودات المرجحة بالمخاطر

إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

معدالت رأس المال
إجمالي رأس المال النظامي كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة
بالمخاطر ("معدل كفـاية رأس المال")
الشق األول من رأس المال إلى إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر
بعد اقتطاع الشركات الزميلة
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129.748.218
1.056.258
10.590.092
---------------141.394.568
=========

٪17.2

٪17.0

٪18.1

٪16.0

٪16.5

٪17.8
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أرقام المقارنة
تم تعديل بعض مبالغ المقارنة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد واإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة لكي تتوافق مع العرض
الحالي.
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اعتماد البيانات المالية الموحدة
تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التصريح بإصدارها بتاريخ  17يناير .2018
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