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 والشركة التابعة له
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 9   والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

  بيان المركز المالي الموحد
 2018 ديسمبر 31كما في 

 

 2017  2018  إيضاحات 

 ألف درهـم  ألف درهـم   
      

      الموجودات 

 2.042.785   1.521.021   5 المتحدة لدولة اإلمارات العربية نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

 1.080.246   2.642.820   6 من بنوك أخرى مطلوب

 9.461.437   8.924.912   7 قروض وسلفيات

 1.101.176   1.134.222   8 إستثمارات في أوراق مالية

 220.244   234.106    قبوالت عمالء

 1.650   1.625   9 إستثمار في شركة زميلة

 68.550   67.675   10 ممتلكات ومعدات

 146.447   138.467   11 موجودات أخرى
      

 14.122.535   14.664.848    مجموع الموجودات
      

      المطلوبات 

 3.498   20   12 مطلوب لبنوك أخرى

 9.510.551   9.757.942   13 ودائع عمالء

 220.244   235.027    قبوالت عمالء

 214.628   208.506   14 مطلوبات أخرى
      

 9.948.921   10.201.495    مجموع المطلوبات
      

      حقوق المساهمين

 1.848.000   1.848.000   15 رأس المال

 1.019.266   1.019.266   16 إحتياطي قانوني

 6.440   6.440   17 إحتياطي عام

 36.868   126.447    التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

 1.263.040   1.463.200    أرباح مستبقاه
      

 4.173.614   4.463.353    مجموع حقوق المساهمين
      

 14.122.535   14.664.848    مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
      

 7.776.518   6.724.082   18 لةمإلتزامات ومطلوبات محت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .الموحدةمن هذه البيانات المالية ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 

  



 10   والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

  الموحد بيان الدخل

   2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 2017  2018  اتإيضاح 

 ألف درهــم  ألف درهــم   
      

 474.546   559.727   19 إيرادات الفوائد

 45.882   40.300    تمويل إسالمي منتجات إيرادات من 

 520.428   600.027    مويل إسالمي ت منتجات مجموع إيرادات الفوائد وإيرادات من
      

 (64.424)  (83.075)  19 مصاريف الفوائد

 (411)  (1.097)   منتجات إسالمية –توزيعات المودعين 
      

 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من المنتجات اإلسالمية 

 بعد خصم توزيعات المودعين  

   

 515.855 

  

 455.593 
      

 48.895   50.340    ادات الرسوم والعموالت إير

 27.779   34.242   20 إيرادات تشغيلية أخرى
      

 532.267   600.437    إجمالي اإليرادات
      

 (181.839)  (151.514)  21 مصاريف تشغيلية
      

 350.428   448.923    إيرادات العمليات
      

 39.564   62.360   22 اإلستثمارات إيرادات

 مخصص اإلنخفاض في قيمة القروض 

 بالصافي -والسلفيات   
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(102.931) 

  

(21.011) 

 774   668   9 حصة البنك في أرباح شركة زميلة
      

 369.755   409.020    الربح للسنة
      

 0.20   0.22  24 الربح األساسي للسهم الواحد )درهم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ةالموحد المالية بياناتالمن هذه ال يتجزأ يضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن اإل

  



 11   والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

  الموحدالشامل بيان الدخل 

   2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2018  2017 

 ألف درهــم  ألف درهــم  

     

 369.755   409.020   الربح للسنة
     

     الدخل الشامل األخرى بنود
     

     يتم إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر:لن ود بن
     

 في أوراق مالية بالقيمة ستثمارات ربح القيمة العادلة إلصافي 

 المساهمين قحقو –العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى   
  

 96.651 

  

-- 
     

     و الخسائر:يتم إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أأو  قدبنود 
     

     إستثمارات متاحة للبيع

 إستثمارات متاحة للبيع معترف بها مباشرة  أرباحصافي 

 في حقوق المساهمين   
  

-- 

  

 2.506 

 19   --  إستثمارات متاحة للبيعبيع المحول من حقوق المساهمين نتيجة 
     

 2.525   96.651   سنةاألخرى لل الدخل الشاملبنود 

 372.280   505.671   إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من هذه البيانات المالية الموحدةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 



 12         والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 الموحد بيان التغيرات في حقوق المساهمين

              2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 ونيإحتياطي قان  رأس المال  

 

 

 عام إحتياطي

التغيرات المتراكمة في 

 المجمـــوع هأرباح مستبقا القيمة العادلة 

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم  

        

 3.986.134  1.078.085  34.343  6.440  1.019.266  1.848.000   2016ديسمبر  31الرصيد في 

 369.755  369.755  -- -- -- --  ةالربح للسن

 2.525  -- 2.525  -- -- --  الشامل األخرى للسنة دخلبنود ال

 372.280  369.755  2.525  -- -- --  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 (184.800) (184.800) -- -- -- --  توزيعات أرباح مدفوعة 

 4.173.614  1.263.040  36.868  6.440  1.019.266  1.848.000   )كما تم عرضه سابقاً( 2017ديسمبر  31الرصيد في 

  9تأثيـر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 

 (27.829) (27.829) -- -- -- --  (1-2)إيضاح   

 المعيار الدولي المحول ضمن حقوق المساهمين نتيجة تطبيق 

 9إلعداد التقاريـر المالية رقم   

 

-- -- -- (5.000)  5.000 -- 

 4.145.785  1.240.211  31.868  6.440  1.019.266  1.848.000   (عرضه)معاد  2018ينايـر  1الرصيد كما في 

 409.020  409.020  -- -- -- --  للسنةالربح 

 96.651  -- 96.651  -- -- --  للسنة الشامل األخرى دخلال بنود

 505.671  409.020  96.651  -- -- --  سنةإجمالي الدخل الشامل لل

 الخسارة من إستبعاد إستثمارات في اوراق مالية بالقيمة 

 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

 

-- -- -- (2.072) (1.231) (3.303) 

 (184.800) (184.800) -- -- -- --  (25)إيضاح  توزيعات أرباح مدفوعة

 4.463.353  1.463.200  126.447  6.440  1.019.266  1.848.000   2018 رديسمب 31الرصيد في 

 

 

 .الموحدة المالية بياناتالمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 



 13   له والشركة التابعة الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 الموحد بيان التدفقات النقدية

   2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  2018  2017 

 ألف درهــم  ألف درهــم  

     العمليات التشغيليةمن قات النقدية التدف

 369.755   409.020   الربح للسنة

     التعديالت :

 21.011   102.931   القيمةمخصص إنخفاض  

 11.752   9.428   إستهالك ممتلكات ومعدات 

 --  9.385   إنخفاض في قيمة البضاعة 

 (1.665)  (4.014)  مالية الزيادة في القيمة العادلة لإلستثمارات في أوراق  

 (111)  (97)  خصم إطفاء استثمارات في أوراق مالية  

 63   (14.842)  من إستبعاد إستثمارات في أوراق مالية الخسارة/(الربح) 

 (395)  --  الربح من إستبعاد بضاعة 

 (37.728)  (43.407)  إيرادات توزيعات أرباح 

 (177)  24   تلكات ومعدات)الربح( من إستبعاد مم/الخسارة 

 (774)  (668)  حصة المجموعة في أرباح شركة زميلة 
      

 التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات 

 التشغيلية  والمطلوبات  

 

 467.760   361.731 
     

 (410.000)  540.000   ثالثة أشهرفي شهادات اإليداع التي تستحق بعد أكثر من  (الزيادة)/النقص

 في الوديعة اإللزامية لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات الزيادة

 العربية المتحدة   

  

(11.301) 

  

(52.006) 

 (673.554)  423.659   في قروض وسلفيات (الزيادةالنقص/)

 (66.991)  (1.405)  الزيادة في موجودات أخرى

 3.119   --  اعةمتحصالت من إستبعاد بض

 (66.502)  (3.478)  النقص في المطلوب لبنوك أخرى

 497.592   247.391   الزيادة في ودائع العمالء

 (8.193)  (17.260)  في مطلوبات أخرى النقص
     

 (414.804)  1.645.366   العمليات التشغيلية (المستخدم فيتج من/)االنصافي النقد 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .حدةالمو ةالمالي بياناتلمن هذه اال يتجزأ جزءاً اإليضاحات المرفقة تشكل إن 
  



 14   له والشركة التابعة الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 بيان التدفقات النقدية الموحد

   )تتمة(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

   2018  2017 

 ألف درهــم  ألف درهــم  
      

     التدفقات النقدية من العمليات اإلستثمارية

 (12.420)  (8.632)  داتشراء ممتلكات ومع

 419   55   متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات

 (680)  (52.557)  شراء إستثمارات في أوراق مالية

 46.928   129.454   إستثمارات في أوراق مالية وإستحقاقات متحصالت من إستبعاد

 37.728   43.407   توزيعات أرباح مقبوضة من إستثمارات في أوراق مالية

 881   693   توزيعات أرباح مقبوضة من إستثمار في شركة زميلة
     

 72.856   112.420   صافي النقد الناتج من العمليات اإلستثمارية
     

     التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

 (184.800)  (184.800)  توزيعات أرباح مدفوعة
     

 (184.800)  (184.800)  لعمليات التمويليةا يالنقد المستخدم فصافي 
     

 (526.748)  1.572.986   في النقد وما يعادله (النقصالزيادة/)صافي 
     

 2.079.312   1.552.564   النقد وما يعادله في بداية السنة
     

 1.552.564   3.125.550   (27النقد وما يعادله في نهاية السنة )إيضاح 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
  



 15   له والشركة التابعة الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 معلومات عامة -1

 دولة في "()"أم القيوين أم القيوين "( هو شركة مساهمة عامة تأسست في إمارةبنكبنك أم القيوين الوطني )ش.م.ع( )"ال 

الصادر عن صاحب السمو  1982يناير  5( بتاريخ 1بموجب المرسوم األميري رقم ))أ. ع. م.( اإلمارات العربية المتحدة 

 ،بنك أم القيوين الوطني )ش.م.ع( " منالمجموعة" ألفتت . 1982أغسطس  1عتباراً من إحاكم إمارة أم القيوين، وقد بدأ أعماله 

المسجل هو صندوق  المركز الرئيسي للبنكإن عنوان  .(3-3دبي )إيضاح  ،(ذ.م.م.) يةإلدارة التسويقل زنو توين تاو أم القيوين

 .اإلمارات العربية المتحدة  –أم القيوين  ،800بريد 
 
ً فر 13يعمل البنك في مجال تقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات واألفراد من خالل شبكة مؤلفة من   في دولة اإلمارات  عا

 العربية المتحدة .
 

 في 2005ت في عام مات المصرفية اإلسالمية التي أنشأالخد نافذة العمليات المصرفية اإلسالمية من خاللب تقوم المجموعة 

 .فروع البنك شبكة

 

  (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 
  الموحدة الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لها تأثير مادي على البيانات المالية معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةال    2-1
 

في يوليو  لمعايير المحاسبة الدولي مجلسالالصادر عن  9التقارير المالية رقم  إلعدادالمعيار الدولي  بتطبيققامت المجموعة 

وقد نتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير  ،2018يناير  1يق المبدئي لهذا المعيار في حيث كان تاريخ التطب 2014

السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المعترف بها سابقًا في المعلومات المالية الموجزة على تغيرات  إحداث 9المالية رقم 

 تطبيقًا مبكًرا في الفترات السابقة. 9ولي إلعداد التقارير المالية رقم ولم تقم المجموعة بتطبيق المعيار الدهذا الموحدة. 
 

، عدم إعادة إدراج أرقام 9وقد اختارت المجموعة، بحسب ما تجيزه األحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ضمن الرصيد ت والمطلوبات المالية في تاريخ التحول المقارنة، بحيث يتم إثبات أي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودا

 ات األخرى للفترة الحالية. يألرباح المستبقاة واالحتياطل اإلفتتاحي
 

المتعلقة باالعتراف و المحاسبية  السياساتإحداث تغيرات في  9عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  نتجلقد 

المعيار الدولي إلعداد التقارير  أدى تطبيق. وإنخفاض قيمة الموجودات الماليةلمطلوبات المالية الموجودات وا تصنيف وقياس

المعايير األخرى التي تتناول األدوات المالية مثل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  الى تعديالت جوهرية على 9المالية رقم 

 "األدوات المالية: اإلفصاحات". 7رقم 
 

 3على المجموعة. ويتناول اإليضاح رقم  9يلي اإلفصاحات المتعلقة بتأثيـر المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم فيما 

 ة.المطبقة في الفتـرة الحالي 9للتقاريـر المالية  المتعلقة بالمعيار الدوليسياسات التفاصيل 

  



 16   له والشركة التابعة الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة(  2018ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
 
 

  (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 
 الموحدة الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لها تأثير مادي على البيانات المالية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    2-1

 )تتمة(
وفئات القياس الجديدة مع  39تسوية لفئات القياس األصلية والقيم الدفتـرية وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم يقدم الجدول التالي 

ينايـر  1كما في  مجموعةللموجودات المالية والمطلوبات المالية لل 9تلك الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 

2018: 
دولي إلعداد تأثيـر المعيار ال     

 9التقاريـر المالية رقم 

 

التصنيف األصلي 
وفقًا للمعيار 

المحاسبي الدولي 
 39رقم 

التصنيف الجديد وفقًا 
للمعيار الدولي إلعداد 

 9التقاريـر المالية رقم 
القيمة الدفتـرية 

 إعادة القياس األصلية
إعادة 

 التصنيف
القيمة الدفتـرية 

 الجديدة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم   

والمطلوبات الموجودات 
 المالية

      

       في الميزانية العمومية

 نقد وأرصدة لدى البنك 

 لدولة اإلمارات  المركزي  

 2.042.785  -- -- 2.042.785  التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة العربية المتحدة  

 1.076.769  -- (3.477) 1.080.246  مطفأةالتكلفة ال قروض وذمم مدينة بنوك أخرىمطلوب من 

 9.451.502  -- (9.935) 9.461.437  التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة وسلفياتقروض 

 إستثمارات في اوراق مالية

 دين -

محتفظ بها لتاريخ 

 427.220  -- (2.358) 429.578  التكلفة المطفأة اإلستحقاق

 إستثمارات في اوراق مالية

 حقوق  –

 متاحة للبيع المساهمين  

القيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل 

 668.101  -- -- 668.101  اآلخر  

إستثمارات في اوراق مالية 

 حقوق  –

 بغرض المتاجرة المساهمين  

القيمة العادلة من خالل 

 3.497  -- -- 3.497  رباح أو الخسائراأل

 219.323  -- (921) 220.244  لمطفأةالتكلفة ا قروض وذمم مدينة قبوالت العمالء

 (225.766) -- (11.138) (214.628) التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  مطلوبات أخرى
       

   

 

13.691.260 (27.829) -- 

 

13.663.431 
 

 .فيما عدا التغيرات الموضحة أعاله أي تغييرات على تصنيف وقياس المطلوبات المالية ينتجلم 
 

 المطلوبات األخرى مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لبنود خارج الميزانية العمومية. تتضمن
 

األرباح المستبقاة بقيمة  في نقص 2018ينايـر  1كما في  9تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  نتج عنلقد 

 مليون درهم. 22.83
 األرباح المستبقاة 

 ألف درهم 
  

 1.263.040  (2017ديسمبر  31) 39تامي وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم الرصيد الخ

  أثر تطبيق االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة
  

 (3.477) مطلوب من بنوك أخرى

 (9.935) ياتقروض وسلف

 (2.358) إستثمارات في أوراق مالية

 (921) قبوالت العمالء

 (11.138) إلتزامات ومطلوبات محتملة

 (27.829) 

 5.000  في احتياطي القيمة العادلة متراكمالمحولة إلى التغير ال سابقاً حقوق الملكية مخفضة القيمة  في استثمارات تأثير

 1.240.211  2018ينايـر  1في تاريخ التطبيق المبدئي في  9رصيد افتتاحي بموجب المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 

  



 17   له والشركة التابعة الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 يضاحات حول البيانات المالية الموحدةإ

  )تتمة(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )تتمة( (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 
 الموحدة ي على البيانات الماليةالجديدة والمعدلة المطبقة والتي لها تأثير ماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    2-1

 )تتمة(
كما في  39يوفر الجدول التالي تسوية مخصص انخفاض القيمة الختامي للموجودات المالية وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

كما في  9قم وبين مخصص خسارة االئتمان المتوقعة المحددة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية ر 2017ديسمبر  31

 .2018ينايـر  1

 

ديسمبر  31

 2018ينايـر  1 إعادة القياس  2017

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 3.477  3.477  -- مطلوب من بنوك أخرى

 317.742  9.935  307.807  ياتقروض وسلف

 2.358  2.358  -- إستثمارات في أوراق مالية

 921  921  -- قبوالت العمالء

 11.138  11.138  -- تزامات ومطلوبات محتملةلا

  307.807  27.829  335.636 
 
 الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم يكن لها تأثير مادي على البيانات المالية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-2

 الموحدة 
 ة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعدتم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديد

الموحدة. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم  الموجزة البيانات المالية هذه في 2018يناير  1

السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات  يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والسنوات

 المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
 

  والتي تتضمن التعديالت على  2016 – 2014دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
والمعيار  للمرة األولى المالية لتقاريرعداد اإلدولية تبني المعايير ال 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .(2011) اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28 المحاسبي الدولي رقم
 
  المعامالت بالعمالت األجنبية  22تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ً  والبدل المدفوع مقدما

 
 ا:مت بالعمالت األجنبية أو جزء من المعامالت عندتفسير المعامال يعالج 

 
 يكون هناك بدل تم تقويمه أو تسعيره بالعملة األجنبية؛ -
تقوم المنشأة باإلعتراف باألصل المدفوع مقدماً أو بإلتزام الدخل المؤجل المتعلق بهذا البدل، قبل اإلعتراف باألصل  -

 ذات العالقة، المصاريف أو الدخل؛ و
 لمدفوع مقدماً أو إلتزام الدخل المؤجل غير نقدي.يكون األصل ا -

 
  المدفوعات على أساس األسهم التي توضح تصنيف  2التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 وقياس معامالت الدفع على أساس السهم.
 
  أمين المتعلق بتواريخ تطبيق مختلفة للمعيار : عقود الت4تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 معيار عقود التأمين الجديد.وصدار الجديد اإلو 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 
  لتوضح أنه ينبغي  57إستثمارات في ممتلكات : تعديل الفقرة رقم  40تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

على وجود عندما، وفقط عندما، يكون هناك دليل ملكية إلى، أو من، اإلستثمار في ممتلكات على المنشأة تحويل ال
تغيير في اإلستخدام. يحدث التغيير في اإلستخدام إذا كان العقار يفي، أو لم يعد يفي بتعريف اإلستثمار في ممتلكات. 

تم تعديل  ستخدام.اإلير في يعلى حدوث تغ يالً حد ذاته دلفي  ال يشكل العقارفي نوايا اإلدارة الستخدام  إن التغيير
 الفقرة لتوضح أن قائمة األمثلة المدرجة هي غير حصرية.

  



 18   له والشركة التابعة الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )تتمة( (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة     -2
 
     الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم يكن لها تأثير مادي على البيانات المالية  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-2

 )تتمة( الموحدة       
 
  اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء  - 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
يقدم نموذج واحد شامل إلستخدامه في والذي  15، تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014 في مايو

محاسبة اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء. عندما يدخل المعيار حيز التطبيق سوف يحل المعيار الدولي إلعداد 

ومعيار  اإليرادات – 18قق اإليرادات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم محل إرشادات تح 15التقارير المالية رقم 

 والتفسيرات المتعلقة بها. عقود المقاوالت – 11المحاسبة الدولي رقم 
 

ائع هو أن المنشأة ينبغي أن تعترف باإليرادات مقابل نقل البض 15الهدف األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

أو الخدمات المقدمة للعمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي الذي تتوقعه المنشأة مقابل تلك السلع أو الخدمات. على وجه 

 خطوات لإلعتراف باإليرادات: 5التحديد، يقدم المعيار نموذج من 
 

 .الخطوة األولى: تحديد العقد أو العقود مع العمالء 

 لتزامات األداء في العقد.الخطوة الثانية: تحديد ا 

 .الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة 

 .الخطوة الرابعة: تحميل سعر الصفقة على التزامات األداء في العقد 

 .الخطوة الخامسة: اإلعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداء 
 

يتم اإلعتراف باإليرادات للمنشأة عند أداء اإللتزام أي عندما تتنقل  15ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين إلى العميل. تمت إضافة توجيهات أكثر تقييداً في المعيار الدولي 

يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير  للتعامل مع سيناريوهات محددة. وعالوة على ذلك، 15إلعداد التقارير المالية رقم 

 إفصاحات واسعة. 15المالية رقم 
 

 لتوضيح اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء 15تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ال 
بعض البنود االنتقالية ير وتوف ثالثة جوانب للمعيار )تحديد إلتزامات األداء،إعتبارات الوكيل مقابل التراخيص(

 .للعقود المعدلة والعقود المنجزة
 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول   2-3

  

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 تطبق للفترات السنوية

  دالتي تبدأ من أو بع
  

والتي تتضمن  2017 – 2015دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

الترتيبات  11و إندماج األعمال  3التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .ـراضتكاليف االقت  23و  ضرائب الدخل 12والمعيار المحاسبي الدولي رقم  التعاقدية

 2019يناير  1

  
الشكوك المتعلقة بمعامالت  23تفسير اللجنة الدولية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

 ضريبة الدخل 

يتناول هذا التفسير أمور تحديد الربح الضريبي )الخسائر الضريبية( وأسس الضريبة والخسائر 

انية الضريبية غير المستعملة والنسب الضريبية الضريبية غير المستعملة واالعتمادات االئتم

. ويأخذ 12وكذلك عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل في ظل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 هذا التفسير بشكل خاص في االعتبار ما يلي:

  ما إذا كان يتعين مراعاة المعامالت الضريبية بشكل جماعي؛ 

 لفحص التي تجريها الهيئات الضريبية؛وضع افتراضات تتعلق بإجراءات ا 

  تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( وأسس الضريبة والخسائر الضريبية

 غير المستعملة واالعتمادات الضريبية غير المستعملة ونسب الضرائب؛ و

 .تأثير التغيرات في الحقائق والظروف 

 2019يناير  1

  



 19   له والشركة التابعة الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  )تتمة(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )تتمة( (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول )تتمة(  2-3

  

 ة إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولي

 تطبق للفترات السنوية

 التي تبدأ من أو بعد
  

 عقود اإليجار  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

كيفية اإلعتراف، القياس، العرض واإلفصاح عن  16يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

المعيار نموذج محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين اإلعتراف بموجودات  عقود اإليجار. يقدم

شهراً أو أقل أو أن األصل  12ومطلوبات لجميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار 

موضوع العقد ذات قيمة منخفضة. يستمر المؤجرين بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو 

المتعلق بالمحاسبة للمؤجر دون تغيير  16الدولي للتقارير المالية رقم تمويلية، ضمن مفهوم المعيار 

 .17جوهري عن المعيار الدولي للتقارير المالية السابق رقم 

 2019يناير  1

  
األدوات المالية: والتي تتعلق بمزايا  9تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 

لسلبي، بحيث تيعدل هذا المعيار المتطلبات الواردة بالمعيار الدولي إلعداد الدفع مقدًما بالتعويض ا

بشأن حقوق اإلنهاء وذلك بهدف السماح بالقياس بالتكلفة المطفأة )أو بالقيمة  9التقاريـر المالية رقم 

 العادلة من خالل الدخل الشامل بناًء على نموذج األعمال( حتى في حال دفعات التعويض السلبي.

 2019ينايـر  1

  

اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع  28المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على 

: يتعلق بالحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. توضح هذه المشتركة

على  المالية واتاألد 9التقارير المالية رقم  إلعدادتطبق المعيار الدولي التعديالت أن المنشأة 

الشركة الزميلة أو المشروع المشترك والتي تشكل جزءا من صافي الحصص طويلة األجل في 

  يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية. والتي الر في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك اإلستثما

 2019يناير  1

  

فيما يتعلق بالتعديالت على  نفيوظلممنافع ا 19م قرالمعيار المحاسبي الدولي تعديالت على 

 تسويات.لطط، التخفيضات أو الخا

 2019يناير  1

  

ومعيار المحاسبة الدولي  عرض البيانات المالية: 1رقم المعيار المحاسبي الدولي تعديالت على 

في تعريف المتعلقة  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء  8رقم  

 .المادة

 2020يناير  1

  

لتوضيح تعريف  إندماج األعمال  3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 األعمال

 2020يناير  1

  

. يشمل ذلك إلعداد التقارير المالية" المعدل "اإلطار المفاهيمي ر مجلس معايير المحاسبة الدوليةنش

دات جديدة بشأن القياس وإلغاء باإلضافة إلى إرشا وباتالمعدلة للموجوادات والمطلالتعريفات 

 عتراف والعرض واإلفصاح.اإل

 

المراجع ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على االمعدلإلى جانب اإلطار المفاهيمي 

ثيقة تحتوي الوحيث  إلداد التقارير المالية، إلطار المفاهيمي في معايير المعايير الدوليةبا الخاصة

والمعايير ، 14و  6،  3، 2المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم على تعديالت على 

لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية  ات، تفسير 38 و،  37،  34،  8،  1رقم المحاسبية الدولية 

لتحديث تلك  32تفسير اللجنة الدائمة لتفسير المعايير  رقم ، و  22و ،  20،  19،  12رقم 

نسخة  إليه من ما تشير لتوضيحأو  العمل إطارتعلق باإلشارات واالقتباسات من التصريحات فيما ي

 مختلفة من اإلطار المفاهيمي.

 

 

  



 20   له والشركة التابعة الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )تتمة( (IFRSs)المالية الجديدة والمعّدلة  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير -2
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول )تتمة(  2-3

  

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 تطبق للفترات السنوية

 التي تبدأ من أو بعد
    

 لتأمينعقود ا  17لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ا

يتطلب المعيار قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الجارية للوفاء باإللتزامات، ويوفر نهجاً أكثر توحيداً  

للقياس والعرض لجميع عقود التأمين. تهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف قائم على مبدأ محاسبي 

محل المعيار الدولي  17ويحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  لتأمين.متسق لعقود ا

 2021يناير  1عقود التأمين اعتباًرا من  4إلعداد التقارير المالية رقم 

 2022يناير  1

  

ر والمعيا البيانات المالية الموحدة  10التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

( بشأن 2011) اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28المحاسبي الدولي رقم 

 معالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

تم تأجيل تاريخ 

التطبيق إلى أجل غير 

 مسمى
 

عند دخولها حيز  مجموعةالموحدة لل ت والتعديالت الجديدة في البيانات الماليةتتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرا

 مجموعةالتطبيق، وأن تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت قد ال يكون لها تأثير هام على البيانات المالية الموحدة لل

 في مرحلة التطبيق األولى.
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 معايير اإلعداد  3-1

ً للمعايير  ً لمتطلبات الدولية إلعداد التقارير المالية وتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لدولة اإلمارات  البنك المركزيوفقا

 لمتعلقة بإنخفاض قيمة القروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة وإحتساب نسبة كفاية رأس المال.ا العربية المتحدة
 
 اد البيانات الماليةأسس إعد 3-2

نات تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا إعادة تقييم بعض األدوات المالية. ألغراض إعداد البيا

العملة التي باآلالف(، وهي تمثل بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ) مجموعةالمالية الموحدة، تم عرض النتائج والمركز المالي لل

ً ألهم السياسات  انشاطه لمجموعةمارس بها ات وهي العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية الموحدة. فيما يلي ملخصا

 المحاسبية المتبعة.
 

بعرض بيان المركز المالي الموحد بشكل عام حسب السيولة، وتم التمييز بناء على توقعات التحصيل أو السداد  تقوم المجموعة

شهراً بعد تاريخ بيان المركز المالي  12شهراً بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد )الجزء المتداول( وأكثر من  12الل خ

 الموحد )الجزء غير متداول( حيث تم إظهار ذلك في اإليضاحات .
 
 أسس توحيد البيانات المالية الموحدة 3-3

الوطني )ش.م.ع( والشركة التابعة له )المجموعة( تتألف من البيانات المالية للبنك إن البيانات المالية الموحدة لبنك أم القيوين  

 والشركة المسيطر عليها )شركة تابعة( . 
 

 تتحقق السيطرة عندما يكون للبنك:
 

 القدرة على المنشأة المستثمر بها؛ 

 نشأة المستثمر بها؛ والتعرض للعوائد المتغيرة، أو الحق في تلك العوائد، وذلك من ارتباطاتها مع الم 

 .القدرة على ممارسة السيـطرة على المنشأة المستثمر بها للتأثير على مبالغ عوائد المستثمر 
 

يقوم البنك بإعادة تقييم ما إذا كان يسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى 

 ناصر السيطرة المشار أليها أعاله.حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من ع
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ستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، فيكون للبنك عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالبنك  في أي من المنشآت الم

تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحه قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات على  السيطرة القدرة على

 الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد.
 
الصلة عند تقييم ما إذا كان للبنك حقوق التصويت في المنشأة المستثمر يأخذ البنك بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات  

 بها بشكل كاٍف لمنحه السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
 

 حجم حقوق التصويت التي يمتلكها البنك بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين؛ 

 ك وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف اآلخرى؛حقوق التصويت المحتلمة التي يمتلكها البن 

 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اآلخرى؛ و 

  أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن البنك له، أو ليس لديه، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت

 ماعات المساهمين السابقة.الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في إجت
 

تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتم السيطرة من قبل البنك على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف عملية التوحيد عندما 

يفقد البنك السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو 

لمستبعدة خالل السنة في بيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد من تاريخ حصول البنك على السيطرة حتى التاريخ ا

 الذي تنقطع فيه سيطرة البنك على الشركة التـابعة.
 

ير المسيطرة. إن الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مالكي البنك ومالكي األطراف غ

إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة موزع على مالكي البنك واألطراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز في 

 أرصدة األطراف غير المسيطرة.

 

لك المستخدمة من م سياساتها المحاسبية مع تالتابعة لكي تتالء ةلمالية للشركحيثما لزم األمر، يتم إجراء تعديالت على البيانات ا

 قبل المجموعة.
 

يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك األصول وااللتزامات وحقوق الملكية واألرباح والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة 

 عن المعامالت الداخلية بين أعضاء المجموعة عند التوحيد.
 

 الشركة التابعة : 

 : 2018ديسمبر  31ك كما في فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة للبن 
 

 إسم الشركة

 التابعة

نسبة الملكية في 

  مكان التأسيس الشركة التابعة

النشاط األساسي 

 للشركة التابعة

 تقديم خدمات التسويق اإلمارات العربية المتحدة %99.33 توين تاونز لإلدارة التسويقية )ش.ذ.م.م.(
 

 من خالل ترتيبات متفق عليها . مجموعةلح الشركة أعاله هي لصاإن الحصة المتبقية في ال
 
 استثمارات في شركة زميلة  3-4

على المشاركة في إتخاذ  مجموعةتأثيراً هام عليها، ويمثل التأثير الهام قدرة ال مجموعةالشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي لل

وال يصل هذا التأثير إلى درجة السيطرة المطلقة أو السيطرة  القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها

 المشتركة على هذه السياسات.
 

تم إدراج نتائج موجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وطبقاً 

الزميلة مبدئيـاً في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديلها  لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمار في الشركات

للشركة الزميـلة. في حال زيادة حصة األخرى من أرباح أو خسـائر وبنود الدخل الشامل  مجموعةالحقاً لالعتراف بحصة ال

تضمن أي حصص طويلة األجل، والتي في خسـائر الشركة الزميـلة عن اإلستثمار في تلك الشركة الزميلة )والتي ت مجموعةال

االعتراف بحصته في الخسـائر  توقف المجموعةفي الشركة الزميـلة(،  مجموعةفي جوهرها، تشكل جزءاً من صافي استثمار ال

 التـزامات قانونية أو استداللية أو مجموعةالالحقة. وال يتم االعتراف بالخسـائر اإلضافية سـوى إلى المدى الذي تحمل فيه ال

 قامت بدفعات بالنيـابة عن الشركة الزميـلة.
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ية من تاريخ تحول الشركة المستثمر بها إلى شركة زميلة. يتم تسجيل االستثمار في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملك

في صافي القيمة العادلة  مجموعةوعند االستحواذ على االستثمار في شركة زميلة، فإن أية زيادة في تكلفة الشراء عن حصة ال

شراء، يتم االعتراف بها للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحددة للشركة الزميلة والتي تم تسجيلها بتاريخ ال

في صافي القيمة العادلة للموجودات  مجموعةكشهرة، ويتم تضمينها في القيمة المدرجة لإلستثمار. إن أي زيادة في حصة ال

والمطلوبات والمطلوبات المحتملة عن تكلفة الشراء، بعد إعادة التقييم، يتم اإلعتراف بها مباشرة في بيان الدخل الموحد في 

 التي تم فيها اإلستحواذ على االستثمار.الفتـرة 
 

لتحديد ما إذا كان من الالزم االعتراف بأي خسارة النخفاض القيمة  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتم تطبيق متطلبات 

ة المدرجة لالستثمار زميلة. عند الضرورة، يتم إجراء اختبار على كامل مبلغ القيمالشركة الفي  مجموعةفيما يتعلق باستثمار ال

انخفاض قيمة األصول  36)بما في ذلك الشهرة( لتحديد ما إذا ما كان هناك انخفاض في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

ً تكاليف البيع، أيهما أعلى( يمة القابلة لالسترداد )القيمة قيدكأصل واحد وذلك بمقارنة الق مع  االستخدام والقيمة العادلة ناقصا

قيمتها المدرجة. إن خسائر اإلنخفاض في القيمة المعترف بها تشكل جزءاً من القيمة المدرجة لالستثمار. يتم االعتراف بأي 

 إلى الحد الذي تزيد عنده قيمة اإلستثمار القابلة لالسترداد. 36استرجاع لخسائر انخفاض القيمة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 
 عمالإندماج األ 3-5

تتم محاسبة إستحواذ األعمال التجارية باستخدام طريقة الشراء. ويتم قياس البدل المنقول ضمن اندماج األعمال بالقيمة العادلة، 

والتي يتم حسابها على أنها مجموع القيم العادلة لألصول التي تنقلها المجموعة بتاريخ اإلستحواذ، والمطلوبات التي تتحملها 

كي المنشأة المستحوذ عليها السابقين باإلضافة إلى حصص حقوق الملكية التي أصدرتها المجموعة في مقابل المجموعة إلى مال

السيطرة على المنشأة المستحوذ عليها. وبشكٍل عام، يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة بعمليات اإلستحواذ من خالل األرباح أـو 

، يتم االعتراف باألصول المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة الخسائر عند تكبدها. كما في تاريخ اإلستحواذ

 بقيمها العادلة .
 

يتم قياس الشهرة بالزيادة على مجموع البدل المنقول، ومقدار حصة األطراف غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها، والقيمة 

كانت تحتفظ بها سابقاً في المنشأة المستحوذ عليها )إن وجدت( على صافي العادلة لحصة حقوق الملكية للشركة المستحوذة والتي 

مبالغ األصول المقتناه القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة بتاريخ اإلستحواذ. في حال، بعد إعادة التقييم، تجاوز صافي قيمة 

حواذ مجموع البدل المنقول ومبالغ حصة األطراف األصول المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة بتاريخ اإلست

غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية للشركة المستحوذة التي كانت تحتفظ بها سابقاً في 

 سعر منخفض.المنشأة المستحوذ عليها )إن وجدت(، يتم االعتراف بالزيادة مباشرة في الربح أو الخسارة كربح شراء ب
  

في حال تمت عملية اندماج األعمال على مراحل، يعاد قياس حصة المجموعة السابقة في المنشأة المستحوذ عليها لقيمتها العادلة 

كما في تاريخ االستحواذ )أي بتاريخ انتقال السيطرة على المنشأة المستحوذ عليها إلى المجموعة(، ويتم االعتراف باألرباح 

وجدت، في بياني األرباح والخسائر. يتم إعادة تصنيف المبالغ الناشئة عن حصة المنشأة قبل تاريخ االستحواذ، والخسائر، إن 

والتي تم االعتراف بها سابقاً في بنود الدخل الشامل األخرى، إلى أرباح أو خسائر إذا كانت المعالجة صحيحة في حال تم استبعاد 

 هذه الحصة. 
 

سبة األولية إلندماج األعمال في نهاية فترة التقرير التي حصل فيها األندماج، تسجل الشركة المبالغ في حال عدم انتهاء المحا

المؤقتة للبنود التي لم يتم إنتهاء عملية المحاسبة عنها. يتم تعديل هذه المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس )انظر أعاله(، أو يتم 

كس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف السائدة االعتراف بموجودات أو مطلوبات إضافية لتع

 بتاريخ االستحواذ، إن توفرت، والتي من شأنها التأثير على المبالغ المعترف بها كما في ذلك التاريخ.
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 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 

 الموجودات المالية

فأة، أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل : بالتكلفة المطبناًء على قياسهاألصل المالي  تصنيفعند االعتـراف المبدئي، يتم 

الشامل األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين 

 التاليين ولم يتم تحديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 

 وذج أعمال يهدف لالحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. وأن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نم 

  مدفوعات األصل والفائدة بفقط  متمثلةأن يتـرتب على الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية

 على المبلغ األصلي القائم.
 

ل بنود الدخل الشامل األخرى إال إذا استوفت الشرطين التاليين ولم يتم تحديدها ال يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خال

 بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة:

   أن يُحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتحقق هدفه عن طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛

 و

 فقط مدفوعات األصل وفائدة  متمثلةة للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية أن يتـرتب على الشروط التعاقدي

 على المبلغ األصلي القائم.
 

للمتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار اختياًرا غيـر قابل  اعند االعتـراف المبدئي لالستثمارات في أسهم الملكية غيـر المحتفظ به

حقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم إجراء هذا االختيار على أساس كل استثمار للتغييـر  لعرض التغيـرات الال

 .هعلى حد
 

 مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.والويتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى 
 

 ئيًا أن يتم قياس أي من الموجودات المالية المستوفيباإلضافة إلى ذلك، يمكن للمجموعة عند االعتـراف المبدئي أن تحدد نها

بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  لمتطلبات القياس

 خالفًا لذلك. الخسارة إن كان هذا التصنيف يخفض أو يحد بشكل كبيـر من عدم التطابق الحسابي الذي قد ينشأ
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 )تتمة( لية والمطلوبات الماليةتصنيف الموجودات الما

 المطلوبات المالية

 تُصنف المطلوبات المالية في الفتـرة الحالية والفتـرة السابقة كُمقاسة الحقًا بالتكلفة المطفأة، وذلك باستثناء:

 المالية  المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: حيث يسري التصنيف على المشتقات والمطلوبات

األخرى المحددة كذلك عند االعتـراف المبدئي. ويتم عرض األرباح والخسائر على المطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو الخسارة بشكل جزئي في بنود الدخل الشامل األخرى )مبلغ التغيـر في القيمة العادلة للمطلوبات المالية 

غيـرات في مخاطر اإلئتمان لتلك المطلوبات، والتي يتم تحديدها على أنها المبلغ الذي ال يعزى إلى والذي يُعزى إلى الت

التغيـرات في األوضاع السوقية التي تؤدي إلى مخاطر السوق( والربح أو الخسارة الجزئية )المبلغ المتبقي من التغيـر في 

يتم عرض  حيث ،العرض لوجود أو تكبير عدم التطابق المحاسبي القيمة العادلة للمطلوب(، وذلك في حال ال يؤدي مثل هذا

 المكاسب أو الخسائر المتعلقة بالتغيـرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات في الربح أو الخسارة.

  المطلوبات المالية الناتجة من تحويل موجودات مالية لم تكن مؤهلة إللغاء االعتـراف أو عند تطبيق منهج المشاركة

مستمرة. وفي حال لم يكن تحويل المطلوبات المالية مؤهاًل إللغاء االعتـراف، يتم االعتـراف بالمطلوب المالي بقيمة المقابل ال

 المستلم لقاء التحويل؛ و

 .عقود الضمان المالي وتعهدات القروض 

 

 الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

 ءها )أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته(.يتم إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية عند إطفا
 

 تقييم نموذج األعمال
الهدف من نموذج العمل الذي يتم فيه االحتفاظ بموجودات على مستوى المحفظة إذ يعكس ذلك الطريقة المثلى  المجموعةقّيم تُ 

 رة. وتتضمن المعلومات التي يتم النظر فيها:إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدا

  السياسات واألهداف المعلنة بالنسبة للمحفظة ووضع تلك السياسات للتطبيق الفعلي. على وجه الخصوص، ما إذا كانت

قة إستـراتيجية اإلدارة تـركز على تحقيق إيـرادات الفوائد التعاقدية والمحافظة على جانب محدد لسعر الفائدة وكذلك مطاب

 مدة الموجودات المالية مع المطلوبات المالية لها أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛

 بها؛ مجموعةكيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة ال 

  المخاطر؛ داء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج العمل( وكيفية إدارة هذهأالمخاطر التي تؤثر على 

  على سبيل المثال، ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة  -كيفية تعويض مديـري النشاط التجاري

 أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و

 يعات في المستقبل. ومع وتيـرة وحجم وتوقيت المبيعات في فتـرات سابقة، وأسباب هذه المبيعات؛ وتوقعاتها بشأن نشاط المب

ذلك، فإن المعلومات حول نشاط المبيعات ال يتم اعتبارها بمنأى عن ذلك، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف 

 إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. مجموعةالمعلن لل
 

من  هايتم قياس القيمة العادلة بناًء علىالمالية المدارة والتي يُقيم أداؤها  أو الموجودات للمتاجرةالموجودات المالية المحتفظ بها 

حيث أنها غيـر محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وكذلك غيـر محتفظ بها لتحصيل  خالل األرباح أو الخسائر

 التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية.
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 بيانات المالية الموحدةإيضاحات حول ال

 )تتمة(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تتمة(ص بأهم السياسات المحاسبية ملخ -3
 

 )تتمة(9السياسات المحاسبية الهامة المقدمة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  3-6

 ()تتمة تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 التقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفائدة

ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "األصل" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتـراف المبدئي. يتم تعريف "الفائدة" 

رتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فتـرة زمنية معينة ولخيارات على أنها مقابل للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية الم

 وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش الربح.

بار الشروط وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات أصل وفائدة، فإن المجموعة تأخذ بعين االعـت

التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن مدة تعاقدية يمكن أن تغيـر توقيت أو مقدار التدفقات النقدية 

 التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط.

 عند إجراء التقييم، تأخذ المجموعة باالعتبار:

  التدفقات النقدية؛أحداث طارئة من شأنها أن تغيـر مقدار وتوقيت 

 .ميزات رفع القدرة المالية 

 شروط الدفع المسبق والتمديد؛ 

  الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات معينة )على سبيل المثال ترتيبات تعاقدية لموجودات

 ال يمكن الرجوع فيها(؛ و

  على سبيل المثال، إعادة ضبط دورية لسعر الفائدة. -الميزات التي تعدل مقابل القيمة الزمنية للنقود 
 

 إعادة التصنيف
إذا تغير نموذج األعمال الذي تحتفظ بموجبه المجموعة بموجودات مالية، يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية التي تعرضت 

من اليوم األول من فترة التقرير األولى  للتأثير. تسري متطلبات التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي اعتباًرا

رة لفتوالحالية رة الفتل اخالبعد التغيير في نموذج األعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف الموجودات المالية للمجموعة. 

دة عام إيتم ل بالتاليبالموجودات المالية وعة ولمجمابه ظ تحتفذي لل األعماوذج افي نمر تغييك أي نان هيکم ل، لسابقةالمحاسبية ا

 ف.تصني
 

 إلغـاء االعتراف
االستثمار في أسهم الملكية المحددة بالقيمة ب المتعلقةبنود الدخل الشامل األخرى  ضمنإن أي ربح/خسارة متراكمة معترف بها 

 ستثمارات.إلا هذهال يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف ب خرىالدخل الشامل األ بنود العادلة من خالل

 قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 إستثمارات في أوراق مالية

 " في بيان المركز المالي:إستثمارات في أوراق مالية "فئة تشمل 

 ة، والحقًا يتم قياسها مبدئيًا بالقيمة العادلة مع تكاليف المعاملة المباشر والتي أوراق استثمار الديون المقاسة بالتكلفة المطفأة

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

  المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو المحددة بالقيمة  بحقوق الملكيةاألوراق المالية االستثمارية الخاصة

بها مباشرة في الربح  التي يتم اإلعترافيتم قياسها بالقيمة العادلة مع التغيرات  والتي العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛

 و أو الخسارة؛

 بنود الدخل الشامل األخرى. األوراق المالية االستثمارية لألسهم المحددة بالقيمة العادلة من خالل 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 )تتمة(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 

 )تتمة(سبية ص بأهم السياسات المحاملخ -3
 
 )تتمة(9السياسات المحاسبية الهامة المقدمة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  3-6
 

 )تتمة(قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 )تتمة(إستثمارات في أوراق مالية 

ملکية وق حقأدوات معينة في الستثمارات لة دلعاالقيمة ا فيتختار المجموعة عرض التغيرات على بنود الدخل الشامل األخرى 

 عند االعتراف المبدئي. هرة. ويتم االختيار، الذي يعتبر غير قابل لإللغاء، على أساس كل أداة على حدللمتاجظ بها محتفر غي

رة وال يتم قيد أي انخفاض في ال يتم على اإلطالق إعادة تصنيف األرباح والخسائر على أدوات الملكية هذه إلى الربح أو الخسا

القيمة في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة إال إذا كانت تمثل بوضوح استردادًا لجزء 

المتراكمة . يتم تحويل األرباح والخسائر خرىالدخل الشامل األ بنودمن تكلفة االستثمار، حيث يتم في هذه الحالة االعتراف بها في 

 إلى األرباح المستبقاة عند استبعاد أي استثمار. خرىالدخل الشامل األ بنودالمعترف بها في 
 

 المطلوبات المالية

 اال في حال تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. تقاس جميع المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
 

 انخفاض القيمة

 مانية المتوقعةقياس الخسائر االئت

تعترف المجموعة بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة:

 ودائع وأرصدة والمطلوب من البنوك؛ 

 الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة؛ أدوات 

 للعمالء؛ لفالقروض والس 

 الموجودات المالية األخرى؛قبوالت العمالء و 

 تعهدات القروض؛ و 

 .الضمانات المالية وخطابات الضمان 
 

 ال يتم االعتراف بأي خسارة انخفاض في القيمة على استثمارات الملكية.
 

لمتوقعة من وباستثناء الموجودات المالية المشتراة أو الممنوحة المتدنية في قيمتها االئتمانية، فيتطلب قياس الخسائر االئتمانية ا

 خالل مخصص خسارة بقيمة تعادل:

  من أحداث التعثر على األدوات المالية  الناجمةشهًرا، أي الخسائر االئتمانية المتوقعة  12خسارة ائتمانية متوقعة لمدة

 (؛ أو1)ويشار إليها بالمرحلة  التقارير الماليةشهًرا بعد تاريخ  12خالل  المحتملة

 المحتملة من جميع حاالت التعثر  الناجمةاالئتمانية المتوقعة  ئرمانية المتوقعة، أي الخساالعمر الكامل للخسارة االئ

 (.3و المرحلة  2على مدار عمر األداة المالية )يشار إليها بالمرحلة 
 

تلك األداة  بالكامل لألداة المالية إذا زادت مخاطر االئتمان عن تكوين مخصص خسارة للعمر الزمني للخسارة االئتمانية ويقتضي

المالية بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، يتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة بمبلغ 

 شهًرا.  12يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 
 

لخسائر االئتمانية، حيث يتم قياسها على أنها القيمة وتعد الخسارة االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للمخاطر للقيمة الحالية ل

الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها والتي تنشأ من 

 ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية، مخصومة بمعدل الفائدة لألصل.
 

 ات القروض غير المسحوبة، فإن الخسارة االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للفرق بين التدفقات بالنسبة لتعهد

النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة إذا قام صاحب االلتزام بسحب القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة 

 استالمها حال تم سحب القرض، و

 مان المالي، فإن الخسارة االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة لتسديد حامل أداة الدين بالنسبة لعقود الض

 أو المدين أو أي طرف آخر. حامل أداة الدينالمضمونة ناقًصا أي مبالغ تتوقع المجموعة استالمها من 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 )تتمة(  2018بر ديسم 31للسنة المنتهية في 
 

 

 )تتمة(ص بأهم السياسات المحاسبية ملخ -3
 

 )تتمة( انخفاض القيمة
 

 )تتمة( قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

، أو على أساس جماعي لمحافظ )محفظة تجارة الجملة( تقوم المجموعة بقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس فردي

. ويستند قياس مخصص الخسارة إلى القيمة )محفظة تجارة التجزئة( اطر اقتصادية مماثلةالقروض التي تتشارك خصائص مخ

الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي لألصل، وذلك بغض النظر عما إذا كان يُقاس على أساس 

 فردي أو على أساس جماعي.
 

 العمر المتوقع

، فإن مخصصات الخسارة تعكس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي 3أو المرحلة  2لمرحلة بالنسبة لألدوات في ا

المتوقع لألداة. وبالنسبة لمعظم األدوات، يقتصر العمر الزمني المتوقع على الفترة التعاقدية المتبقية. ويتم تقديم إعفاء لبعض 

داة مشتملة على كل من مكونات التمويل والتعهد غير المسحوب؛ )ب( القدرة األدوات ذات الخصائص التالية: )أ( أن تكون األ

لخسائر االئتمان على فترة اإلخطار التعاقدي.  التعرضالتعاقدية على طلب السداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب؛ )ج( ال يقتصر 

يتم فيها لتي ال رة الفتا وهي ،المتبقيةتعاقدية لا ة الفترةالمتوقع وز الفترةتتجاد قء، إلعفاق هذا ااطفي نودة جولمت ابالنسبة للمنتجا

. تختلف هذه الفترة حسب المنتج وفئة العادية الئتمانيةطر المخاراءات إدارة اجل إخالن م رض لمخاطر االئتمانلتعتخفيف ا

مخاطر االئتمان التي يتم اتخاذها  المخاطر ويتم تقديرها استنادًا إلى خبرتنا السابقة للتعرضات المماثلة والنظر في إجراءات إدارة

كجزء من دورة مراجعة االئتمان الدورية. تشتمل المنتجات التي تدخل في نطاق هذا اإلعفاء على بطاقات االئتمان وأرصدة 

السحب على المكشوف وبعض فئات االئتمان المتجددة. ويستند تحديد األدوات التي تقع في نطاق هذا اإلعفاء وتقدير العمر 

 .على أحكام هامة تنا التاريخية وممارسات تخفيف مخاطر االئتماناتبقي المناسب على خبرالم
 

 ضة القيمة االئتمانيةفالموجودات المالية منخ
يعتبر أي من الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية 

. وتتضمن 3لألصل المالي. ويشار إلى الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية كموجودات المرحلة المستقبلية المقدرة 

 األدلة على االنخفاض في القيمة االئتمانية بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

 مواجهة المقترض أو الجهة المصدرة صعوبة مالية كبيرة ؛ 

  السداد أو تخطي تاريخ االستحقاق؛خرق للعقد كحاالت التعثر في 

 اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية ؛ أو 

 .شراء أصل مالي بسعر مخفض جدًا يعكس خسائر االئتمان المتكبدة 
 

تحول تسبب في تفبدالً من ذلك، فأنه من المحتمل أن يكون التأثير المشترك لعدة أحداث قد  -وقد يتعذر تحديد حدث منفصل 

ت أدوات الدين التي تمثل الموجودات المالية کانإذا ما الموجودات المالية إلى منخفضة القيمة االئتمانية. وتقوم المجموعة بتقييم 

 ل بنود الدخل الشامل األخرى منخفضة القيمة االئتمانية في تاريخ كل تقريرخالن لة مدلعاالمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة ا

أجل تقييم ما إذا كانت أدوات الدين السيادية أو التجارية منخفضة القيمة االئتمانية، تأخذ المجموعة بعين االعتبـار . ومن مالي

 عوامل مثل توقيت دفعات الكوبون والتصنيفات االئتمانية وقدرة المقترض على زيادة التمويل.
 

ض نتيجة تدهور وضعه المالي، وذلك ما لم يكن هناك دليل ويعتبر القرض منخفض القيمة االئتمانية عند منح االمتياز للمقتر

على أنه نتيجة لمنح االمتياز قد انخفض إلى حد بعيد خطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية مع عدم وجود مؤشرات أخرى 

د، فيعتبر األصل منخفًضا في تتعلق بانخفاض القيمة. وفيما يتعلق بالموجودات عند مراعاة منح تنازالت، ولكن لم يتم منحها بع

 فيمته االئتمانية عند وجود دليل ملحوظ على االنخفاض االئتماني يتضمن استيفاء تعريف التعثر في السداد وهو ما يتضمن

 يوًما أو أكثر. 90)انظر أدناه( عدم احتمالية سداد والدعم إذا تخطى تاريخ استحقاق المبالغ  مؤشرات
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 مخاطر االئتمانالزيادة الجوهرية في 

الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع لمتطلبات  الماليةلتزامات اإلبمراقبة جميع الموجودات المالية و وم المجموعةتق

انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة هامة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. إذا كانت هناك زيادة هامة في 

 12بقياس مخصص الخسارة على أساس مدى الحياة بدالً من الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة  تقوم المجموعةمخاطر االئتمان، 

السياسة المحاسبية العملية حيث أن الموجودات المالية ذات المخاطر االئتمانية "المنخفضة" بتاريخ  المجموعةال تستخدم  .شهراً 

بمراقبة جميع الموجودات  تقوم المجموعةنتيجةً لذلك،  في مخاطر اإلئتمان.ال تعتبر أنه قد حدث لها زيادة هامة  بيان المركز المالي

 الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع إلنخفاض القيمة للزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان. المالية لتزاماتاإلالمالية و
 

 

 تقوم المجموعةمنذ االعتراف األولي،  اًعا جوهريًاارتفعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة المالية قد ارتفعت 

بمقارنة مخاطر حدوث التعثر في السداد على األداة المالية في تاريخ التقرير استناداً إلى اإلستحقاق المتبقي لألداة مع وجود خطر 

عتراف باألداة المالية ألول مرة. عند الحالي عندما تم االبيان المركزرة االستحقاق المتبقية في تاريخ حدوث تعثر كان متوقعًا لفت

باالعتبار كٍل من المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك  المجموعةإجراء هذا التقييم، تأخذ 

وتقييم  للمجموعة الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له، بناًء على الخبرة التاريخية

 .الخبير اإلئتماني بما في ذلك المعلومات المستقبلية
 

 

بيان المركز تمثل السيناريوهات االقتصادية المتعددة أساس تحديد احتمالية التعثر في السداد عند االعتراف األولي وفي تواريخ 

تلفة للتعثر عن السداد. أن المرجح من هذه السيناريوهات الالحقة. سينتج عن السيناريوهات االقتصادية المختلفة احتمالية مخالمالي 

ارتفعت ارتفاًعا المختلفة يشكل أساس اإلحتمال المرجح للتعثر عن السداد والذي يستخدم لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد 

 جوهريًا.
 

 

لمؤشرات االقتصاد الكلي ، والتي يتم الحصول بالنسبة إلى تمويل الشركات، تتضمن المعلومات المستقبلية التوقعات المستقبلية 

عليها من اإلرشادات التنظيمية، وتقارير الخبراء االقتصاديين، والمحللين الماليين، والهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات 

أما بالنسبة والمتوقعة. المماثلة، باإلضافة إلى النظر في مختلف المصادر الداخلية والخارجية. من المعلومات االقتصادية الفعلية 

تتضمن معلومات التمويل المستقبلي نفس التوقعات االقتصادية مثل تمويل الشركات مع توقعات إضافية للمؤشرات ف، لألفراد

 االقتصادية المحلية.
 
 

 راعي المجموعةوتتخصص المجموعة األطراف المقابلة بدرجة مخاطر االئتمان الداخلي ذات الصلة بناًء على الجودة االئتمانية. 

زيادة كبيرة فيه على أساس مستمر طوال فترة التقرير. وتنظر مخاطر االئتمان عند االعتبار األولي لألصل وما إذا كانت هناك 

 :في المعلومات المتاحة والمعقولة للتوجيه. على وجه الخصوص أدرجت المؤشرات التالية
 

 

 درجة المخاطر الداخلية؛ 

 جي )بقدر ما هو متاح(؛التصنيف االئتماني الخار 

  المالية أو االقتصلللادية التي من المتوقع أن األعمال أو األحوال  أوضلللاعالفعلية أو المتوقعة في  الجوهريةالتغيرات السللللبية

 تؤدي إلى تغيير كبير في قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته؛

 ميل؛التغييرات الهامة الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للع 

  لعمالء في المجموعة والتغيرات في ا سللللدادألداء المتوقع وسلللللوك العميل، بما في ذلك التغييرات في حالة لتغييرات كبيرة

 النتائج التشغيلية للعميل؛ و

 االقتصلللاد الكلي: يعتمد البنك في نماذجه على مجموعة واسلللعة من المعلومات المسلللتقبلية كمدخالت اقتصلللادية،  معلومات

 ومعدل إشغال، مؤشر االقتصاد االستهالكي ومعدالت، والتضخم، وأبوظبي دبي في والعقارات، النفط أسعارسط مثل: متو

 نالئتماا خسائر بلحسا لمستخدمةا ذجلنمات والمدخال. إن الذلكوغيرها، إلى جانب التحوالت المختلفة.  الغرف الفندقية

ًما تحتسب ال قد لمتوقعةا يان. لماليةا تلبياناا يخرتا في قلسوا خصائص جميع دائ ذلك، يتم إجراء تعديالت نوعية  ولب

 .كم ائتماني ذو خبرةكتسويات مؤقتة باستخدام ح

  



 29   له والشركة التابعة الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 )تتمة(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 

 )تتمة(ص بأهم السياسات المحاسبية ملخ -3
 

 )تتمة(9دمة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم السياسات المحاسبية الهامة المق 3-6

 )تتمة( انخفاض القيمة

 )تتمة( مخاطر االئتمانالزيادة الجوهرية في 

عن سداد الدفعات التعاقدية العميل  إن تعثروجود زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان  فمن المفترضالتحليل أعاله،  وبخالف

 .ايومً  30ألكثر من 

 

 إن العوامل النوعية التي تشير إلى زيادة هامة في مخاطر االئتمان تنعكس في نماذج التعثر في السداد في الوقت المناسب. 

 

تنظر بشكل منفصل في بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد  تزال المجموعةذلك، ال وعلى الرغم من 

راض الشركات، هناك تركيز خاص على الموجودات المدرجة في "قائمة المراقبة" بالنظر إلى أن زادت بشكل هام. بالنسبة إلق

 التعرض يتم على قائمة المراقبة عندما يكون هناك قلق من تدهور الجدارة االئتمانية لطرف مقابل محدد. 

 

وث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ويكون حد تعيوًما،  30، عندما يصبح األصل مستحقًا أكثر من األفرادإلى تمويل  بالنسبة

للخسائر االئتمانية  بالعمر الزمني األصل في المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة، بمعنى أن مخصص الخسارة يقاس

 .المتوقعة

 

 ضة القيمة االئمانيةفالموجودات المالية الممنوحة أو المشتراة منخ
لممنوحة أو المشتراة منخفضة القيمة االئتمانية بشكل مختلف نظًرا ألن األصل كان عند الموجودات المالية ا مع يتم التعامل

االعتراف المبدئي منخفض القيمة االئتمانية. وتقوم المجموعة فيما يتعلق بهذه الموجودات بإثبات جميع التغيرات على العمر 

خسارة مع أية تغيرات مثبتة في الربح أو الخسارة. ويؤدي الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة منذ االعتراف المبدئي كمخصص 

 التغيير اإليجابي على مثل هذه الموجودات إلى تحقيق ربح من انخفاض القيمة.
 

 الموجودات المالية المعاد هيكلتها
ل جديد بسبب إذا تم إعادة التفاوض على شروط األصل المالي أو تعديلها أو استبدال أحد الموجودات المالية الحالية بأص

الصعوبات المالية للمقترض، يتم عندها تقييم ما إذا كان يجب استبعاد األصل المالي وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 النحو التالي:

  ألصل ا نلناتجة عا لمتوقعةا التدفقات النقديةن فإالقائم، باألصل اف رالعتء الغاإلى المتوقعة إلهيكلة دة اعاإ لم تؤديإذا

 األصل القائم. نمالنقدي  زلعجافي احتسابها  ميت المعدللمالي ا

  إذا أسللفرت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء االعتراف باألصللل القائم، عندها يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة للموجودات

يتم تضللللمين هذا المبلغ في احتسللللاب الجديدة على أنها التدفق النقدي النهائي من األصللللل المالي القائم في وقت اسللللتبعاده. 

العجز النقدي من الموجودات المالية الموجودة. ويتم خصلللم العجز النقدي من التاريخ المتوقع لالسلللتبعاد إلى تاريخ التقرير 

 .باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي القائم

 

 الشطب
عقولة بشأن االسترداد، ويشمل ذلك عدم قيام المدين بالدخول في خطة يتم شطب الموجودات المالية عندما ال توجد توقعات م

سداد مع المجموعة. وفي حال تم شطب القروض أو الذمم المدينة، تستمر المجموعة في محاولة استرداد الذمة المدينة المستحقة. 

 ويتم االعتراف باالستردادات، إن تمت، في الربح أو الخسارة.
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 عقود الضمان المالي
العقد الذي يقتضي من المصدر سداد دفعات محددة لتعويض صاحب العقد مقابل أي خسارة  على أنه لضمان المالييُعرف عقد ا

 تكبدها بسبب إخفاق أي من المدينين في سداد الدفعات المالية عند استحقاقها وفقًا لشروط أداة الدين.
 

يًا بقيمها العادلة، بينما تقاس الحقًا، إن لم يتم تحديدها يتم قياس عقود الضمان المالي المصدرة من أحد منشآت المجموعة مبدئ

 :التاليتين من القيمتين علىاألبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ولم تنشأ من تحويل أي من الموجودات المالية، ب

  ؛ و9قيمة مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ة المتثبة مبدئيًا مخصوًما منها، إن لزم األمر، القيمة المتراكمة للدخل المعترف به بموجب سياسات المجموعة القيم

 اإليرادات.ب باإلعتراف
 

تظهر عقود الضمان المالي غير المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمخصص في بيان المركز المالي الموجز 

 إعادة التقييم في اإليرادات األخرى.الموحد بينما يُعرض 
 

 لم تُحدد المجموعة أي من عقود الضمان المالي بالقيمة كعقود بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 
 

 39السياسات المحاسبية لألدوات المالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  3-7
 

 ألرقام المقارنة 2018يناير  1السارية قبل  39ب المعيار المحاسبي الدولي رقم السياسات المحاسبية لألدوات المالية بموجإن 

  لألدوات المالية موضحة أدناه. 
 

 الموجودات المالية
 

 قروض وذمم مدينة
 القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ولها دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وهي غير مدرجة في األسواق المالية 

النشطة . وهي تتضمن النقد واألرصدة لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، المطلوب من بنوك أخرى، القروض 

 .وموجودات أخرىوالسلفيات وقبوالت العمالء 
 
 ل الفائدة الفعلي . يتم إثبات القروض والسلفيات عند منح المبالغ للمقترضين وتقيد بالتكلفة المطفأة وذلك بإستخدام طريقة معد 

 
 إنخفاض قيمة القروض والسلفيات

 
 قروض مقيمة بشكل منفرد

تتمثل القروض المقيمة إفرادياً بشكل رئيسي في قروض الشركات والقروض التجارية والتي يتم تقييمها بشكل منفرد لمعرفة إن  

إذا ُوجد شك في قدرة  كمنخفضة القيمة روضالق تصنيفكان هناك أي دليل موضوعي يؤشر إلى وجود إنخفاض في قيمتها. يتم 

 د األصلية .تعاقوفقاً لشروط ال مجموعةستحقة عليه للالمقترض على الوفاء بالدفعات الم
 
يتم قياس اإلنخفاض في قيمة القروض بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بما فيها أي ضمان، ويتم  

نخفاض في القيمة بالفرق ما بين القيمة الدفترية للقروض وصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية إحتساب خسارة اإل

 المرتبطة بتلك القروض .
 

 قروض مقيمة كمجموعة
 تتمثل خسائر اإلنخفاض في قيمة القروض المقيمة كمجموعة من المخصصات المحتسبة على : 

 
 القروض العاملة (أ

 ميزات مشتركة والتي ال تمثل قيمتها بشكل منفرد أهمية جوهرية.قروض صغيرة ذات  (ب
 

 قروض مستحقة وغير مخفضة القيمة
أنه ال يوجد إنخفاض في  تعتقد المجموعةالقروض والسلفيات والتي استحق عليها فوائد أو أن أصل المبلغ مستحق السداد والتي  

 مرحلة تحصيل المبالغ المستحقة للمجموعة. قيمة تلك األصول نظراً إلحتفاظ المجموعة بضمانات و/أو

  



 31   له والشركة التابعة الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة(أهم السياسات المحاسبية  - 3
 
 )تتمة( 39السياسات المحاسبية لألدوات المالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  3-7
 

 )تتمة( يةالموجودات المال
 

 )تتمة( إنخفاض قيمة القروض والسلفيات
  

 القروض العاملة
بتقدير خسائر إنخفاض القيمة لمحافظ القروض بناًء على الخبرة السابقة والخسائر الكامنة المرتبطة  مجموعةتقوم إدارة ال 

 بالظروف اإلقتصادية واإلئتمانية السائدة .
 
 يست جوهرية بشكل منفردقروض مالية صغيرة ذات ميزات مشتركة ول 
 
تتمثل هذه القروض بشكل أساسي في المبالغ المستحقة على بطاقات اإلئتمان والقروض األخرى التي ال تمثل قيمتها بشكل منفرد  

ويتم تسجيلها بناء  إنخفاض القيمة لتلك القروض بناء على تحليل أعمار األرصدة لكل فئة منها خسائر أهمية جوهرية . يتم تقدير

 .لى ذلكع
 
 سياسة إعادة تحليل أعمار أرصدة القروض والسلفيات 
في إدارة المخاطر اإلئتمانية.  ابتحديد سياسة إعادة تحليل أعمار أرصدة القروض والسلفيات كجزء من سياسته قامت المجموعة 

ويقوم بتطبيق المبادئ  ،قة السداد كإعادة تحليل ألعمارهانقل وتأجيل أرصدة القروض والسلفيات مستح تعتبر المجموعة

( في هذا اإلطار. إن ذلك يشتمل على طرق مستقلة إلعادة تحليل أعمار أرصدة الحسابات العادية Basel II) 2التوجيهية لبازل 

والمتعثرة ، موافقة الجهات المسؤولة ، الحد األدنى لعمر التسهيالت المقدمة قبل أن تخضع إلعادة التحليل والحد األقصى إلعادة 

لتحليل لكل رصيد من أرصدة  التسهيالت كل على حدة وعوامل أخرى. تعتمد إعادة تحليل العمر على إعادة تقييم قدرة المقترض ا

 .على األوضاع اإلقتصادية المستجدةبناًء  مجموعةعلى تسديد إلتزاماته لل
 

 استثمارات في أوراق مالية
لفئات التالية : موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،  في األوراق المالية في ا اإستثماراته تصنف المجوعة 

وموجودات مالية محتفظ بها حتى استحقاقها، وموجودات مالية متاحة للبيع . تحدد اإلدارة تصنيف إستثماراتها عند اإلعتراف 

 المبدئي بها .
 

 أو الخسائر أ( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

بغرض المتاجرة ، وتلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  –وتشتمل هذه الفئة على فئتين فرعيتين : الموجودات المالية  

أو الخسائر منذ البداية . يتم تصنيف األصل المالي في هذه الفئة إذا تم إقتنائه بشكل أساسي لغرض بيعه على المدى القصير أو 

النية من قبل اإلدارة إلقتنائة على ذلك األساس . يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  إذا وجدت

ً إلدارة مخاطر  الخسائر عندما تتم إدارة استثمارات محددة، مثل استثمارات األسهم ، وتقييمها على أساس القيمة العادلة وفقا

 عينة حيث يتم رفع تقارير بها معتمدة على تلك األسس إلى أفراد اإلدارة الرئيسيين. موثقة أو إستراتيجية إستثمار م
 

 ب( إستثمارات محتفظ بها حتى إستحقاقها 
اإلستثمارات المحتفظ بها حتى إستحقاقها هي موجودات مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وتواريخ استحقاق  

بيع ما  تقرر المجموعةلقدرة على ذلك . عندما االحتفاظ بها حتى استحقاقها ويكون لها ا مجموعةرة الثابتة وهي التي تعتزم إدا

هو أكثر من مجرد كمية غير كبيرة من اإلستثمارت المحتفظ بها حتى إستحقاقها ، عندها تكون الفئة بالكامل قد تعرضت للتأثر 

 .  وبالتالي تتم إعادة تصنيفها كإستثمارات متاحة للبيع
 

 ج( إستثمارات متاحة للبيع

اإلستثمارات المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مصنفة كإستثمارات متاحة للبيع أو غير مصنفة على أنها )أ( قروض  

 ر . وسلفيات ، )ب( إستثمارات محتفظ بها حتى إستحقاقها ، أو )ج( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
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 اإلعتراف المبدئي
 

، اإلستثمارات المحتفظ بها ادلة من خالل األرباح أو الخسائريتم اإلعتراف بمشتريات ومبيعات الموجودات المالية بالقيمة الع 

. يتم لبشراء أو بيع األص المجموعة فيهاالتي تلتزم حتى استحقاقها واإلستثمارات المتاحة للبيع في تاريخ المعاملة وهو التاريخ 

اإلعتراف بالموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً لها تكاليف المعاملة لكافة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة 

. أما الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر فيتم اإلعتراف بها مبدئياً ادلة من خالل األرباح أو الخسائرالع

 القيمة العادلة ويتم إدراج تكاليف المعاملة كمصروف في بيان الدخل الموحد.ب
 

 اإلعتراف الالحق
 

تتم إعادة اإلعتراف باإلستثمارات المتاحة للبيع والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الحقاً بالقيمة  

. يتم إثبات ستخدام طريقة سعر الفائدة الفعليحتى إستحقاقها بالتكلفة المطفأة بإ العادلة . يتم إدراج اإلستثمارات المحتفظ بها

األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة لفئة " الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 " في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها.
 
، حتى هميندراج األرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارت المتاحة للبيع مباشرةً في حقوق المسايتم إ 

في حال تم إلغاء اإلعتراف باإلستثمارت المتاحة ة أو أن تتعرض إلنخفاض في قيمتها. يتم إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالي

، فإن الربح أو الخسارة المتراكمة والتي تم إدراجها في السابق ضمن حقوق المساهمين قيمتها بيع أو تعرضها إلنخفاض فيلل

 يتم عكسها من خالل إثباتها في األرباح أو الخسائر.
 
     . بيع مباشرة في بيان الدخل الموحديتم إثبات أرباح وخسائر العمالت األجنبية الناشئة من الموجودات المالية النقدية المتوفرة لل 
تستند القيم العادلة لإلستثمارات المدرجة في األسواق النشطة إلى أسعار الطلب الحالية، وإذا كان السوق المدرج به ذلك اإلستثمار  

القيمة العادلة بإستخدام "أساليب التقييم" للوصول إلى  المجموعة تقومغير نشط )وكذلك بالنسبة لإلستثمارات غير المدرجة(، فإن 

 . ستثماراتلتلك اإل
 
يتم إثبات الفوائد المكتسبة خالل اإلحتفاظ باإلستثمارات في أوراق مالية كإيرادات فوائد. يتم تحقق إيرادات توزيعات األرباح  

 المتعلقة بأدوات ملكية في بيان الدخل الموحد عندما ينشأ حق للمجموعة بإستالم الدفعات. 
 
لوبات المالية في قيمتها التي تم قياسها بشكل مبدئي مخصوماً منها أي دفعات ومضافاً تتمثل التكلفة المطفأة للموجودات والمط  

 لها أو مخصوماً منها اإلطفاء المتراكم ، والذي تم تحديده بإستخدام نسبة الفائدة الفعلية ، ألي فروقات بين القيمة المبدئية والقيمة

ل مباشر أو من خالل مخصص( لمقابلة إنخفاض القيمة أو إمكانية المستحقة مخصوماً منها أي تخفيض في قيمتها )سواء بشك

 عدم التحصيل .
 
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للموجودات والمطلوبات المالية وتوزيع إيرادات الفوائد أو  

دل الذي يُخصم بناًء على الدفعات النقدية المستقبلية أو مصاريف الفوائد على الفترات المرتبطة بها. معدل الفائدة الفعلي هو المع

ً لصافي القيمة الدفترية  المتحصالت المتوقعة خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبا

بتقدير الدفعات النقدية آخذاً في  تقوم المجموعةللموجودات المالية أو المطلوبات المالية. عند إحتساب معدل الفائدة الفعلي، 

 اإلعتبار جميع الشروط التعاقدية المتعلقة باألداة المالية في حين ال يأخذ في اإلعتبار خسائر اإلئتمان المستقبلية .
 
لفعلي، يتضمن اإلحتساب أعاله جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين طرفي العقد والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من سعر الفائدة ا 

 تكاليف المعامالت وسائر العالوات أو الخصومات .
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

يتم في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد مراجعة القيم الحالية للموجودات المالية. يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود 

اف المبدئي بتلك الموجودات المالية، يشير إلى تأثر التدفق النقدي دليل موضوعي، كنتيجة لحدث أو أحداث حصلت الحقاً لالعتر

المتوقع مستقبالً لتلك الموجودات المالية. فيما يتعلق بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن قيمة اإلنخفاض تتمثل في 

لتدفق النقدي المتوقع مستقبالً من تلك الموجودات المالية الفرق ما بين القيمة الدفترية لتلك الموجودات المالية والقيمة الحالية ل

 بعد خصم الفوائد المتكبدة حسب أسعار الفائدة الفعلية.
 

في القيمة العادلة  جوهري او لمدة طويلةإنخفاض فإن أي  ،تصنيف إستثمارات الملكية كإستثمارات متاحة للبيع تم في حال 

 . في حال وجودتعرض إلنخفاض القيمة صلفيما إذا كان األعند تحديد ذ بعين اإلعتبار خرق المالية إلى أقل من تكلفتها يؤلألو

بالفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة  المقاسة –فإن الخسارة المتراكمة  المتاحة للبيع،مالية الموجودات المتعلق بدليل  هكذا

 حقوق فأنه يتم حذفها من –ترف بها سابقاً ضمن األرباح أو الخسائرالية المعناقصاً أي إنخفاض في قيمة الموجودات الم ،الحالية

بيان الدخل الموحد. ال يتم عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة المعترف بها في بيان الدخل  ويتم اإلعتراف بها ضمنالملكية 

 الموحد على أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع من خالل بيان الدخل الموحد.
  

 تراف بالموجودات الماليةإلغاء اإلع

لموجودات المالية بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك ا تقوم المجموعة 

ك بتحويل تل تقم المجموعة، بما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكيتها ، إلى طرف آخر . إذا لم أو عند تحويلها

 مجموعةالموجودات بشكل كامل أو لم يقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكيتها وإستمر بالسيطرة عليها فإن ال

 قوم باإلعتراف بما يتعلق بها من عوائد متراكمة وأي إلتزامات واجب سدادها.ت
  

 المطلوبات المالية وأدوات الملكية 
 
  التصنيف كدين أو أداة ملكية  

تصنيف الديون وأدوات الملكية كمطلوبات مالية أو كأدوات ملكية طبقاً ألسس وجوهر الترتيبات التعاقدية وتعريف المطلوبات  يتم

 المالية وأدوات الملكية.
 

 أدوات الملكية
الملكية أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في أصول المجموعة المتبقية بعد طرح جميع إلتزاماتها . أدوات حقوق 

 المصدرة من قبل المجموعة يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار .
 
 المطلوبات المالية 

يتم قياسها بشكل  والمطلوبات األخرى إن المطلوبات المالية المتضمنة ودائع العمالء، قبوالت العمالء والمطلوب لبنوك أخرى

 كاليف المعامالت.أولي بالقيمة العادلة مطروحاً منها ت
 
يتم قياس المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي حيث يتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد  

 وفقاً ألسعار الفائدة الفعلية السائدة.
  
 
 إلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية 

 المالية فقط عندما يتم تنفيذها ، إلغاؤها أو إنتهاء مدتها .بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات  تقوم المجموعة
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 ممتلكات ومعدات 3-8

. يتم إستهالك هذه األصول ناتجة عن اإلنخفاض في القيمة قيد التنفيذ بالتكلفة مطروحاً منها أي خسائر رأسمالية أعمالتظهر 

 .نشأت من أجلهأاهزة لإلستخدام الذي ج يبدأ عندما تصبحاألصول والممتلكات األخرى  كما هو الحال مع

ً اإلستهالك المتراكم . يتم  إلى  لتكلفة األصو طفاءساب اإلستهالك إلتحإتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصا

 طريقة القسط الثابت مبنياً على مدة الخدمة المتوقعة على النحو التالي :المتبقية وفقاً ل قيمتها

 سنــوات 

 20 مباني

 5-1 أجهزة كمبيوتر ومعدات

 5 أثاث وتجهيزات

 5-3 مبنى مستأجرعلى  تحسينات

 5 سيارات
 

 حدد.ال يتم إستهالك األرض بإعتبار أن ليس لديها عمر إفتراضي م
 

يتم تحديد أرباح وخسائر إستبعاد الممتلكات والمعدات بالرجوع إلى قيمتها الدفترية وتؤخذ في اإلعتبار عند تحديد أرباح 

العمليات. يتم إثبات مصاريف تصليح وتجديد الممتلكات والمعدات في بيان الدخل الموحد عند تكبدها. عندما تكون القيمة الدفترية 

  عدات أكبر من القيمة الممكن إستردادها ، فإنه يتم خفض قيمته الدفترية مباشرة إلى القيمة الممكن إستردادها،ألحد الممتلكات والم

 .قيد االستخدام المتبقية والقيمة مطروحاً منها تكاليف البيعحيث أنها أعلى من القيمة العادلة 
 
 البضاعة 3-9

ة الديون، والتي تظهر بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. إن في الممتلكات المستحوذ عليها في تسوي تتمثل البضاعة

تدرج كجزء من تكلفة الموجودات. تمثل صافي القيمة البيعية  البضاعةسعر التكلفة المباشرة المتكبدة نتيجة اإلستحواذ على 

 ما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.صافي سعر البيع المقدر في سياق األعمال اإلعتيادية، على أساس أسعار السوق ك

 

 إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة 3-10
 

بمراجعة القيمة الحالية للموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك أي  تقوم المجموعةفي تاريخ كل بيان مركز مالي موحد، 

ي حالة وجود ذلك المؤشر، فانه يتم تقدير القيمة القابلة مؤشر يدل على وجود إنخفاض في القيمة الدفترية لتلك الموجودات، وف

لإلسترداد للموجودات وذلك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجة عن إنخفاض القيمة )إن وجدت( . وفي حال صعوبة تقدير القيمة 

ينتمي لها األصل. عند وجود أسس  بتقدير القيمة المستردة لوحدة توليد النقد التي تقوم المجموعةالقابلة لإلسترداد لألصل فردياً 

معقولة للتوزيع، فإنه يتم توزيع الموجودات العامة على وحدات توليد النقد بشكل إفرادي أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة 

 من وحدات توليد النقد بناًء على أسس معقولة يمكن تحديدها.
 
اً منها التكلفة حتى إتمام البيع أو القيمة الناتجة عن اإلستعمال أيهما أعلى. تتمثل القيمة القابلة لإلسترداد في القيمة العادلة مخصوم 

عند تقييم القيمة الناتجة عن اإلستعمال، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوصول بها إلى القيمة الحالية بإستخدام 

 مرور الوقت على القيمة والمخاطر المحددة لألصل.معدل خصم مناسب ليعكس قيمتها السوقية الحالية مع مراعاة أثر 
 
أما إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد المقدرة لألصل )وحدة توليد النقد( أقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم خفض القيمة الدفترية  

مباشرة على األرباح أو الخسائر إال لألصل )وحدة توليد النقد( إلى القيمة التي يمكن إستردادها. إن خسارة إنخفاض القيمة تحمل 

 إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة اإلنخفاض في القيمة تعامل كإنخفاض في إعادة التقييم .
 

مة المقدرة في حال تم الحقاً تراجع خسارة إنخفاض القيمة ، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد النقد( إلى إن تصل للقي

التي يمكن إستردادها على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك إنخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد 

النقد( في السنوات السابقة . إن إسترداد خسارة اإلنخفاض في القيمة تدرج في األرباح أو الخسائر إال إذا كان األصل قد تم إعادة 

 مه ، وفي هذه الحالة فإن إسترداد خسارة اإلنخفاض في القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم .تقيي
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 3-11

لمساهمة بإلتزام معاشات التقاعد والتأمين اإلجتماعي للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة با تقوم المجموعة

المتعلق بالمعاشات والتأمينات اإلجتماعية. يتم تكوين  1999( لعام 7وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

ة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون مخصص بكامل مبلغ مكافآت نهاية الخدم

العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك عن فترة خدمتهم حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يتم إدراج هذا المخصص 

 تحت بند مطلوبات أخرى .

.  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بموجب قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدةب المطلوبات المتعلقة قياسباإلدارة  تقوم

 والراتب األساسي المتوقع بتاريخ تركه للخدمة.  الخدمة المتوقعة للموظف مع البنك، يتم إعداد تقييم لمدة  وبموجب هذه الطريقة
 
 مخصصات 3-12

 تدفق، ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر حاليم قانوني أو إجباري يتم أخذ المخصصات عندما يترتب على البنك إلتزا

 منافع إقتصادية لتسوية اإللتزام ، مع توفر إمكانية تقدير معقول لمبلغ اإللتزام .ل خارجي
 

 يتم إحتساب المبلغ المعترف به كمخصص حسب أفضل التقديرات للمصروفات المستقبلية لسداد اإللتزامات كما بتاريخ بيان

المركز المالي الموحد مأخوذاً في عين اإلعتبار أية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة باإللتزام عند تحديد المخصص بإستخدام 

يكون  التدفقات النقدية المتوقعة لسداد اإللتزام الحالي ، فإن القيمة الدفترية لإللتزام تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية )حيث

 قيمة الزمنية للنقود مادية(.تأثير ال
 

عند توقع إسترداد بعض أو جميع المنافع اإلقتصادية المطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث ،فإنه يتم تسجيل المبالغ المدينة 

 كأصل إذا ما تم التأكد فعالً من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل موثوق .
 
 قروض 3-13

يتم اإلعتراف بالقروض مبدئياً بالقيمة العادلة مخصوماً أي مصاريف متعلقة بها ، ويتم إظهارها الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام 

طريقة معدل الفائدة الفعلي . يتم إحتساب أي فرق بين قيمة اإلسترداد وصافي المقبوضات بعد خصم المصاريف المتعلقة بها 

 دخل الموحد على مدى فترة القروض بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.ضمن بيان ال
 
 العمالت األجنبية 3-14

في  ي تعد العملة الوظيفيةبدرهم اإلمارات العربية المتحدة والت مجموعةيتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة لل

ترجمة المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى درهم اإلمارات العربية المتحدة يتم  تعمل بها المجموعة.البيئة اإلقتصادية التي 

بالسعر السائد بتاريخ المعاملة . يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات المالية المحددة بعمالت أجنبية إلى درهم اإلمارات العربية 

 . يتم إثبات أية أرباح أو خسائر ناتجة ضمن بيان الدخلالمتحدة بأسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد

 .الموحد
 
 أدوات مشتقة 3-15

يتم إدراج األدوات المشتقة، والتي تتكون من العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية ، مبدئياً بالقيمة العادلة بالتاريخ الذي يتم 

ت األجنبية كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات فيه إبرام العقد. يتم إدراج كافة العقود اآلجلة لصرف العمال

عندما تكون قيمتها العادلة سالبة . يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للعقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية ضمن إيرادات 

 المتاجرة بصرف العمالت األجنبية في بيان الدخل الموحد. 
 
 ف الفوائدإيرادات ومصاري 3-16

يتم تحقق إيرادات واإلعتراف بمصاريف الفوائد في بيان الدخل الموحد لكافة األدوات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة 

 بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .
 

فإنه يتم إثبات إيرادات  عند تخفيض قيمة الموجودات المالية بشكل منفرد أو كمجموعة مشابهة نتيجة لخسارة إنخفاض القيمة ،

 الفوائد بناًء على معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة إنخفاض القيمة. 
 

 تمويل إسالمي منتجات إيرادات من

 .21-3في إيضاح  مبينةتمويل إسالمي ال بإيرادات منتجاتإن سياسة المجموعة فيما يتعلق باإلعتراف 
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 )تتمة(أهم السياسات المحاسبية  - 3
 
 إيرادات الرسوم والعموالت 3-17

يتم تحقق إيرادات عموالت إصدار اإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان بطريقة القسط الثابت على مدى فترة إصدارها 

من تاريخ سريانها. يتم تحقق إيرادات الرسوم عن إصدار اإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان عندما يتم تنفيذ  إبتداءً 

 المعامالت.

يتم ، رسوم القرض المشترك ورسوم اإلنتساب فيها رسوم خدمات إدارة الحسابات إيرادات الرسوم والعموالت األخرى بما

 .دمات المتعلقة بهااإلعتراف بها كإيرادات عند تقديم الخ
 
 إيرادات اإليجارات 3-18

 يتم اإلعتراف بإيرادات اإليجارات بطريقة القسط الثابت وعلى أساس مدة تلك العقود. 
 
 اإليجارات التشغيلية 3-19

. رات تشغيليةلفترة اإليجار كإيجا يتم تصنيف اإليجارات التشغيلية التي يقوم فيها المؤجر باإلحتفاظ بجميع مخاطر وفوائد الملكية

تدرج دفعات اإليجار التشغيلية كمصروفات ضمن بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت بناء على فترة اإليجار أو العمر 

 التشغيلي المقدر لألصل أيهما أقل.
 
 النقد وما يعادله 3-20

في الصللندوق واألموال المودعة في الحسللابات  لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد ، فإن النقد وما يعادله يتضللمن النقد

الجارية والحسلللللابات تحت الطلب والمبالغ المودعة لفترات إسلللللتحقاق تقل عن ثالثة أشلللللهر باسلللللتثناء الحد األدنى من الودائع 

 اإلحتياطيـة المطلوب اإلحتفاظ بها لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .
 
 اإلسالمية التمويل منتجات 3-21

خاضعة للفائدة لعمالئه المصرفيـة غير ال منتجاتال بعض بتقديم تقوم المجموعةباإلضافة إلى الخدمات المصرفيـة التقليدية، 

 ة.لرقابة الشرعيتم الموافقة عليها من قبل مجلس اوالتي 
 

 دناه:المصرفيـة اإلسالمية وفقاً للسياسات المحاسبية المبينة أ منتجاتجميع ال تسجيليتم 
 

 التعريفات
 فيما يلي مصطلحات يتم استخدامها في التمويل اإلسالمي: 

 
 مرابحة

 عليها بشرائها أو باإلستحواذ قامت المجموعةللعمالء، والتي قد  أصلو من خاللها ببيع بضاعة أ تقوم المجموعة بيع هي اتفاقية

 لبيع يتكون من تكلفة البضاعة وهامش الربح المتفق عليه.. سعر اويقوم العميل بسداد ثمن السلعة على أقساط خالل مدة محددة
 

 مضاربة
 

باستثمار تلك األموال في مشروع  وتقوم المجموعةالعميل األموال قدم يوالعميل حيث  مجموعةالبين  شراكة في الربح إتفاقية

يتحمل . كة من الربحاالشر قاً في اتفاقيةة المتفق عليها مسببأو نشاط معين ويتم توزيع أي أرباح متحققة بين األطراف وفقاً للنس

 .مضاربةفي حالة اإلهمال أو عدم قدرة العميل على السداد أو إخالله ألي من شروط الالعميل الخسائر 
 

 الوكالة
إلى محدد وباإلضافة  رسموفقاً ألحكام وشروط الوكالة مقابل  مبلغ معين إلستثمار مجموعةالعميل بتعيين القوم بموجبها ياتفاقية 

شروط و أحكام ألي من اأو إخالله اأو إهماله اسوء إدارتهفي حال  خسائرال تتحمل المجموعة أي ربح بتجاوز األرباح المتوقعة.

 الوكالة. 
 

 المحاسبية  ةالسياس
ومة، ومخصص بالتكلفة المطفأة، باستخدام طريقة الربح الفعلي، بعد طرح كافة المبالغ المعد ةيالتمويل اإلسالم منتجاتيتم قياس 

 . ، إن وجدتالديون المشكوك في تحصيلها واألرباح غير المحققة
 

المدة المتوقعة  خاللخصم قيمة المبالغ النقدية المتوقع استالمها في المستقبل الذي يالمعدّل الفعلي  والفعلي ه الربح معدل

ً  للموجودات أو المطلوبات   فترة أقصر. خالل ،المالية أو إن كان مناسبا
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 )تتمة(أهم السياسات المحاسبية  - 3
 
  )تتمة( التمويل اإلسالمية منتجات 3-21
 

 )تتمة(المحاسبية  ةالسياس
 

ن تحصيلها أمراً مشكوك فيه مع يكو ماحين والمنتجات اإلستثمارية يتم تكوين مخصص االنخفاض في قيمة التمويل اإلسالمي

(. يتم شطب التمويل 6-3لتقارير المالية )المبينة في اإليضاح رقم عداد ااألخذ بعين االعتبار متطلبات المعايير الدولية إل

 المتاحة. إجراءات التحصيلفقط عند استنفاذ كافة  والمنتجات اإلستثمارية اإلسالمي
 

 اتسياسة االعتراف باإليراد
 في بيان الدخل الموحد باستخدام طريقة الربح الفعلي.  تثماريةاإلس منتجاتوال تراف باإليرادات من التمويل اإلسالمييتم االع

 
 المرابحة 

 غير المسدد. األصلي يتم احتساب إيراد المرابحة على أساس معدّل الربح الفعلي على مدى فترة العقد وعلى أساس المبلغ 
 

 التوزيع على المودعينودائع العمالء اإلسالمية و
ً م قياس ودائع العمالء اإلسالمية يت بالقيمة العـادلة والتي عادةً ما تمثل صافي المبلغ المقبوض بعد خصم تكاليف المعاملة  مبدئيا

 المباشرة المتكبدة ويتم الحقاً قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طـريقة الربح الفعلي. 
 

. يتم إحتساب مجموعةالدخل للمودعين في ال المخصصة من حصةالفي  اإلسالمية( منتجات)ال نتوزيعات على المودعيتتمثل ال

في الشريعة الرقابة قبل مجلس القياسية ويتم الموافقة عليها من  مجموعةوفقاً إلجراءات ال خصيصها وتوزيعهاوت التوزيعات

 .مجموعةلا
 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات  - 4

إفتراضات وتقديرات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة في السنة المالية القادمة . يتم تقييم  مجموعةتطبق ال
التقديرات والتوقعات بشكل متواصل إستناداً إلى الخبرة السابقة والعوامل األخرى ، بما فيها التوقعات الخاصة باألحداث المستقبلية 

 وجب الظروف المتوفرة .التي يعتقد أن تكون معقولة بم
 
 

من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  الناتجةاألحكام الجوهرية عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 

9 
 

 تقييم نموذج األعمال

األصلي القائم واختبار  ر مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغختبااعلی نتائج يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية 

نموذج األعمال. تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف 

. ويتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس حددأعمال م

والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء الموجودات. تراقب المجموعة أدائها، 

القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى والتي تم استبعادها قبل بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو 

انت األسباب متفقة مع الهدف من األعمال المحتفظ بها. وتعتبر المراقبة جزًءا من التقييم استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا ك

المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم بموجبه باالحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية مناسبًا، وإذا كان 

 وبالتالي يتم إدخال تغييًرا مستقبليًا لتصنيف تلك الموجودات. من غير المناسب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال
 

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان

، أو 1شهراً لموجودات المرحلة  12يتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 

. ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية في حال 3أو المرحلة  2ن المرحلة الخسارة االئتمانية على مدى العمر الزمني للموجودات م

ما الذي يشكل  9زيادة مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

من الموجودات قد ارتفعت بشكل كبير، تأخذ  زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي

يفترض وجود زيادة جوهرية  ذات النظرة المستقبلية. المجموعة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمدعومة

 يوًما. 30في مخاطر االئتمان إن كان العميل متخطيًا الستحقاق دفع المبالغ التعاقدية بأكثر من 
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  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات )تتمة( - 4

 

األحكام الجوهرية عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمقدمة من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 )تتمة( 9
   

 إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة
 

عندما يتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر 

فترة االستحقاق المتبقية، ومجال المشتركة )مثل نوع األداة، درجة مخاطر االئتمان، نوع الضمانات، تاريخ االعتراف المبدئي، 

العمل، والموقع الجغرافي للمقترض، وما إلى ذلك(. وتراقب المجموعة مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر 

لتقييم ما إذا كانت ال تزال مشابهة، حيث يعتبر ذلك من المطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان فإن هناك 

تصنيف مالئم للموجودات. وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ جديدة أو انتقال موجودات إلى محفظة حالية تعكس بشكل أفضل  إعادة

خصائص مخاطر االئتمان المماثلة لتلك المجموعة من الموجودات. إن إعادة تقسيم المحافظ واالنتقاالت بين المحافظ يعد أمًرا 

في مخاطر االئتمان )أو عندما يتم عكس تلك الزيادة الكبيرة( وبالتالي تنتقل الموجودات  أكثر شيوًعا عندما تحدث زيادة كبيرة

شهًرا إلى الخسارة االئتمانية على مدى العمر الزمني، أو العكس،  12من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تتراوح مدتها بين 

شهرا أو  12فس األساس من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ولكنها قد تحدث أيًضا ضمن المحافظ التي يستمر قياسها على ن

 على مدى العمر الزمني ولكن مع تغير قيمة الخسارة االئتمانية المتوقعة نظًرا الختالف مخاطر االئتمان بالنسبة للمحافظ.
 

 النماذج واالفتراضات المستخدمة

ادلة للموجودات المالية وكذلك لتقييم خسارة االئتمان المتوقعة. تستخدم المجموعة نماذج وافتراضات متنوعة لقياس القيمة الع

وينطبق الحكم عند تحديد أفضل النماذج المالئمة لكل نوع من الموجودات وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في تلك النماذج، 

 والتي تتضمن افتراضات تتصل بالمحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان.
  

وزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / السوق وتحديد المعلومات المستقبلية تحديد العدد وال
  ذات الصلة بكل سيناريو

عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إلى افتراضات الحركة 

 ات االقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.المستقبلية لمختلف المحرك

 

 احتمالية التعثر

ًرا الحتمالية التعثر عن يدتقتشكل احتمالية التعثر مدخاًل رئيسيًا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثر  

 الفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية.السداد خالل أفق زمني معين، ويشمل حسابه البيانات التاريخية وا

 

 الخسارة عند التعثر

داد. ويستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة لسن التعثر في الناتجة عتعتبر الخسارة عند التعثر تقديًرا للخسارة ا 

ت النقدية من الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية وتلك التي يتوقع المقرض تحصيلها، مع األخذ في الحسبان التدفقا

 المتكاملة.

 
 )المطبق قبل 39المطبقة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات

 (2018يناير  1 
 

  لقروض والسلفيات لقيمة ال نخفاضإخسائر 

بالتكلفة المطفأة  المدرجة لمجموعة المحاسبية للمخصصات والتي تتعلق بالموجودات الماليةسياسة ا 3يصف اإليضاح رقم 

منخفضة القيمة. يتم احتساب إنخفاض القيمة على أساس خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة أو بتطبيق نسبة معينة للقروض 

 اريخية. أما بالنسبة للقروض والُسلف لألفراد فيتم إحتسابغير المصنفة على أساس حركة السوق أو مؤشرات عدم السداد الت

 معادالت تعتمد على األقساط والدفعات التي تجاوزت موعد إستحقاقها. صيغة إنخفاض القيمة بناًء على خسائر
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 
 
 حاسبية الهامة والتقديرات )تتمة(اإلفتراضات الم - 4
 

 )المطبق قبل 39المطبقة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات

 )تتمة(( 2018يناير  1 
 

  )تتمة(لقروض والسلفيات لقيمة ال نخفاضإخسائر 
 

على شكل مخصص. إن الزيادة والنقصان في  تحميلها على اإليرادات من خالليتم تكوين مخصص القروض وخسائر الُسلف 

المخصص والناتجة عن التغيرات في تقييم القروض والسلف المتعثرة يتم إظهارها ضمن مخصص خسارة القروض والسلف 

 ً  لذلك على بيان الدخل الموحد. المتعثرة والتي تؤثر طبقا
 
 قروض وسلف ُمقيمة فردياً  (أ

ً من خالل تقييم كل حالة على حدة. هذه الطريقة تنطبق على يتم تحديد خسائر  انخفاض قيمة القروض والسلف المقيمة فرديا

القروض وسلف الشركات المصنفة والتي تعتبر حسابات فردية جوهرية أو غير خاضعة لطريقة التقييم الجماعي للقروض 

 نخفاض القيمة في بيان الدخلإخسارة ن من الضروري إثبات بإجراء تقديرات بهدف تحديد فيما إذا كا تقوم المجموعةوالسلف. 

نخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية إمعطيات تشير إلى وجود  حيث تستند هذه اإلجراءات على وجود أو مالحظة، الموحد

ار عند تحديد الخسارة من انخفاض العوامل التالية أدناه بعين االعتب يتم األخذ في اإلعتبارالفردية. من القروض  المقدرةالمستقبلية 

 قيمة الحسابات المقيمة فردياً:
 
 .مـجموع إقتراضات العميل 

 أي قدرة العميل على تنفيذ تجارة مربحة وتحصيل نقد كاف لسداد المبلغ المقترض.  – تصنيف مخاطرة للعميل 

 .قيمة الرهن واحتمالية تحويل الملكية 

  .تكلفة استرداد الدين 
 

تتم مراجعة المنهجية  إجراء مراجعة دورية ومنتظمة لمخصصات انخفاض القيمة للتسهيالت الفردية. مجموعةتتطلب سياسة ال

فتراضات المستخدمة لتقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم للتقليل من أية فروقات بين تقديرات واإل

صنيف القروض والسلف كقروض منخفضة القيمة إال إذا تم إعادة تصنيفها كقروض يستمر ت الفعلية. الخسائر والخبرة بالخسائر

 جارية واعتبر تحصيل الفائدة ومبلغ القرض األساسي مرجحاً كما هو متفق عليه.
 

 قروض مقيمة جماعياً  (ب

يم حجم القروض والسلف التي تقوم إدارة المجموعة وفقاً للخبرة التاريخية السابقة والظروف االقتصادية واالئتمانية السائدة بتقي

من الممكن أن تكون متعثرة والتي لم يتم تحديدها بتاريخ التقرير. تقيم مخصصات المحافظ بشكل دوري ويتم تعديلها وفقاً 

 لتقديرات اإلدارة وإرشادات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 

من الموجودات المرجحة للمخاطر اإلئتمانية ٪ 1.5 بإستخدام المجموعة تقوم ةجماعيالقيمة للقروض ال نخفاضإتقييم  عند

ً ل ً لدولة اإلمارات العربية المتحدة وتقدير مخصص إنخفاض القيمة  توجيهات وتعليمات البنك المركزيوالمحسوبة وفقا  وفقا

 على.والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أيهما أه لسياسات المجموعة المذكورة أعال
 

في إعتقاد اإلدارة وبناًء على مراجعة محفظة القروض والسلفيات قد تم إدراج مخصص كاٍف للقروض والسلفيات المصنفة 

 ولتغطية المخاطر الكامنة ضمن المحفظة . 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 ية الهامة والتقديرات )تتمة(اإلفتراضات المحاسب - 4
 

 )المطبق قبل 39المطبقة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات

 )تتمة(( 2018يناير  1 
 

 إنخفاض  قيمة اإلستثمارات في األسهم المتاحة للبيع 
ل نخفاض كبير أو طويإنخفاض في قيمتها عند وجود للبيع قد تعرضت إل احةمتالاألسهم ستثمارات في أن اإل تعتبر المجموعة 

بهدف إجراء تلك . جراء تقديرات معينةنخفاض أو طول المدة يقتضي إ. وتحديد مدى اإل دون التكلفة األجل في القيمة العادلة

يمكن أن يكون أخرى. إضافة إلى ذلك،  بتقييم التقلب المعتاد في سعر السهم من بين عوامل المجموعة تقومالتقديرات فإن 

قتصادي أو ، أو أداء المجال اإل المستثمر فيها لجهةل الوضع المالينخفاض في القيمة مالئماً عند توفر دليل على تراجع في اإل

 .التشغيلية والتمويلية، والتدفقات النقدية من العمليات  ، أو تغير في التقنية القطاع
 

 ها حتى إستحقاقها اإلستثمارات المحتفظ ب
فيما يتعلق بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة التي يوجد لها دفعات ثابتة  39معيار المحاسبة الدولي رقم  تتبع المجموعة

بتقييم  تقوم المجموعةأو يمكن تحديدها وتاريخ إستحقاقها ثابت كإستثمارات محتفظ بها حتى إستحقاقها . وإلجراء هذا التقدير 

في اإلحتفاظ بهذه اإلستثمارات حتى  فشلت المجموعةوقدرته على اإلحتفاظ بهذه اإلستثمارات لحين إستحقاقها. إذا ما نيته 

 –مثالً بيع كمية غير كبيرة قبل تاريخ اإلستحقاق بوقت وجيز  –إستحقاقها ، دون وجود سبب يرجع لوجود ظروف محددة 

كامل تلك الفئة من اإلستثمارات على أنها إستثمارات متاحة للبيع وال يسمح بإعادة تصنيف  تقوم المجموعةعندها  ينبغي أن 

بتصنيفها ضمن اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ إستحقاقها حتى مرور مدة سنتين. وعندها يتم قياس اإلستثمارات بالقيمة 

 العادلة وليس بالقيمة المطفأة . 
 

 تصنيف اإلستثمارات 
بغرض المتاجرة  -إلستثمارات عند شرائها إما كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر تقوم اإلدارة بتصنيف ا

أو كإستثمارات مالية متاحة للبيع. عند تصنيف اإلستثمارات في األوراق المالية، اعتمدت اإلدارة على المعايير المفصلة 

األدوات  – 39مبين في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم والتوجيهات المتعلقة بتصنيف اإلستثمارات على النحو ال

 إن اإلدارة مقتنعة إن اإلستثمارت في اوراق مالية تم تصنيفها بشكل مناسب. المالية: اإلعتراف والقياس. 

 

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  -5 

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  

     أرصدة لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة :

 165.473   321.153   حساب جاري  

 1.310.000   620.000   شهادات إيداع  

 460.467   471.768   إلزامية ائعود  

   1.412.921   1.935.940 

 106.845   108.100   نقد في الصندوق   

   1.521.021   2.042.785 
 

 إن الوديعة اإللزامية لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة غير متاحة لتمويل عمليات المجموعة اليومية. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 

 مطلوب من بنوك أخرى  -6 

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ف درهـــمأل  
     

 1.062.844   2.612.648   ودائع ألجل

 17.402   33.649   ودائع تحت الطلب

   2.646.297   1.080.246 

 --  (3.477)  المتوقعة مخصص الخسارة اإلئتمانية

 1.080.246   2.642.820   صافي المطلوب من بنوك أخرى
   
 قروض وسلفيات  -7

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 7.790.011   7.386.097   قروض

 1.325.538   1.386.530   سحب على المكشوف

 381.969   332.547   منتجات تمويل إسالمية

 186.601   166.253   قروض مقابل إيصاالت أمانة

 85.125   71.624   أخرى
     

 9.769.244   9.343.051   مجموع القروض والسلفيات

 (307.807)  (418.139)  مخصص إنخفاض القيمة 
     

 9.461.437   8.924.912   صافي القروض والسلفيات

 

   2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

     حسب القطاع اإلقتصادي

 1.319.540   1.285.512   تجارة الجملة والتجزئة

 3.492.131   3.344.685   عقارات ومقاوالت

 793.869   706.542   قروض شخصية وأخرى

 379.026   459.068   صناعية

 1.520   1.370   زراعة وأنشطة تتعلق بها

 227.455   273.096   نقل وإتصاالت

 1.147.981   645.836   مؤسسات مالية

 2.407.722   2.626.942   خدمات وأخرى

   9.343.051   9.769.244 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 

  )تتمة(قروض وسلفيات  -7
 

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  

     الحركة على مخصص إنخفاض القيمة
     

 382.185   307.807   السنةالرصيد في بداية 

 --  9.935   (1-2)إيضاح  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم أثر تطبيق المعيار 
 21.011   102.931   للسنةمخصص االنخفاض في القيمة 

 (95.389)  (2.534)  السنةمشطوب خالل 

 307.807   418.139   السنةالرصيد كما في نهاية 
 

 :صافي العبء المحمل على مخصص إنخفاض القيمة 
 

  2018  2017 

 ألف درهـم  ألـف درهـم  
     

 106.061   124.731   العبء المحمل خالل السنة

 (85.050)  (21.800)  مخصص محرر خالل السنة

   102.931   21.011 
 

مليون درهم(.  57/657:  2017مليون درهم ) 66/686 مبلغ 2018ديسمبر  31بلغ إجمالي القروض غير العاملة كما في 

 74/135:  2017مليون درهم ) 56/235بلغت مخصصات إنخفاض القيمة المتعلقة بتلك القروض  2018برديسم 31كما في 

 (.31مليون درهم( )إيضاح 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 

 إستثمارات في أوراق مالية -8
 

 الي:تتضمن اإلستثمارات في أوراق مالية الت

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

     أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 --  24.255   أسهم مدرجة -أوراق مالية 

 إستثمار في  -  مبالغ لإلستثمار اإلختياري مدارة من أطراف أخرى

 أوراق مالية مدرجة  

  

 231 

  

-- 
     

  –اق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أور

 بغرض المتاجرة  

    

 3.251   --  أسهم مدرجة -أوراق مالية 

 إستثمار في  -  مبالغ لإلستثمار اإلختياري مدارة من أطراف أخرى

 أوراق مالية مدرجة  

  

-- 

  

 246 

   24.486   3.497 
          

     مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىبالقيأوراق مالية 

 --  755.132   أسهم مدرجة -أوراق مالية 

 --  747   أسهم غير مدرجة –أوراق مالية 
     

     أوراق مالية متاحة للبيع

 661.480   --  أسهم مدرجة -أوراق مالية 

 6.621   --  أسهم غير مدرجة –أوراق مالية 

   755.879   668.101 
     

     بالتكلفة المطفأةأوراق مالية 

 --  356.215   أدوات دين مدرجة
     

     أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ إستحقاقها

 429.578   --  أدوات دين مدرجة
     

 1.101.176   1.136.580   إجمالي اإلستثمارات في أوراق مالية

 --  (2.358)  المتوقعة مخصص الخسارة اإلئتمانية
     

 1.101.176   1.134.222   صافي اإلستثمارات في أوراق مالية

 

 ".ال يوجد لدى البنك أي شكل من أشكال التعرض لإلستثمار في أبراج كابيتال " 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( أوراق مالية إستثمارات في -8
 

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

     الحركة على اإلستثمارات في أوراق مالية:
     

 1.143.186   1.101.176   يناير 1كما في 

 680   52.557   شراء إستثمارات في أوراق مالية

 (46.972)  (114.612)   إستثمارات في أوراق ماليةإستبعاد وإستحقاقات 

 القيمة العادلة في إستثمارت في أوراق مالية بالقيمة العادلة  ربحصافي 

 من خالل األرباح أو الخسائر  

  

 4.014 

  

-- 

 القيمة العادلة في إستثمارت في أوراق مالية بالقيمة العادلة  ربحصافي 

 بغرض المتاجرة  –من خالل األرباح أو الخسائر   

  

-- 

  

 1.575 

 --  97   بالتكلفة المطفأةصافي الخصم المطفأ 

 111   --   المحتفظ به حتى تاريخ اإلستحقاقصافي الخصم المطفأ 

 90   --  إعادة تقييم صرف عمالت أجنبية

 بالقيمة العادلة من  القيمة العادلة إلستثمارات في أوراق مالية ربحصافي 

 خالل بنود الدخل الشامل الخرى  

  

 96.651 

  

-- 

  متاحة للبيع القيمة العادلة إلستثمارات في أوراق مالية  ربحصافي 

 والمعترف بها مباشرة في حقوق المساهمين  

  

-- 

  

 2.506 

 الخسارة من إستبعاد إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 بنود الدخل الشامل األخرى  

  

(3.303) 

  

-- 
     

 1.101.176   1.136.580   سمبردي 31كما في 

 

 



 45   له والشركة التابعة الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 إستثمارات في شركة زميلة -9
 
 فيما يلي تفاصيل الشركة الزميلة: 

 

 

 إسم الشركة الزميلة

 النشاط

 مكان التأسيس  األساسي 

نسبة المساهمة 

)%( 

2018 

 ـــمألف درهـ

2017 

 ألف درهـــــم
      

مركز تصللاريح لخدمات 

 رجال األعمال ذ.م.م.

تقديم طلب التأشيرات 

وخدمات التجديد، 

خدمات رجال األعمال 

 األخرى

اإلمارات  -دبي 

 العربية المتحدة

30%  1.625 1.650 

   
 كانت الحركة على اإلستثمار في شركة زميلة خالل السنة كما يلي:

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 1.757   1.650   يناير 1كما في الرصيد 

 774   668   حصة المجموعة في أرباح شركة زميلة

 (881)  (693)  توزيعات أرباح مقبوضة من شركة زميلة

 1.650   1.625   ديسمبر 31كما في الرصيد 
  

 والتي يتم تسجيلها بإستخدام طريقة حقوق الملكية: مجموعةالزميلة لل فيما يلي المعلومات المالية الملخصة للشركة

 2018  2017 

 ألف درهــــم  ألف درهــــم 
    

 8.181   8.081  إجمالي الموجودات
    

 (2.681)  (2.664) إجمالي المطلوبات
    

 5.500   5.417  صافي الموجودات
    

 1.650   1.625  لشركة الزميلةحصة المجموعة في صافي موجودات ا
    

  19.241   19.921  إجمالي اإليرادات
    

 2.580   2.227  صافي الربح للسنة
    

 774   668  حصة المجموعة في صافي ربح الشركة الزميلة للسنة

  



 46         والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 )تتمة( 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
 

 ممتلكات ومعدات -10
  

 أرض ومباني
أجهزة كمبيوتر 

 ومعدات
 

 أثاث وتجهيزات
 تحسينات على
 مبنى مستأجر

 
 سيارات

رأسمالية أعمال 
 تنفيذقيد ال

 
 المجمـوع

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
        التكلفة

 234.697  9.274  1.127  7.723  5.903  102.447  108.223  2016ديسمبر  31كما في 
        

 12.420  9.719  265  35  25  2.308  68  إضافات
 (1.964) -- -- (731) (1) (1.232) -- إستبعادات
 -- (1.422) -- 418  -- 1.004  -- تحويالت

        
 245.153  17.571  1.392  7.445  5.927  104.527  108.291  2017ديسمبر  31كما في 
 8.632  5.806  -- 196  62  2.251  317  إضافات

 (2.010) (76) (259) (497) (106) (1.072) -- إستبعادات
 -- (6.585) -- 963  91  5.317  214  تحويالت

        
 251.775  16.716  1.133  8.107  5.974  111.023  108.822  2018ديسمبر  31كما في 

        
        اإلستهالك المتراكم

 166.573  -- 894  6.784  5.004  88.599  65.292  2016ديسمبر  31كما في 
        

 11.752  -- 90  408  245  6.352  4.657  اإلستهالك للسنة
 (1.722) -- -- (559) (1) (1.162) -- متعلقة باإلستبعادات حذوفات

        
 176.603  -- 984  6.633  5.248  93.789  69.949  2017يسمبر د 31كما في 

 9.428  -- 134  512  251  5.845  2.686  اإلستهالك للسنة
 (1.931) -- (259) (495) (106) (1.071) -- متعلقة باإلستبعادات حذوفات

        
 184.100  -- 859  6.650  5.393  98.563  72.635  2018ديسمبر  31كما في 

        
        القيمة الدفترية

 67.675  16.716  274  1.457  581  12.460  36.187  2018ديسمبر  31كما في 
        

 68.550  17.571  408  812  679  10.738  38.342  2017ديسمبر  31كما في 
 
 . يتم إحتساب إستهالك عليها المليون درهم(  22.9 :2017) مليون درهم 22.9تكلفة أرض بمبلغ  أعاله مبانيأرض و بند تضمني

 
تحسينات على مبنى مستأجر . و معدات لشراء متكبدة نفقات في قيد التنفيذ رأسمالية أعمال مثلتت



 47   والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 

 موجودات أخرى -11

  2018   2017 

 ألف درهـــم  رهـــمألف د  
     

 71.477   62.092   *البضاعة

 38.468   37.120   فوائد مدينة مستحقة 

 32.049   33.746   ودائع ودفعات مقدمة 

 4.453   5.509   أخرى

   138.467   146.447 

 
، قامت المجموعة بتسجيل إنخفاض في 2018ة خالل سن لديون مستحقة. مستحوذ عليها كسدادالتتمثل البضاعة في الممتلكات  *  

 (.20مليون درهم )إيضاح  9.4قيمة البضاعة بمبلغ 
 
 بنوك أخرىلمطلوب  -12 

  2018   2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 3.498   20   ودائع تحت الطلب
  
  

     حسب المنطقة الجغرافية

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 3.498   20   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 ودائع عمالء -13
 
  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 7.071.552   7.383.978   ودائع ألجل

 217.162   180.122   ودائع توفير

 2.072.877   1.980.842   حسابات جارية

 65.080   61.403    تأمينات نقدية

 83.880   151.597   ودائع عمالء إسالمية

   9.757.942   9.510.551 
 
 جميع ودائع العمالء هي لعمالء من داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة . 

 

  



 48   والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 مطلوبات أخرى -14
 

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 35.508   26.431   ذمم دائنة

 32.712   42.237   فوائد مستحقة الدفع

 30.268   21.001   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1.302   637   منافع أخرى للموظفين 

 11.596   11.596   أرباح غير موزعة

 --  11.138   ة على الموجودات المحتملة مخصص للخسارة االئتمانية المتوقع

    95.466   103.242 أخرى

   208.506   214.628 

 

      كما يلي: الحركة على مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 29.266   30.268   يناير 1كما في الرصيد 

 2.572   1.656   (23لسنة )إيضاح العبء المحمل خالل ا

 ( 1.570)  (10.923)  المدفوع خالل السنة

 30.268   21.001   ديسمبر 31كما الرصيد 

 

 رأس المال - 15

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  

 رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل :

 درهم للسهم الواحد 1مليون سهم عادي بقيمة  1.848

  

 1.848.000 

  

 1.848.000 
 

 إحتياطي قانوني – 16
وتعديالته والقانون اإلتحادي لدولة اإلمارات  2015لسنة  (2)قانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم الوفقاً لمتطلبات 

إلى أن يصل رصيد هذا  انونيوتحويله إلى إحتياطي ق من الربح للسنة %10، يتم إقتطاع ما نسبته (14العربية المتحدة رقم )

من رأس المال المدفوع . لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي القانوني خالل السنة الحالية حيث  %50اإلحتياطي إلى ما نسبته 

 . إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع . مجموعةلل صدرمن رأس المال الم %50أنه يتجاوز 
 

 إحتياطي عام – 17
بإحتياطي عام وتتم عمليات التحويل إلى هذا اإلحتياطي حسب تقديرات مجلس اإلدارة . يمكن إستخدام هذا  عةتحتفظ المجمو

 . السنوياإلحتياطي ألي غرض يتم تحديده بقرار من المساهمين خالل إجتماع الجمعية العمومية 

 

  



 49   والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 ومطلوبات محتملةإلتزامات  -18
 
 كما يلي :  كانت مجموعةلل والمطلوبات المحتملةأ( المبالغ التعاقدية لبنود اإللتزامات  

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 5.910.964   5.294.248   خطابات ضمان

 112.398   101.287   إعتمادات مستندية 

 1.727.944   1.296.726   إئتمان تمديد إلتزامات

 25.212   31.821   أخرى

  7.776.518   6.724.082   ديسمبر 31كما في 
     

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

     حسب المنطقة الجغرافية

 7.713.443   6.668.834   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 63.075   55.248   اإلمارات العربية المتحدة خارج دولة

   6.724.082   7.776.518 
 
بالسداد عند عدم قدرة العميل على الوفاء  المجموعةبموجبها  تلتزمتحمل خطابات الضمان، والتي تمثل تأكيدات غير قابلة للنقض  

 . القروض تحملهاالتي بإلتزاماته تجاه األطراف الثالثة ، مخاطر اإلئتمان نفسها 
 

نيابة عن العميل يفوض بموجبها طرفاً ثالثاً بسحب مبالغ تصل قيمتها  مجموعةتعهدات خطية من ال اإلعتمادات المستندية تمثل

ة بشحنات البضائع التي اإلعتمادات المستندية مضمونهذه المبلغ المنصوص عليه وذلك بموجب أحكام وشروط محددة. إن  حدل

 ي معرضة لمخاطر أقل بكثير. ، وبالتالي فهتتعلق بها
 

إئتمان األجزاء غير المستخدمة من التسهيالت الصادرة بمنح إئتمان على شكل قروض أو ضمانات أو  تمديدتمثل اإللتزامات  

 لخسارة محتملة بمبلغ ةمعرض مجموعةخطابات إعتماد. فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناشئة من اإللتزامات بمنح اإلئتمان، فان ال

، هو أقل بكثير من من عدم إمكانية تحديد قيمتهيساوي مجموع اإللتزامات غير المستخدمة. إال أن مبلغ الخسارة المحتمل، بالرغم 

 تمتع العمالء بمعايير إئتمانية محددة .بلتزامات بمنح اإلئتمان تشترط إجمالي اإللتزامات غير المستخدمة خاصة وأن معظم اإل
 

متواضعة حيث أنها تنشأ  -أنها مخاطر منخفضة ب لتزامات، إال أنه ينظر إليهاض المخاطر المرتبطة ببقية اإلوفي حين أن هنالك بع 

أوالً من احتمال قيام العميل بسحب الجزء غير المستخدم من القروض، وثانياً من احتمال عدم تسديد هذه السحوبات عند إستحقاقها. 

زامات اإلئتمان وذلك ألن مخاطر اإللتزامات طويلة األجل تفوق مخاطر اإللتزامات بمراقبة فترة إستحقاق إلت تقوم المجموعة

 قصيرة األجل بشكل عام. 

 

مليون درهم ضمن  11.14يتم تصنيف مخصص خسارة اإلئتمان المتوقعة مقابل البنود خارج الميزانية العمومية والبالغة  

 (.14المطلوبات األخرى )إيضاح 

  

 ليةب( إلتزامات رأسما  
  
مليون درهم( .  14/2:  2017مليون درهم ) 05/4إلتزامات رأسمالية بقيمة  مجموعة، ترتب على ال2018ديسمبر  31كما في  



 50   والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 

  إيرادات ومصاريف فوائد -19

  2018  2017 

 رهـــمألف د  ألف درهـــم  
     

     إيرادات الفوائد

     قروض وذمم مدينة

 430.910   490.608   قروض وسلفيات  

 10.041   14.923   ودائع لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  

 16.244   39.594   بنوك أخرى  

 17.351   14.602   إستثمارات في أدوات دين 

   559.727   474.546 
               

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  

     مصاريف الفوائد

     المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

 63.826   82.162   ودائع عمالء  

 598   913   قروض من بنوك أخرى  

   83.075   64.424 
 

 إيرادات تشغيلية أخرى -20

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 9.012   8.108   إيرادات اإليجار

 2.977   2.834   بالصافي –إيرادات صرف العمالت األجنبية 

 --  (9.385)  (11)إيضاح  اإلنخفاض في قيمة البضاعة

 395   --  الربح من إستبعاد بضاعة

 15.395   32.685   أخرى

   34.242   27.779 
 

 اريف تشغيلية مص -21

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 88.417   80.120   (23تكاليف الموظفين )إيضاح 

 26.473   23.106   تكاليف اإليجار

 11.752   9.428   (10إستهالكات )إيضاح 

 8.806   6.854   (23منافع الموظفين ) إيضاح 

 1.430   8.784   مصاريف رسوم وعموالت

 44.961   23.222   أخرى *

   151.514   181.839 
 
 تبرعات مليون درهم( تم دفعها مقابل مساهمات إجتماعية )بما في ذلك 0.24: 2017مليون درهم ) 0.25* تتضمن مبلغ درهم  

 خيرية( خالل السنة.وأعمال 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ر ديسمب 31لسنة المنتهية في ل

  

 اإلستثمارات إيرادات -22

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

     :إيرادات توزيعات أرباح

بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل إستثمارات في أوراق مالية  (أ

 الشامل األخرى

  

 43.212 

  

 37.491 

خالل األرباح أو إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من  (ب

 الخسائر 

  

 195 

  

 237 

 الربح في القيمة العادلة لإلسثمارات في أوراق مالية بالقيمة 

 العادلة من خالل األرباح والخسائر   

  

 4.014 

  

 1.575 

 90   --  إعادة تقييم صرف العمالت األجنبية

 111   97   صافي إطفاء خصم على أدوات الدين

      -:ثماراتالربح من بيع إست

 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل أ( إستثمارات في أوراق مالية   

 األخرى     

  

-- 

  

(19) 

ب( إستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 والخسائر  

  

 14.842 

  

(44) 

 123   --  أخرىإيرادات إستثمار 

   62.360   39.564 
 

 تكاليف الموظفين -23

   2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  

     تكاليف الموظفين

 87.168   77.245   رواتب وبدالت

 913   1.107   تدريب موظفين

 336   1.768   وعالجسكن 

   80.120   88.417  

     

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  

     منافع الموظفين

 3.849   3.436   تقاعد

 2.572   1.656   نهاية الخدمة  آتمكاف

 2.385   1.762   أخرى

   6.854   8.806 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 

 الربح األساسي للسهم الواحد -24

 . خالل السنة المصدرة يم الربح العائد للمساهمين على متوسط عدد األسهم العاديةيتم احتساب الربح األساسي للسهم الواحد بتقس 
 

 2018  2017 
    

  369.755.000   409.020.000  الربح للسنة )درهـم(

 1.848.000.000    1.848.000.000  المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

 0.20  0.22 الربح األساسي للسهم الواحد )درهـم(

 
 . 2017 و 2018ديسمبر  31ال يوجد أي أسهم من المحتمل أن تؤدي لتخفيض الربح األساسي للسهم الواحد كما في  

 
 للسهم الواحدتوزيعات األرباح  -25

بعد موافقة   2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في مليون درهم  203.28تقدر بمبلغ  ٪ من رأس المال11توزيع أرباح نقدية بنسبة 

 .مليون درهم( 184.8تقدر بمبلغ أرباح نقدية : 2017) بنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةال

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -26

 األطراف ذات العالقة تتضمن ،مجموعةعالقة في إطار العمل اإلعتيادي للالمع أطراف ذات بتنفيذ المعامالت  تقوم المجموعة

والشركات التي يملك هؤالء  مجموعةوجميع أعضاء مجلس اإلدارة في ال ، مجموعةون حصة جوهرية في الالمساهمين الذين يملك

  .مجموعةفي ال هرية فيها وموظفي اإلدارة العلياالمساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة حصة جو
 

 . مجموعةفي إطار العمل اإلعتيادي لل ةعالقالة التالية مع أطراف ذات هامبالدخول في المعامالت ال قامت المجموعة ،خالل السنة 
 

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 20.085   16.099   إيرادات فوائد

 35.736   40.194   مصاريف فوائد

 6.148   4.946   مكافآت موظفي اإلدارة العليا

 1.365   621   إيرادات أخرى

 3.000   3.000   أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
 

التي تم إبرامها بنفس الشروط، متضمنة أسعار الفائدة والضمانات، والتي  عالقةدخلت المجموعة في معامالت مع أطراف ذات 

 كانت سائدة في ذلك الوقت بالنسبة لعمليات مماثلة مع أطراف ثالثة.

 

 ما يلي :كما في تاريخ بيان المركز المالي، كانت األرصدة مع األطراف ذات العالقة ك 
 

  2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 414.702   391.508   قروض وسلفيات

 1.586.872   1.873.234   ودائع عمالء

 831.549   540.919   مطلوبات محتملة و غير قابلة للنقض إلتزامات
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 النقد وما يعادله -27
 

  2018   2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 المركزي لدولة اإلمارات العربية بنكلدى الوأرصدة  نقد

 (5المتحدة )إيضاح   

  

 1.521.021 

  

 2.042.785 

 1.080.246   2.646.297   (6ودائع ألجل وودائع تحت الطلب لدى بنوك أخرى )إيضاح 

 (460.467)  (471.768)  (5)إيضاح  لزاميةودائع إ

 (1.110.000)  (570.000)  ودائع تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهرشهادات 

   3.125.550   1.552.564 
 

 قطاعات األعمال -28
 

 إلى قطاعين رئيسيين هما: مجموعةتنقسم أعمال ال
 

ن األعمال البنكية لألفراد من الحسابات الجارية الشخصية، حسابات التوفير، الودائع، وتتكو -األعمال البنكية لألفراد والمؤسسات 

بطاقات اإلئتمان والخصم، والقروض والرهونات. أما األعمال البنكية للمؤسسات تتعلق بالمعامالت المبرمة مع المؤسسات بما 

 ض، السلفيات، الودائع والتمويل التجاري .في ذلك الدوائر الحكومية والهيئات العامة وتتكون من معامالت القرو
 

وتضم أنشطة غرفة التداول والسوق المالي ذو العالقة ومعامالت تحويل العمالت األجنبية لدى البنوك  -الخزينة واإلستثمارات 

يسي للبنك ككل ، والمؤسسات المالية األخرى بما في ذلك البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وعمليات المركز الرئ

 وال يشكل أي منها قطاعاً منفصالً بحيث يمكن إعداد تقارير منفصلة عنه .
 

تتم المعامالت التي تجري بين قطاعي األعمال باألحكام والشروط التجارية العادية. ال يوجد بنود جوهرية لإليرادات والمصروفات 

ل قطاع في الموجودات والمطلوبات التشغيلية حيث أنها تشكل أغلبية تنشأ بين قطاعي األعمال. تتمثل الموجودات والمطلوبات لك

 بنود بيان المركز المالي الموحد.
 

 المعلومات الرئيسية للقطاعين 

األعمال البنكية  

 لألفراد والمؤسسات

الخزينة  

 واإلستثمارات

  

 غير موزعة

  

 المجموع

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  ألف درهـــم  ألف درهـــم 

        2018ديسمبر  31
        

 600.437   31.646    86.869   481.922  إجمالي اإليرادات
        

 409.020   (63.495)  147.450   325.065  نتائج القطاع
        

 14.664.848   68.191   5.536.028   9.060.629  موجودات القطاع
        

 10.201.495   11.596   246.872   9.943.027  مطلوبات القطاع
        

        2017ديسمبر  31
        

 532.267   21.329   68.985   441.953  إجمالي اإليرادات
        

 369.755   (90.081)  97.302   362.534  نتائج القطاع
        

 14.122.535   68.604   4.944.235   9.109.696  موجودات القطاع
        

 9.948.921   11.596   206.081   9.731.244  مطلوبات القطاع
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 ماليةالوغير  دوات الماليةألل القيمة العادلةالتصنيف و -29
 

 موجودات
 

 

 

 

 

 

 بالتكلفة المطفأة

من بالقيمة العادلة 

خالل بنود االرباح 

 والخسائر

بالقيمة العادلة من 

خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى

 

 

 أدوات غير مالية

 

 

 المجموع

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 

      2018ديسمبر  31

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 

 1.521.021  -- -- -- 1.521.021  لدولة اإلمارات العربية المتحدة  

 2.642.820  -- -- -- 2.642.820  مطلوب من بنوك أخرى

 8.924.912  -- -- -- 8.924.912  قروض وسلفيات

 1.134.222  -- 755.879  24.486  353.857  إستثمارات في أوراق مالية

 234.106  -- -- -- 234.106  قبوالت عمالء

 1.625  1.625  -- -- -- إستثمار في شركة زميلة

 67.675  67.675  -- -- -- ممتلكات ومعدات

 138.467  101.347  -- -- 37.120  موجودات أخرى
      

 14.664.848  170.647  755.879  24.486  13.713.836  مجموع الموجودات

 

 

 

 

 

قروض وذمم 

 مدينة

إستثمارات 

محتفظ بها حتى 

 إستحقاقها

إستثمارات 

بغرض 

 ةالمتاجر

 

 إستثمارات

 متاحة للبيع

 

أدوات غير 

 مالية

 

 

 المجموع

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 

       2017ديسمبر  31

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 

 2.042.785  -- -- -- -- 2.042.785  لدولة اإلمارات العربية المتحدة  

 1.080.246  -- -- -- -- 1.080.246  خرىمطلوب من بنوك أ

 9.461.437  -- -- -- -- 9.461.437  قروض وسلفيات

 1.101.176  -- 668.101  3.497  429.578  -- إستثمارات في أوراق مالية

 220.244  -- -- -- -- 220.244  قبوالت عمالء

 1.650  1.650  -- -- -- -- إستثمار في شركة زميلة

 68.550  68.550  -- -- -- -- ومعداتممتلكات 

 146.447  107.979  -- -- -- 38.468  موجودات أخرى
       

 14.122.535  178.179  668.101  3.497  429.578  12.843.180  مجموع الموجودات
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 )تتمة(صنيف والقيمة العادلة لألدوات المالية وغير المالية الت -29

 

 المطلوبات

 

 بالتكلفة المطفأة

  

 غير مالية أدوات

  

 المجموع

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  ألف درهـــم 
      

      2018ديسمبر  31

 20   --  20  مطلوب لبنوك أخرى

 9.757.942   --  9.757.942  ودائع عمالء

 235.027   --  235.027  والت عمالءقب

 208.506   21.638   186.868  مطلوبات أخرى
      

 10.201.495   21.638   10.179.857  مجموع المطلوبات
      

      2017ديسمبر  31

 3.498   --  3.498  مطلوب لبنوك أخرى

 9.510.551   --  9.510.551  ودائع عمالء

 220.244   --  220.244  قبوالت عمالء

 214.628   31.570   183.058  مطلوبات أخرى
      

 9.948.921   31.570   9.917.351  مجموع المطلوبات

 

 قياس القيمة العادلة 

مة إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظ

بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشـأ الفروقات بين القيم الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة. 

يقوم تعريف القيمة العادلة على إفتراض أن المجموعة مستمرة في أعمالها دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها أو إلجراء 

 جحفة.صفقة بشروط م
 

على أساس درجة  3أو  2، 1قياسات القيمة العادلة إلى مستوى باإلضافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف 

المدخالت المالحظة لقياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت إلى قياسات القيمة العادلة في مجملها والتي تم وصفها على النحو 

 التالي:

 ول : قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول المستوى األ

 والمطلوبات المتطابقة .

  المستوى الثاني : قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى

ول والمطلوبات إما مباشرة )كاألسعار مثالً( أو بطريقة غير مباشرة )المستقاة األول والتي يمكن مالحظتها لألص

 من األسعار( .

  المستوى الثالث : قياسات القيمة العادلة المستقاه من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت لألصول أو المطلوبات

 ة( .والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظ
 

 بالتكلفة المطفأةالقيمة العادلة لألدوات المالية 
 

ديسمبر  31مليون درهم ) 361.73مبلغ  2018ديسمبر  31كما في  بالتكلفة المطفأةبلغت القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة 

تم تحديد القيمة العادلة ألدوات مليون درهم(. ي 443.59 البالغة أدوات الدين المدرجة المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق :2017

حيث يتم تحديد القيمة العادلة إستناداً إلى المدخالت من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في  1الدين المدرجة تحت المستوى 

ناء ما جاء باستث والتي باستطاعة المنشأة الوصول اليها في تاريخ القياس. لها األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة

اعاله، تعتبر االدارة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد 

 مقاربة لقيمتها العادلة.
 

 أساليب التقييم واإلفتراضات لقياس القيمة العادلة
 

مالية بإسللللتخدام أسللللاليب تقييم وإفتراضللللات مماثلة لتلك المسللللتخدمة في إعداد يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ال

 .2017ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهية في 
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 والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر  مجموعةالقيمة العادلة للموجودات المالية لل
 

ية لل  مال ياس بعض الموجودات ال جد مجموعةيتم ق مالي الموحد. يبين ال يان المركز ال تاريخ ب ما في  لة ك عاد مة ال تالي بالقي ول ال

 معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:
 

     القيمة العادلة كما في الموجودات المالية

 ديسمبر 31 

2018 

 ـمألف درهــــ

 ديسمبر 31

2017 

 ــــمألف درهـ

 

التسلسل الهرمي 

 للقيمة العادلة

 

أساليب التقييم والمدخالت 

 الرئيسية

 

مدخالت هامة 

 غير قابلة للرصد

ن المدخالت العالقة بي

قابلة  للرصد الغير 

 القيمة العادلةو

موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح أو 

 الخسائر

      

 ال ينطبق ال يوجد أسعار العرض في األسواق النشطة المستوى األول -- 24.486  أوراق مالية مدرجة
       

موجودات مالية 

ة العادلة من بالقيم

خالل األرباح أو 

بغرض  -الخسائر

 المتاجرة

      

       

 ال ينطبق ال يوجد أسعار العرض في األسواق النشطة المستوى األول 3.497  -- أوراق مالية مدرجة
       

موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من 

خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى

      

       

 ال ينطبق ال يوجد أسعار العرض في األسواق النشطة المستوى األول -- 755.132  درجةأوراق مالية م

أوراق مالية غير 

 مدرجة بالصافي

طريقة تقييم صافي الموجودات  المستوى الثالث -- 747 

لعدم توفر معلومات عن السوق 

ومعلومات مالية مماثلة. تم تحديد 

قيمة صافي الموجودات بناًء على 

 /ومات مالية مدققةأحدث معل

 تاريخية متوفرة.

صافي قيمة 

 الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 

الموجودات للشركات 

المستثمر فيها، ارتفعت 

 القيمة العادلة

موجودات مالية 

 متاحة للبيع

      

 ال ينطبق ال يوجد أسعار العرض في األسواق النشطة المستوى األول 661.480  -- أوراق مالية مدرجة

راق مالية غير أو

 مدرجة بالصافي

طريقة تقييم صافي الموجودات  المستوى الثالث 6.621   --

لعدم توفر معلومات عن السوق 

ومعلومات مالية مماثلة. تم تحديد 

قيمة صافي الموجودات بناًء على 

 /أحدث معلومات مالية مدققة

 تاريخية متوفرة.

صافي قيمة 

 الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 

ودات للشركات الموج

المستثمر فيها، ارتفعت 

 القيمة العادلة
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 )تتمة(التصنيف والقيمة العادلة لألدوات المالية وغير المالية  -29
 

 )تتمة(قياس القيمة العادلة 
 

 . نيفها ضمن أي من المستويات أعاله. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب تصمستويات خالل السنةحويالت بين اللم يكن هناك أية ت
 

 واإلستبعادات.كانت الحركة في المستوى الثالث للموجودات المالية نتيجة فروقات أسعار الصرف 
 

 إدارة المخاطر المالية -30

التقييم وإدارة وقبول  ،وهذه األنشطة تتعلق بالتحليل ،اسبب أنشطتهإلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية ب تتعرض المجموعة

والمخاطر التشغيلية هي نتيجة  ،درجة معينة من المخاطر أو مزيج منها. إن إتخاذ المخاطر المالية هي أساس لألنشطة المالية 

رة والعائد المتحقق وكذلك التقليل من اآلثار إلى تحقيق توازن مناسب بين المخاط تهدف المجموعةحتمية للقيام باألعمال التجارية. 

 .مجموعةي للالسلبية المحتملة على األداء المال
 

 مخاطر اإلئتمان

تكبدها تالخسائر التي قد  ،من عمليات اإلقراض التي يقوم بها. تعني تلك المخاطرأن مخاطر اإلئتمان جزء  تعتبر المجموعة

إلى مخاطر اإلئتمان  تتعرض المجموعة. مجموعةى تسديد إلتزاماتها التعاقدية تجاه النتيجة عدم قدرة الجهات األخرى عل المجموعة

. التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة واإلستثمارات في األوراق الماليةالمطلوب من البنوك  ،صورة رئيسية من القروض والسلفياتب

غير الضمانات والقروض  ،المالي مثل اإلعتمادات المستنديةكز كذلك يوجد مخاطر إئتمان نتيجة للمبالغ التعاقدية خارج بيان المر

 .  المسحوبة ومتعهد بتقديمها
 
 لتحقيق األهداف التالية: مجموعةيتم إدارة مخاطر اإلئتمان والرقابة عليها بشكل مركزي من قبل دائرة مخاطر اإلئتمان في ال 

 لي.رصد وقياس وتخفيف حدة المخاطر على المستويين الجزئي والك 

 . العمل على تكوين محفظة إئتمانية ذات جدارة عالية والعمل على تخفيض أية خسائر 

 . ًالسيطرة على الموجودات غير العاملة من خالل إجراءات وقائية وتصحيحية معا 

 . اإلنتباه ألية مؤشرات مبكره بوجود مخاطر وإتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب 
 

تمان وحدات مختلفة منها وحدات تصنيف للعمالء ووحدة متابعة ووحدة احتواء المخاطر. إن تطبيق نظام تشمل دائرة مخاطر اإلئ

 Basel) 3وبما يتوافق مع المتطلبات الواردة في بازل IRBتصنيف المخاطر الداخلي بما يتوافق مع العرف السائد في مؤسسة 

IIIمنع تراكم القروض غير المنتجة من خالل إتخاذ قرارات بشأنها في  ( . تقوم وحدات المتابعة وإحتواء المخاطر بالعمل على

ً بتصنيف المتعلقة بها. حيثما يلزم األمر الوقت المناسب ومن خالل المتابعة الحثيثة لزيادة التحصيالت ، تقوم تلك الوحدة أيضا

 .تتعرض لها المجموعةاطر اإلئتمان التي يلخص مخ 31. إيضاح رقم معها على إقتراحات توافقيةالحاالت غير الملتزمة والتفاوض 
 

 التخفيف من مخاطر اإلئتمان
بأخذ ضمانات تحصيل كافية ضمن الممارسة اإلعتيادية للنشاط للحفاظ على حقوق المجموعة في حالة تعثر العميل  تقوم المجموعة

كثر الضمانات الملموسة والمقبولة من قبل في السداد. إن تلك الضمانات يتم توثيقها بمستندات وإتفاقيات قانونية ملزمة. إن أ

 السيارات إلخ.رهن المجموعة هي رهن األراضي والمباني، أسهم الشركات المدرجة، الودائع الثابتة و
 

 كذلك يتم أخذ الكفاالت الشخصية وضمانات الشركات التجارية، أينما أعتبرت ضرورية.
 

 مخاطر السوق 

وخارج  داخلبسبب تأثر قيم المبالغ المدرجة  تتعرض لها المجموعةة إلى المخاطر التي قد تشير مخاطر السوق المتعلقة بالمجموع

الميزانية العمومية بشكل سلبي نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة، أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار اإلستثمارات ، وبالتالـي 

صرف العمالت األجنبية وأسعار اإلستثمارات تعرض رأس مال المجموعة فإن تقلبات السوق فيما يتعلق في أسعار الفائدة  ، أسعار 

 وأرباحه إلى مخاطر .
 

.  (ALCOتقوم دائرة مخاطر السوق في المجموعة برفع تقارير حول هذه المخاطر إلى لجنة األصول واإللتزامات بشكل منتظـم )

ما يتوافق مع سياسات المجموعة الداخلية المتعلقة بمخاطر بأخذ التدابير التصحيحية ب( ALCOتقوم لجنة األصول واإللتزامات )

السوق ودليل إستراتيجيات األعمال .
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  )تتمة( 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -30
 

 )تتمة( مخاطر اإلئتمان
 

 مخاطر السيولة 

نتيجة صعوبة مقابلة اإللتزامات المستحقة بتاريخ إستحقاقهـا . قد تنشأ  مجموعةلة المخاطر التي قد تواجه التعني مخاطر السيو

مخاطر السيولة بسبب تقلبات السوق أو تخفيض التصنيفات اإلئتمانية مما يؤدي إلى تالشي مصادر تمويل معينة بصورة مفاجئة . 

دائرة إهتمامها خالل إدارتها  مصادر التمويل بشكل مستمر وتضع السيولة في للتحوط من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع

، كما يتم مراقبة  ناسب. تقوم دائرة الخزينة بإدارة األموال بشكل يومي و الحفاظ على موجودات ذات السيولة بشكل مموجوداتلل

بوضع  مجموعةفي ال (ALCOاألصول واإللتزامات )وتجهيز تقرير لإلدارة العليا بشكل يومي . تقوم لجنة  مجموعةالسيولة في ال

تتعرض لها يلخص مخاطر السيولة التي  32سياسة إدارة مخاطر السيولة ومراقبة وضع السيولة بشكل منتظم. إيضاح رقم 

 .المجموعة
  

 مخاطر أسعار الفائدة 

محافظ أو على سلباً على قيمة األدوات المالية أو ال تمثل مخاطر أسعار الفائدة أثر التغير المحتمل في أسعار الفائدة والذي قد يؤثر 

بشكل أكثر . على الرغم أن مخاطر أسعار الفائدة تظهر في جميع أنواع األدوات المالية إال أنها تظهر بشكل عام مجموعةوضع ال

. بشكل الفائدة في السوق مرتبطة بأسعار مشتقات لها أدوات دين يشار لها كأصل ومشتقات أخرى قيمتها ،وضوحاً في أدوات الدين

يمة األدوات المالية قصيرة عام فإن قيمة األدوات المالية طويلة األجل تكون في الغالب حساسة تجاه تغيرات أسعار الفائدة أكثر من ق

لمرتبطة غير الكاملة ا يتضمن العالقة والذي كمخاطر منحنى العائد. من الممكن اإلشارة إلى جزء من مخاطر أسعار الفائدة األجل

 أسعار الفائدة عند تواريخ إستحقاق مختلفة .ب
 
بإدارة وضع الحساسية ألسعار الفائدة بناًء على التغيرات المحتملة والفعلية في أسعار الفائدة وذلك من أجل زيادة  تقوم المجموعة 

ر الفائدة بشكل منتظم استنادا إلى تعاقدات بتحليل موقف الحساسية ألسعا تقوم المجموعة. دات الفوائد إلى أكبر قيمة ممكنةصافي إيرا

. يتم إحتساب األثر المترتب على وضع الحساسية على أساس أن التغير في التسعير أو حسب تواريخ اإلستحقاق، أيهما أقربإعادة 

ل حدود تم ا من خال.  يتم الرقابة عليهمجموعةنقطة أساس من أسعار الفائدة ينعكس أثرها على صافي إيرادات فوائد ال 200

 .مجموعةتعرض لها التلفائدة التي ار امخاطر أسعيلخص  33 رقم إيضاحتصميمها لذلك. 
 

، (1.48%: 2017) % 2.45من بنوك أخرى  على المطلوبالفائدة الفعلي سعر  بلغ، 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 5.31: 2017)%  5.56 ياتالقروض والسلفعلى ، (% 0.98: 2017) % 1.54شهادات اإليداع لدى البنك المركزي على و

 4.08 اإلستثمارات في أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ إستحقاقها: 2017) % 3.88 بالتكلفة المطفأةاإلستثمارات على (، %

 . (% 1.17: 2017)%  1.63لبنوك أخرى  المطلوبعلى (، و% 0.69: 2017)%  0.86عمالء دائع و على ،(%

 

 لعمالتمخاطر ا 

آلثار تقلبات أسعار الصرف السائدة للعمالت األجنبية على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. يقوم مجلس اإلدارة  تتعرض المجموعة 

بوضع حدود لمدى التعرض لكل عملة وبشكل إجمالي لكل من مراكز العمالت المتاحة كل ليلة وكل يوم بيوم والتي يتم مراقبتها 

 تتعرض لها المجموعة.يلخص مخاطر العمالت األجنبية التي  34ينة. إيضاح من قبل دائرة الخز
 

 المخاطر التشغيلية

راد أو األف مجموعةتعرف مخاطر التشغيل على أنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو إخفاق اإلجراءات الداخلية في ال 

. إن مخاطر خاطر اإلستراتيجية ومخاطر السمعةنية وال يتضمن المإن ذلك يشمل المخاطر القانو والنظم أو بسبب أحداث خارجية.

لتحقيق الهدف االستراتيجي  بغاية األهمية. إن إدارة هذه المخاطر أمر كامنة في جميع األنشطة التجارية التشغيل هي مخاطر

الل ضمان فعالية البنية سارة من خ. إن مخاطر التشغيل ال يمكن الحد منها بشكل كامل لذلك تسعى اإلدارة للحد من الخمجموعةلل

 .ككل المنظومةموظفين وذلك على مستوى ، النظم والاألساسية، الرقابة
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  -30

 

  )تتمة( المخاطر التشغيلية

بتخصيص قسم إدارة مخاطر. إن هذا القسم يقوم بوضع وتنفيذ منهجيات جديدة لتحديد،  قامت المجموعةه، لتحقيق الهدف أعال 

إن النظم واإلجراءات المعمول بها تشمل فصل المهام بشكل واضح ويحدد خطوط المسؤولية رصد ومراقبة مخاطر التشغيل.  تقييم،

 .ة ونظام شامل للتدقيقعالداخلية فادئ التوجيهية من خالل رقابة بهدف الحد من مخاطر التشغيل. يتم التقيد بتطبيق المب
 

 طبيق بعض اإلجراءات أدناه والتي من خاللها يهدف إلى مراقبة مخاطر التشغيل والتخفيف منها.تحاليا ب تقوم المجموعة 
 

 ميع أقسام األعمالعلى( لتحديد وتقييم مخاطر التشغيل في جاألسفل إلى األم المخاطر والرقابة )طريقة من يتقي. 

 . إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد خسائر مخاطر التشغيل 
 

لمواجهة أية ضغوطات أو حاالت طارئة وتخفيف  وخطط إستمرارية العمل وذلكهناك نظام شامل قيد التطبيق لمواجهة الطوارئ 

 المخاطر المرتبطة بها.
 

 مخاطر اإلئتمان -31
 

 في مخاطر االئتمان هامةزيادة 

في  هامةلتقييم ما إذا كانت هناك زيادة وذلك جميع الموجودات المالية الخاضعة لمتطلبات انخفاض القيمة بمراقبة  قوم المجموعةت

تقوم المجموعة بقياس مخصص سوف في مخاطر االئتمان،  هامةمخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي. وفي حال وجود زيادة 

 شهًرا. 12 لمدةداًل من الخسارة االئتمانية المتوقعة ب مدى الحياةالخسارة على أساس 
 

 تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية
 

اإلئتمانية للمجموعة من  يتألف نظام تحليل المخاطرلتقييم مخاطر اإلئتمان.  نظام  لدى المجموعةمن أجل تقليل مخاطر االئتمان، 

يتم تحديد . عن السداد التعثرن البيانات التي يتم تحديدها للتنبؤ بمخاطر تعتمد معلومات التصنيف االئتماني على مجموعة مفئة.  15

 التعثر عن السداد. درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على 
 

حيث تزيد مخاطر مخاطر االئتمان، تدهور مع ن بما يعكس مخاطر التعثر في السداد الئتماطر امخات جاتصميم وتحديد در يتم

راف العتد اعنن الئتماطر اجة مخادرلرض تعل کص تخصيالئتمان من االختالف في مخاطر التعثر في السداد بين الدرجات. يتم ا

ل. تتم مراقبة جميع التعرضات ويتم تحديث درجة مخاطر االئتمان لمقابطرف الول المتاحة حت اماولمعلالی داً إستنا، ائيدلمبا

جراءات المتابعة المطبقة هي إجراءت عامة ومصممة حسب نوع التعرض. تُستخدم البيانات لتعكس المعلومات الحالية. تعتبر إ

 :المجموعةالتالية عادةً لمراقبة حاالت تعرض 
 
 سجل المدفوعات، بما في ذلك نسب الدفع وتحليل األعمار الزمنية؛ 

 مدى استخدام الحد الممنوح؛ 

 ة؛التغيرات في األعمال واألوضاع المالية واالقتصادي 

 المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق المراجعة الدورية لملفات العمالء بما في ذلك مراجعة البيانات المالية المدققة. 
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 )تتمة( مخاطر اإلئتمان -31
 

 )تتمة( في مخاطر االئتمان هامةزيادة 
 

 )تتمة( تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية
 
مقابل التعرض. يقدم الجدول أدناه  إحتمالية التعثر عن السدادستخدم المجموعة درجات مخاطر االئتمان كمدخل أساسي في تحديد ت

 رسًما لتصنيف مخاطر االئتمان الداخلية للمجموعة.
 

 التفصيل الوكالةحسب تصنيف الدرجة  للمجموعةفئات مخاطر االئتمان الخاصة 
   

1 AAA  جوهريخالية من المخاطر بشكل 

2 +AA  قليلة المخاطر 

3 AA الحد األدنى من المخاطر 

4 -AA مخاطر منخفضة 

5 +A متوسطة المخاطر 

6 A  المخاطر مرتفعةمتوسطة إلى 

7 -A متوسطة المخاطر 

8 BBB  المخاطر مرتفعةمتوسطة إلى 

9 +BB  إلى مرتفعة المخاطرمعتدلة 

10 BB عالية المخاطر 

11 +B مخاطر عالية بشكل ملحوظ 

12 B قائمة المراقبة 

13 C متدنية 

14 D مشكوك في تحصيلها 

15 E خسارة 

 

ة التعثر وكذلك بتقدير العمر الزمني المتبقي الحتمالي بتحليل جميع البيانات التي يتم جمعها باستخدام نماذج إحصائية تقوم المجموعة

بمرور الوقت. وتشمل العوامل التي تؤخذ في االعتبار في هذه العملية البيانات للتعرضات إضافة إلى كيفية احتمالية تعرضها للتغير 

أسعار النفظ ومؤشرات المنتجات غير النفظية وأسعار المنازل بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومؤشرات االقتصادية الكلية مثل 

المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة  للتوجهبإنشاء سيناريو "الحالة األساسية"  تقوم المجموعةاحة. قطاع السي

هذه التنبؤات، التي تعتبر مرجحة لالحتمالية،  تستخدم المجموعةإلى نطاق تمثيلي من سيناريوهات التنبؤ المحتملة األخرى. ثم 

 .رحتماالت التعثلتعديل تقديراته ال
 

. من محافظ الموجوداتمعايير مختلفة لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل ملحوظ لكل محفظة تستخدم المجموعة 

 .في احتماالت التعثر ونوعية المعايير المستخدمة هي تغييرات كمية
 

 تأسيس المعلومات المستقبلية

في مخاطر  الجوهريةتقييمه للزيادة  وذلك عندن تكلفة أو جهد ال داعي له متوفرة بدوال المستقبليةمعلومات تستخدم المجموعة ال

خبراء يستخدمون المعلومات الخارجية والداخلية إلنشاء ب تستعين المجموعة. الخسارة االئتمانية المتوقعةاالئتمان وكذلك في قياس 

سيناريوهات التنبؤ ل تصوريةلصلة، إلى جانب مجموعة سيناريو "حالة أساسية" للتنبؤات المستقبلية للمتغيرات االقتصادية ذات ا

المحتملة األخرى. تتضمن المعلومات الخارجية المستخدمة البيانات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات الحكومية 

 والسلطات النقدية.
 

اسية هو النتيجة الوحيدة األكثر احتماالً سيناريو الحالة األسإن االحتماالت على سيناريوهات التنبؤ المحددة.  تطبق المجموعة

بتحديد وتوثيق  قامت المجموعة. وإعداد الميزانيةللتخطيط االستراتيجي  تستخدمها المجموعةويتكون من المعلومات التي 

حصائي للبيانات المحركات الرئيسية لخسائر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية، وقد قام باستخدام التحليل اإل

 التاريخية بتقدير العالقات بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان. 
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 )تتمة(سيس المعلومات المستقبلية تأ
 

المالية  الموجوداتتم تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت التعثر في السداد والخسائر في محافظ مختلفة من 

انات المالية سنوات من البي 5فيمت عد بطاقات اإلئتمان المستخدمة في  سنوات 7بناًء على تحليل البيانات التاريخية على مدى 

 . التاريخية. 

 
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

 إن المدخالت الرئيسية المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي:
 

 التعثر احتمالية 

 بافتراض التعثر؛ و الخسارة 

 عند التعثر اتالتعرض 
 

 

خاصة بنا وبيانات مقدمة من المصرف وبيانات تاريخية  هذه األرقام مستمدة بشكل عام من نماذج إحصائية مطورة داخليًا إن

 ، ويتم تعديلها لتعكس معلومات مستقبلية مرجحة حسب االحتماالت.المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 لتقييم اإلحصائيعلى نماذج ا ويستند هذا االحتسابإن احتمالية التعثر هي تقدير الحتمال التعثر في السداد خالل فترة زمنية معينة. 

، ويتم تقييمه باستخدام أدوات تصنيف مصممة خصيًصا لمختلف فئات األطراف المستخدم في الوقت الراهن من قبل المجموعة

باإلضافة إلى البيانات الداخلية التي تشمل  )إن وجدت( المقابلة والتعرضات. وتعتمد هذه النماذج اإلحصائية على بيانات السوق

 والنوعية. العوامل الكمية 

 

إن الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسائر الناتجة عن التعثر في السداد، وتستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية 

، مع األخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية من أي ضمانات. إن نماذج الخسارة بافتراض التعثر الممولالمستحقة وتلك التي يتوقعها 

وجودات المضمونة تأخذ في االعتبار توقعات تقييم الضمانات المستقبلية مع مراعاة خصومات البيع، والوقت الالزم لتحقيق للم

الضمانات، والضمانات المتبادلة، وأسبقية المطالبة، وتكلفة تحقيق الضمانات ومعدالت االسترداد )أي الخروج من حالة عدم 

راض التعثر للموجودات غير المضمونة على وقت االسترداد ومعدالت االسترداد وأسبقية األداء(. تعتمد نماذج الخسارة بافت

المطالبات. يتم اإلحتساب بناًء على أساس تدفق نقدي مخصوم، حيث يتم خصم التدفقات النقدية من معدل الفائدة الفعلي األصلي 

 .للتمويل

 

من التعرضات الحالية  التعرض عند التعثر تستمد المجموعةفي السداد. التعرض المتوقع في حالة التعثر  يمثل التعرض عند التعثر

التعرض عند . إن والفائدة إلى الطرف المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء

الية، سوف نسبة لمطلوبات اإلقتراض والضمانات الم. بالالمركز المالي هي إجمالي القيمة الدفترية بيانللبنود المدرجة في  التعثر

التي يمكن سحبها أو سدادها بموجب العقد ، والتي سيتم تقديرها مبلغ المسحوب، وكذلك المبالغ المستقبلية تنظر المجموعة في ال

 بناًء على عوامل تحويل االئتمان.

 
 

. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يكون قياس مخصص خسائر اإلئتمانعلى المتوسط المرجح ليستند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

الخسارة هو ذاته بغض النظر عما إذا كان يتم قياسه على أساس فردي أو على أساس جماعي )على الرغم من أن القياس على 

هناك زيادة كبيرة في مخاطر الكبيرة(. فيما يتعلق بتقييم ما إذا كانت  المحافظ أساس جماعي يكون عمليًا بشكل أكبر بالنسبة لبنود

 .حيث يتم جمع األدوات المالية بناًء على خصائص نوع المنتجاالئتمان، فقد يكون من الضروري إجراء التقييم على أساس جماعي 

 

 

 

  



 62   والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )تتمة( مخاطر اإلئتمان -31
 
 جودة اإلئتمانيةال 

 
المالية و "المرحلة" دون  الموجوداتيعرض الجدول التالي تحليالً لمدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لكل فئة من فئات ا 

ائتمانية أخرى. ما لم يتم تحديده بشللكل محدد ، بالنسللبة للموجودات المالية ،  تحسلليناتأي ضللمانات أو  تأثيراألخذ بعين االعتبار 

 لمبالغ في الجدول إجمالي المبالغ الدفترية.تمثل ا
 

 المطلوب من بنوك أخرى
 2018 
  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     
خسائر ائتمانية  

 12متوقعة لمدة 
 شهًرا

خسائر ائتمانية 
متوقعة على مدى 

 العمر الزمني

خسائر ائتمانية 
متوقعة على مدى 

 العمر الزمني

 
 المجموع

 ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم 
     

 2.646.297  -- -- 2.646.297  (12 – 1)المرحلة  منتجة
     

 2.646.297  -- -- 2.646.297  إجمالي القيمة الدفترية
 (3.477) -- -- (3477) الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

     
 2.642.820  -- -- 2.642.820  القيمة الدفترية

 

 لقروض والسلفياتا
 2018 
  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     
خسائر ائتمانية  

 12متوقعة لمدة 
 شهًرا

خسائر ائتمانية 
متوقعة على مدى 

 العمر الزمني

خسائر ائتمانية 
متوقعة على مدى 

 العمر الزمني

 
 المجموع

 ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم 
     

 8.656.391  -- 1.015.533  7.640.858  (12 – 1)المرحلة  منتجة
 686.660  686.660  -- -- (15 – 3)المرحلة  منتجة

     
 9.343.051  686.660  1.015.533  7.640.858  إجمالي القيمة الدفترية

 (418.139) (235.563) (69.716) (112.860) الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
     

 8.924.912  451.097  945.817  7.527.998  الدفتريةالقيمة 

 

  إستثمارات في أوراق مالية
 2018 
  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     
خسائر ائتمانية  

 12متوقعة لمدة 
 شهًرا

خسائر ائتمانية 
متوقعة على مدى 

 العمر الزمني

خسائر ائتمانية 
متوقعة على مدى 

 العمر الزمني

 
 المجموع

 ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم 
     

 356.215  -- -- 356.215  (12 – 1)المرحلة  منتجة
     

 356.215  -- -- 356.215  إجمالي القيمة الدفترية
 (2.358) -- -- (2.358) الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

     
 353.857  -- -- 353.857  القيمة الدفترية

  

 

 
 

  



 63   والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( مخاطر اإلئتمان -31
 
 الجودة اإلئتمانية 
 

  قبول عمالء
 2018 
  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     
خسائر ائتمانية  

 12متوقعة لمدة 
 شهًرا

خسائر ائتمانية 
ى متوقعة على مد
 العمر الزمني

خسائر ائتمانية 
متوقعة على مدى 

 العمر الزمني

 
 المجموع

 ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم 
     

 235.027  -- 6.458  228.569  (12 – 1)المرحلة  منتجة
     

 235.027  -- 6.458  228.569  إجمالي القيمة الدفترية
 (921) -- (3) (918) توقعةالخسارة اإلئتمانية الم

     
 234.106  -- 6.455  227.651  القيمة الدفترية

 
، وإعتمادات المستنديةالضمانات خطابات  شمل، والتي تالمطلوبات المحتملةلتزامات وة على اإلتوقعبلغت الخسارة االئتمانية الم

 حلة الثانية.مليون درهم ألرصدة المر 0.16مليون درهم للمرحلة األولى و  10.98
 

 دوات المالية حسب الفئة:لألمخصص خسائر االئتمان المتوقعة  علىفيما يلي ملخص للحركة 
  

 2018يناير  1 
كما تم إعادة 

 عرضه
ريف اصافي المص

 خالل الفترة
حركات أخرى 

 خالل الفترة

 
ديسمبر  31

2018 
 ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم 

     
 3.477  -- -- 3.477  من بنوك أخرى مطلوب

 418.139  (2.534) 102.931  317.742  قروض وسلفيات
 2.358  -- -- 2.358  إستثمارات في أوراق مالية

 921  -- -- 921  قبول عمالء
 11.138  -- -- 11.138  المطلوبات المحتملةلتزامات واإل
     

 436.033  (2.534) 102.931  335.636  القيمة الدفترية
 
 –مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلفيات  

 2018ديسمبر  31  
  
  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     
خسائر ائتمانية  

 12متوقعة لمدة 
 شهًرا

خسائر ائتمانية 
متوقعة على مدى 

 العمر الزمني

خسائر ائتمانية 
متوقعة على مدى 

 العمر الزمني

 
 المجموع

 ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم ألف درهـــم 
     

 307.807  135.735  57.177  114.895  2017ديسمبر  31الرصيد كما في 
 إعادة التصنيف وفقاً للمعيار الدولي إلعداد 

 9التقارير المالية رقم   
 
 6.634 

 
 3.301 

 
-- 

 
 9.935 

 317.742  135.735  60.478  121.529  (عرضهيناير )معاد  1الرصيد كما في 
 124.731  124.162  9.238  (8.669) مخصص إنخفاض قيمة المصاريف/)المحول(

 (21.800) (21.800) -- -- استرداد
 (2.534) (2.534) -- -- شطب

     
 418.139  235.563  69.716  112.860  2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

  



 64   والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 دةإيضاحات حول البيانات المالية الموح

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( مخاطر اإلئتمان -31
 
 الجودة اإلئتمانية 
 
 –مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلفيات  

 2017ديسمبر  31  

مقابل قروض  

 وسلفيات محددة

مقابل مخاطر  

 المحافظ

  

 المجموع

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  ألف درهـــم 
      

 382.185   172.164    210.021  يناير 1في 

 106.061   2.859   103.202  مخصص خالل السنة

 (85.050)  --  (85.050) ر خالل السنةمحرمخصص 

 (95.389)  (2.667)  (92.722) خالل السنة شطب

 --  (284)  284  مخصص محول خالل السنة

 307.807   172.072   135.735  ديسمبر 31في 

 

 األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى: الحد
 

 

 للتعرض الحد األقصى 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 :في الميزانية العمومية التعرضات لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنود المدرجة 
 كما يلي:هي     

 1.080.246   2.646.297  ك أخرىالمطلوب من بنو

 9.769.244   9.343.051  قروض وسلفيات

 220.244   235.027  قبول عمالء

 429.578   356.215   أوراق مالية استثماريةإستثمارات في 

 38.468   37.120  موجودات أخرى
  

 

 11.537.780   12.617.710  المجموع
  

 

   كما يلي:هي ا يتعلق ببنود خارج الميزانية العمومية التعرضات لمخاطر االئتمان فيم

   

 6.023.362   5.395.534  )تتضمن إعتمادات مستندية( بنود أخرى خارج الميزانية العمومية
  

 

  18.013.244   17.561.142 

 

 7،480 البالغة السلفياتوقروض المليون درهم( مقابل  14،725: 2017مليون درهم ) 15،969إجمالي قيمة الضمانات  بلغت

مليون  834على القروض منخفضة القيمة بمبلغ  اتالقيمة العادلة للضمان تم تقديرمليون درهم(.  7،066: 2017مليون درهم )

 مليون درهم(. 886: 2017درهم )

 

  



 65   والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( إلئتمانمخاطر ا -31
  
 المتحدة لدولة اإلمارات العربية البنك المركزينخفاض قيمة اإلحتياطي بموجب إ

 
 في 9توجيهاته الخاصة بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  المتحدة لدولة اإلمارات العربية البنك المركزيأصدر 

، تتناول مختلف تحديات التنفيذ واآلثار العملية للبنوك CBUAE / BSD / 2018/458من خالل اإلخطار رقم  2018أبريل  30

 4-6 وفقاٌ للبندفي دولة اإلمارات العربية المتحدة )"التوجيهات"(.  9التي تعتمد على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 لدولة اإلمارات العربية البنك المركزيمن  28/2010بموجب التعميم  التسوية بين المخصص العام والمحدد من التوجيهات، تكون

 كما يلي: 9 رقم والمعايير الدولية للتقارير المالية المتحدة
 

  2018 

 ألف درهـــم  

   إنخفاض قيمة اإلحتياطي: العام
   

 168.864   المتحدة العربية ولة اإلماراتلد البنك المركزيمن  28/2010بموجب التعميم  المخصص العام

 182.576   9من المخصصات بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2 و 1طرح: المرحلة ي
   

 --  المخصص العام المحول إلى إنخفاض قيمة اإلحتياطي
   

   إنخفاض قيمة اإلحتياطي: المحدد
   

 235.563   المتحدة العربية لدولة اإلمارات البنك المركزيمن  28/2010المخصص المحدد بموجب التعميم 

 235.563    9من المخصصات بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3يطرح: المرحلة 
   

 --  المحول إلى إنخفاض قيمة اإلحتياطي المحددالمخصص 

 

 2017ديسمبر  31تحليل أعمار ونوعية الموجودات كما في  

مطلوب من بنوك  

  أخرى

  

 وسلفياتقروض 

إستثمار في أوراق  

 مالية

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  ألف درهـــم 
      

      مخفضة القيمة

 --  310.964   -- تستدعي اإلنتباه

 --  346.465   -- مشكوك بها

 --  142   -- خسائر

 --   657.571  -- 

 --  (135.735)  -- مخصص محدد لإلنخفاض في القيمة

 --   521.836  -- 

 

      مبالغ مستحقة وغير مخفضة القيمة

 --  1.107   -- يوم 60مستحقة منذ أكثر من 

 --  53.027   -- يوم 60مستحقة منذ أقل من 

 --   54.134  -- 

 429.578   9.057.539   1.080.246  غير مستحقة وال يوجد إنخفاض في قيمتها

 --  (172.072)  -- مخصص جماعي لإلنخفاض في القيمة

  1.080.246   8.885.467   429.578 

 429.578   9.461.437   1.080.246  القيمة الدفترية
 

  



 66   والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( مخاطر اإلئتمان -31
 

 التركيز الجغرافي للموجودات
 

 2018ديسمبر  31
   

 طلوب من بنوك أخرىم
 

 

 قروض وسلفيات
 

إستثمار في أوراق 

 مالية

 ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 
      

 1.080.243   9.343.051   2.502.458   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 35.701   --  714  األخرى مجلس التعاون الخليجيداخل دول 

 20.636   --  143.125  دول أخرى
      
  2.646.297   9.343.051   1.136.580 
 

 2017ديسمبر  31
  

 مطلوب من بنوك أخرى
 

 

 قروض وسلفيات
 إستثمار في أوراق مالية 

 ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 
      

 1.071.634   9.369.612   835.118   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 28.419   91.825   26.740  األخرى الخليجي مجلس التعاونداخل دول 

 1.123   --  218.388  دول أخرى
      
  1.080.246   9.461.437   1.101.176 
 
 المخاطر القائمة المصنفة وغير المصنفة 

 
   2018ديسمبر  31 

 
داخل الميزانية  الموجوداتفئات 

 العمومية

خارج الميزانية 

 العمومية

 

 ئتمانمخففات مخاطر اإل

 

 

الموجودات المرجحة 

 بمخاطر

 اإلئتمان

  

 

 القائماإلجمالي 

 

المخاطر بعد معدل 

 التحويل اإلئتماني

المخاطر قبل 

مخففات مخاطر 

 اإلئتمان

 

مخففات مخاطر 

 اإلئتمان

صافي المخاطر بعد 

مخففات مخاطر 

 اإلئتمان
       

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

 هيئات مطالبات على 

 -- 1.416.289  -- 1.416.289  -- 1.416.289  سيادية  

  على منشآتمطالبات 

 حكومية  عام قطاع  

 53.655  83.177  -- 83.177  25  83.152  مركزيةغير   

 716.525  3.055.643  -- 3.055.643  49  3.055.594  مطالبات على البنوك

 4.890.994  4.890.994  397.214  5.288.208  933.718  4.356.665  كاتمطالبات على شر

 المطالبات المدرجة في 

 1.113.394  1.228.871  2.035.107  3.263.978  2.093.211  1.170.414  المحفظة التجارية  

 مطالبات مضمونة 

 2.995.518  2.995.518  15.666  3.011.184  3.556  3.008.128  بعقارات تجارية  

 559.727  452.307  62.910  515.217  41.496  972.485  ة السدادقروض مستحق

 927.762  1.060.348  -- 1.060.348  -- 1.064.336  موجودات أخرى

 3  6  -- 6  6  -- دائنة مشتقات 
       

 11.257.578  15.183.153  2.510.897  17.694.050  3.072.061  15.127.063  إجمالي المطالبات
       

 لموجودات اإجمالي 

 المرجحة بمخاطر اإلئتمان

      

 11.257.578 
      =============== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 

   )تتمة(مخاطر اإلئتمان  -31
 

  )تتمة( المخاطر القائمة المصنفة وغير المصنفة
 
 2017ديسمبر  31 
 

داخل الميزانية  الموجوداتفئات 

 العمومية

خارج الميزانية 

 العمومية

 

 مخففات مخاطر اإلئتمان

 

 

الموجودات المرجحة 

 بمخاطر

 اإلئتمان

  

 

 اإلجمالي القائم

 

المخاطر بعد معدل 

 التحويل اإلئتماني

المخاطر قبل 

مخففات مخاطر 

 اإلئتمان

 

مخففات مخاطر 

 ئتماناإل

صافي المخاطر 

بعد مخففات 

 مخاطر اإلئتمان
       

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
       

 هيئات مطالبات على 

 -- 1.940.122  -- 1.940.122  -- 1.940.122  سيادية  

  على منشآتمطالبات 

 حكومية  عام قطاع  

 83.948  113.444  -- 113.444  25  113.419  مركزيةغير   

 707.642  2.006.330  -- 2.006.330  48  2.006.282  مطالبات على البنوك

 4.958.990  4.958.990  445.840  5.404.830  1.044.243  4.378.722  مطالبات على شركات

 المطالبات المدرجة في 

 1.312.402  1.465.670  2.178.032  3.643.702  2.310.878  1.336.741  المحفظة التجارية  

 مطالبات مضمونة 

 بعقارات تجارية  

  

 3.047.425 

 

 3.609  3.051.034  21.609  3.029.425  3.029.424 

 462.987  341.559  22.809  364.368  45.110  669.751  قروض مستحقة السداد

 847.415  957.757  -- 957.757  -- 961.746  موجودات أخرى

 3  6  -- 6  6  -- مشتقات دائنة 

       

 11.402.811  14.813.303  2.668.290  17.481.593  3.403.919  14.454.208  إجمالي المطالبات

       

 إجمالي الموجودات 

 المرجحة بمخاطر اإلئتمان

      

 11.402.811 
      =============== 
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 لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 مخاطر السيولة -32
 

وخارج  وحقوق الملكية للبنك بالقيمة الدفترية مطلوباتخص الجدول التالي موجودات ويل .التعاقدي تم تحديد تاريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات على أساس تاريخ االستحقاق

 م تصنيفها بحسب األسعار التعاقدية أو تواريخ اإلستحقاق، أيهما أقرب.وقد ت الميزانية العمومية

 

 ستحقاق اإلقائمة  
 

 الموجودات  
 

 2018ديسمبر  31 
  

 بحد أقصى  

 شهر 1

 –شهر  1 

 شهور 3

 –شهور  3 

 سنة 1

 -سنة  1 

 سنوات 5

 أكثر من  

 سنوات 5 

بدون إستحقاق  

 تعاقدي

  

 المجموع

 ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات 

 1.521.021   --  --  471.768  --  360.000   689.253  العربية المتحدة

 2.642.820   --  --  --  --  --  2.642.820  مطلوب من بنوك أخرى

 8.924.912   --  2.473.105   4.858.064   956.220   346.643   290.880  قروض وسلفيات 

 1.134.222   --  --  237.104   590.037   --  307.081  إستثمارات في أوراق مالية

 234.106   --  --  7.738   86.634   78.639   61.095  قبوالت عمالء

 37.120   --  --  --  --  --  37.120  موجودات مالية أخرى

 170.647   170.647   --  --  --  --  -- موجودات غير مالية

              

 14.664.848   170.647   2.473.105   5.574.674   1.632.891   785.282   4.028.249  المجموع
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )تتمة(مخاطر السيولة  -32

 

 )تتمة(قائمة اإلستحقاق  
 

 )تتمة(الموجودات  
 

 2017ديسمبر  31 
   

 بحد أقصى  

 شهر 1

 –شهر  1 

 شهور 3

 –شهور  3 

 سنة 1

 -سنة  1 

 سنوات 5

 أكثر من  

 سنوات 5 

بدون إستحقاق  

 تعاقدي

  

 المجموع

 ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات 

 2.042.785   --  --  460.467   1.110.000   --  472.318  العربية المتحدة

 1.080.246   --  --  --  --  25.712   1.054.534  مطلوب من بنوك أخرى

 9.461.437   --  2.602.326   4.774.353   1.187.389   565.262   332.107  قروض وسلفيات 

 1.101.176   --  73.460   356.118   470.118   --  201.480  إستثمارات في أوراق مالية

 220.244   --  --  9.875   109.109   56.214   45.046  قبوالت عمالء

 38.468   --  --  --  --  --  38.468  موجودات مالية أخرى

 178.179   178.179   --  --  --  --  -- ر ماليةموجودات غي

              

 14.122.535   178.179   2.675.786   5.600.813   2.876.616   647.188   2.143.953  المجموع
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 

 )تتمة(مخاطر السيولة  -32
 

 )تتمة(ستحقاق اإلقائمة 
 
 الميزانية العمومية وبنود خارج ساهمينحقوق م ،باتمطلو 

 
 2018ديسمبر  31 

 

 بحد أقصى  

  شهر 1

 –شهر  1 

 شهور 3

 –شهور  3 

 سنة 1

 -سنة  1 

 سنوات 5

 أكثر من  

 سنوات 5 

بدون إستحقاق  

 تعاقدي

  

 المجموع

 ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ـمألف دره  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 
              

 20   --  --  --  --  --  20  مطلوب لبنوك أخرى

 9.757.942   --  176   5.227.058   1.925.032   868.878   1.736.798  ودائع عمالء

 235.027   --  --  8.660   86.634   78.639   61.094  قبوالت عمالء

 186.868   --  11.505   22.740   46.163   56.621   49.839  ية أخرى مطلوبات مال

 21.638   21.638   --  --  --  --  -- مطلوبات غير مالية

 4.463.353   4.463.353   --  --  --  --  -- حقوق المساهمين
              

 14.664.848   4.484.991   11.681   5.258.458   2.057.829   1.004.138   1.847.751  )أ( مجموع بنود الميزانية العمومية
              

 4.876   --  --  --  --  4.237   639  عقود بيع مستقبلية

 4.026   --   --  --  --  --  4.026  دفعاتبيع نقدي/

 1.141   --  --  --  856   --  285  ضمانات

 1.247.525   --  --  --  499.010   140.643   607.872  غير مستخدم إئتمان حد

 1.257.568   --  --  --  499.866   144.880   612.822  )ب( مجموع البنود خارج الميزانية العمومية
              

 15.922.416   4.484.991   11.681   5.258.458   2.557.695   1.149.018   2.460.573  المجموع الكلي )أ+ب( 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة(مخاطر السيولة  -32
 
 )تتمة( ستحقاقاإلقائمة  

 
 )تتمة( الميزانية العمومية وبنود خارج ساهمينحقوق م ،باتمطلو 

 
 2017ديسمبر  31 

 

 بحد أقصى  

 شهر 1

 –شهر  1 

 شهور 3

 –شهور  3 

 ةسن 1

 -سنة  1 

 سنوات 5

 أكثر من  

 سنوات 5 

بدون إستحقاق  

 تعاقدي

  

 المجموع

 ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 
              

 3.498   --  --  --  --  --  3.498  مطلوب لبنوك أخرى

 9.510.551   --  3.093   5.309.672   2.068.787   846.985   1.282.014  ودائع عمالء

 220.244   --  --  9.875   109.109   56.214   45.046  قبوالت عمالء

 183.058   --  6.166   24.662   33.506   47.817   70.907  مطلوبات مالية أخرى 

 31.570   31.570   --  --  --  --  -- مطلوبات غير مالية

 4.173.614   4.173.614   --  --  --  --  -- نحقوق المساهمي
              

 14.122.535   4.205.184   9.259   5.344.209   2.211.402   951.016   1.401.465  )أ( مجموع بنود الميزانية العمومية
              

 2.212   --  --  --  --  1.217   995  عقود بيع مستقبلية

 2.118   --  --  --  --  --  2.118  عاتبيع نقدي/دف

 27.717   --  --  --  20.788   --  6.929  ضمانات

 1.640.437   --  --  --  656.175   191.213   793.049  حد إئتمان غير مستخدم

 1.672.484   --  --  --  676.963   192.430   803.091  )ب( مجموع البنود خارج الميزانية العمومية
              

 15.795.019   4.205.184   9.259   5.344.209   2.888.365   1.143.446   2.204.556  المجموع الكلي )أ+ب( 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 مخاطر أسعار الفائدة -33

على مركزه المالي  ،ترتبط بآثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعار الفائدة في السوق لمخاطر متنوعة تتعرض المجموعة 

بقيمتها الدفترية وقد تم تصنيفها بحسب األسعار التعاقدية  للمجموعة المالية مطلوباتالموجودات والوتدفقاته النقدية. يبين الجدول أدناه 

 أيهما أقرب.  ،أو تواريخ االستحقاق
 

 أقل من 

 شهور 3

شهور إلى  3من 

 سنة

 

 أكثر من سنة

 

 فوائدبدون 

 

 المجموع

 ألـف درهـم ألـف درهـم ألـف درهـم ألـف درهـم ألـف درهـم 

      2018ديسمبر  31
      

      الموجودات المالية

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 

 1.521.021  901.021  -- -- 620.000  لدولة اإلمارات العربية المتحدة  

 2.642.820  30.172  -- -- 2.612.648  مطلوب من بنوك أخرى

 8.924.912  10.147  1.465.120  195.053  7.254.592  قروض وسلفيات

 1.134.222  780.365  237.104  43.781  72.972  إستثمارات في أوراق مالية

 234.106  234.106  -- -- -- مالءت عقبوال

 37.120  37.120  -- -- -- ية أخرىموجودات مال
      

 14.494.201  1.992.931  1.702.224  238.834  10.560.212  المجموع

      

      اليةالمطلوبات الم

 20  20  -- -- -- مطلوب لبنوك أخرى

 9.757.942  1.237.128  3.495.544  1.882.051  3.143.219  عمالءودائع 

 235.027  235.027  -- -- -- قبوالت عمالء

 186.868  186.868  -- -- -- مطلوبات مالية أخرى
      

 10.179.857  1.659.043  3.495.544  1.882.051  3.143.219  المجموع
      

 مدرجةالأسعار الفائدة  حساسية فرق

 4.314.344  333.888  (1.793.320) (1.643.217) 7.416.993  الموحد بيان المركز الماليضمن    

  مدرجةالغير فرق حساسية أسعار الفائدة 

 (1.668.154) (1.668.154) -- -- -- الموحد بيان المركز الماليضمن    

 2.646.190  (1.334.266) (1.793.320) (1.643.217) 7.416.993  فرق حساسية أسعار الفائدة المتراكمة
      

      2017ديسمبر  31
      

 13.944.356  1.696.816  2.705.098  1.297.818  8.244.624  الموجودات الماليةمجموع 
      

 9.917.351  6.227.623  612.931  1.388.772  1.688.025  مجموع المطلوبات المالية
      

 مدرجةالفرق حساسية أسعار الفائدة 

 4.027.005  (4.530.807) 2.092.167  (90.954) 6.556.599  الموحد بيان المركز الماليضمن    

  مدرجةالغير فرق حساسية أسعار الفائدة 

 (1.668.154) (1.668.154) -- -- -- الموحد بيان المركز الماليضمن    

 2.358.851  (6.198.961) 2.092.167  (90.954) 6.556.599  فرق حساسية أسعار الفائدة المتراكمة
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 ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( مخاطر أسعار الفائدة -33
 

 تحليل معدل الحساسية

في ظل ثبات جميع المتغيرات األخرى  أساس نقطة 200 بمعدل سعر الفائدة ةزياد إن ،الموحد بيان المركز الماليكما في تاريخ 

 :فإن 

  م(مليون دره 110.99 : 2017مليون درهم ) 115.19 بمبلغ تزيدكانت لمن الفوائد يرادات اإلصافي. 

 بناء على تحليل  مليون درهم 22.71 بمبلغ تنقصكانت ل ساهمينإحتياطيات البنك األخرى المدرجة ضمن حقوق الم

  مليون درهم( . 2017  :304.81)( EVEالقيمة اإلقتصادية )

 

 الحساسيةتحليل اإلفتراضات وطرق 

 لفائدة في الحد األدنى من دورات سعر الفائدة، وبالتالي يتم إجراء تحليل لحساسية الفائدةبما أن أسعار ا. 

 المبادئ التوجيهية بناء على  نقطة أساس 200 تم إستخدام نقطة أساس. 200الفائدة إلى معدل  عت أسعارإذا ارتف

 (.Baselلبازل )

  ق بأثر صافي إيراد الفائدةة سنة واحدة وذلك فيما يتعلالفترة البالغ طوليحدث تغير سعر الفائدة بشكل منتظم على. 

  كل فترة زمنيةفي منتصف يحدث تغيير سعر الفائدة. 

 ر .رى ثابتة دون أي تغيالمعايير األخ 

  إيرادات الفوائد لسنة واحدة .تحقيق األثر على صافي 

 على تحل تم العمل على أساس ،بهدف تحديد األثر المترتب على حقوق المساهمين( يل القيمة اإلقتصاديةEVE )، 

صافي  إحتساب حيث تم ،لجميع المحافظ (RSL) وحساسية المطلوبات (RSA) اتمعدل المرجح لحساسية الموجودال

 أثرها بناء على ذلك.

 قربأيهما أ ،اإلستحقاق وأالمطلوبات بناء على إعادة التسعير  حساسية تم األخذ بمعدل حساسية الموجودات ومعدل. 

. 
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 احات حول البيانات المالية الموحدةإيض

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  مخاطر العمالت -34
 

 العمالت حسب  المالية ز الموجودات والمطلوباتيترك
 
 المجموع  أخرى  دوالر أمريكي  درهــم 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  ألف درهـــم  ألف درهـــم 
        

        2018يسمبر د 31كما في 
        

         الموجودات المالية

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي لدولة 

 1.521.021   --  3.843   1.517.178  اإلمارات العربية المتحدة  

 2.642.820   21.052   215.245   2.406.523  مطلوب من بنوك أخرى

 8.924.912   --  124.389   8.800.523  قروض وسلفيات

 1.134.222   35.702   376.850   721.670  إستثمارات في أوراق مالية

 234.106   --  --  234.106  قبوالت عمالء

 37.120   --  3.261   33.859  موجودات مالية أخرى
        

 14.494.201   56.754   723.588   13.713.859  مجموع الموجودات المالية
        

        مطلوبات الماليةال

 20   20   --  -- مطلوب لبنوك أخرى

 9.757.942   19.140   7.925   9.730.877  ودائع عمالء

 235.027   --  --  235.027  قبوالت عمالء

 186.868   --  9   186.859  مطلوبات مالية أخرى
        

 10.179.857   19.160   7.934   10.152.763  مجموع المطلوبات المالية
        

 4.314.344   37.594   715.654   3.561.096  الميزانية العموميةصافي بنود 
        

 6.724.082   11.296   40.902   6.671.884  البنود خارج الميزانية العمومية
        

        2017ديسمبر  31كما في 
        

 13.944.356   50.279   1.401.847   12.492.230  مجموع الموجودات المالية
        

 9.917.351   19.359   14.990   9.883.002  مجموع المطلوبات المالية
        

 4.027.005   30.920   1.386.857   2.609.228  صافي بنود الميزانية العمومية
        

 7.776.518   7.652   43.073   7.725.793  البنود خارج الميزانية العمومية
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 )تتمة( 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 

 )تتمة( مخاطر العمالت -34

 

 صرف العمالت  أسعارتحليل حساسية 
 

 لعمالت األخرى كماتم تقسلللللليم العمالت األجنبية إلى فئتين: أ( عمالت مربوطة كلياً بالدوالر األمريكي و ب( جميع ا 

 .الموحد بتاريخ بيان الركز المالي

  مقابل العمالت األجنبية  %10ت في أسللعار العمالت األجنبية المربوطة ونسللبة غيراكمعدل للت %2تم إسللتخدام نسللبة

 األخرى إلعطاء تقييم واقعي ، وذلك على إعتبار إن تلك النسب معقولة ومن الممكن حدوثها .
 

 تغيرات تحديد األثر المترتب على األرباح والخسائر وحقوق المساهمين .تم بناء على تلك ال 

 

 2018سنة 
 

  

موجودات العمالت 

  األجنبية 

  

 مطلوبات 

 العمالت األجنبية

صافي عقود  

 /شراء

 مستقبلية( بيع)

  

صافي المركز المالي 

 طويل/)قصير( األجل

األثر على بيان  

الدخل وحقوق 

 المساهمين

 ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم 

          

          مربوطةعمالت 

 (13.828)  691.393   (3.280)  28.925   723.588  دوالر أمريكي

 (708)  35.408   --  --  35.408  ريـال سعودي

 (1)  60   --  --  60  دينار بحريني

 (5)  249   --  --  249  ريـال عماني

 (1)  43   --  8   51  ريـال قطري

 --  --  --  --  -- عمالت أخرى

 (65)  648   --  --  648  دينار كويتي

 8   (79)  (466)  15.065   15.452  جنية إسترليني

 (12)  119   --  3.843   3.962  يورو

 (3)  29   (373)  10   412  فرنك سويسري

 --  --  (266)  71   337  ين ياباني

 (1)  12   32   20   -- روبية هندية

 (1)  7   5   --  2  روبية سيرالنكية

 (7)  73   --  --  73  دينار أردني

 6   (60)  --  162   102  دوالر كندي

  780.344   48.104  (4.348)   727.902   
 

 اإلماراتيالعمالت األجنبية مقابل الدرهم  إجمالي أثر تقلبات أسعار
 

-/+ 14.618 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تتمة(مخاطر العمالت  -34

 

 )تتمة( تحليل حساسية أسعار صرف العمالت األجنبية

 

 2017 سنة
 

  

موجودات العمالت 

 األجنبية 

  

 مطلوبات 

 العمالت األجنبية

صافي عقود  

 راء/ش

 )بيع( مستقبلية

  

صافي المركز المالي 

 طويل/)قصير( األجل

األثر على بيان  

الدخل وحقوق 

 المساهمين

 ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم 

          

          عمالت مربوطة

 (27.679)  1.383.940   (29)  17.887   1.401.856  دوالر أمريكي

 (561)  28.038   --  --  28.038  يـال سعودير

 (4)  220   --  --  220  دينار بحريني

 (3)  134   --  --  134  ريـال عماني

 (3)  131   --  8   139  ريـال قطري

 --  --  --  --  -- عمالت أخرى

 (92)  917   --  --  917  دينار كويتي

 (3)  25   (238)  15.788   16.051  جنية إسترليني

 31   (313)  (551)  3.319   3.557  يورو

 11   (109)  (377)  9   277  فرنك سويسري

 (2)  16   (326)  69   411  ين ياباني

 (1)  14   --  --  14  روبية هندية

 (1)  5   --  --  5  روبية سيرالنكية

 (17)  167   --  --  167  دينار أردني

 (3)  27   (292)  175   494  دوالر كندي

  1.452.280   37.255  (1.813)   1.413.212   
 

 إجمالي أثر تقلبات أسعار العمالت األجنبية مقابل الدرهم اإلماراتي
 

-/+ 28.327 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 
 

 في حقوق الملكية اإلستثمارات مخاطر تغير أسعار -35
 

 الحساسية تحليل

بالزيادة أو النقص كما  %20بنسبة في حقوق الملكية إذا ما تغير سعر اإلستثمارات  ،الموحد بيان المركز المالي كما بتاريخ 

 : كون كالتالييرات األخرى فإن أثر ذلك يأدناه في ظل ثبات جميع المتغ مبين هو
 

 وبيان الدخل مليون درهم(  132.62 : 2017مليون درهم ) 151.17 بمبلغ سيزيد/ينقص وحدالم الشامل بيان الدخل

 .مليون درهم( 0.7: 2017مليون درهم ) 4.90 بمبلغ الموحد سيزيد/ينقص
 
 الحساسية تحليلاإلفتراضات وطرق  

 
 بيان كما بتاريخ ق الملكية في حقوأسعار اإلستثمارات  مدى التعرض لمخاطر تغير تم إعداد تحليل الحساسية بناء على

 .الموحد المركز المالي

  عن  %20بنسبة  في حقوق الملكية إذا ما زادت أو نقصت أسعار اإلستثمارت ،الموحد بيان المركز الماليكما بتاريخ

أرباح على فإن أثر ذلك  ،ي ظل ثبات جميع المتغيرات األخرىالقيمة السوقية بشكل موحد لجميع اإلستثمارت وذلك ف

 .أعالهق المساهمين تم توضيحه خسائر البنك وكذلك على حقوو

  حدوثهأن ذلك التغير من الممكن  حيث ،كتغير في أسعار اإلستثمارات لتعطي تقييم واقعي %20تم إستخدام نسبة. 

 

 إدارة رأس المال -36
 
. يتم تحديد متطلبات رأس نشطةاألماء بإدارة رأس المال لضمان وتوفير قاعدة رأس مال قوية ، لدعم تطوير ون تقوم المجموعة 

المال الحالية والمستقبلية على أساس النمو المتوقع في محفظة القروض لكل وحدة من وحدات األعمال التجارية ، النمو المتوقع 

يع األرباح لية فيما يتعلق بتوزالمستقب المجموعةوسياسة  ذلك مصادر وإستخدامات أموالللتسهيالت خارج الميزانية العمومية وك

على ضمان التوافق وتحقيق متطلبات وقواعد رأس المال المطلوبة ، وتحقيق جدارة إئتمانية قوية ونسب  تعمل المجموعةكما 

 قامت المجموعةصحية لرأس المال من أجل دعم أنشطة األعمال الخاصة به وتعظيم العائد على المساهمين . خالل السنة الحالية 

لدولة اإلمارات العربية  . حسب تعليمات البنك المركزيات الخارجية المتعلقة برأس المالع المتطلبباإللتزام الكامل بجمي

 %12قل عن النظامي مقابل الموجودات المرجحة بمخاطر اإلئتمان بما ال ي مالالرأس إنه يجب المحافظة على نسبة ل، فالمتحدة

 .كحد أدنى
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31نة المنتهية في لسل

 

 )تتمة( رأس المال إدارة -36
  
 هيكل رأس المال 

 
 مجموعةيوضح الجدول أدناه موارد رأس المال النظامي لل 

 

   2018  2017 

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

     لرأس المال األولى درجةال

 1.848.000   1.848.000   رأس المال

 1.019.266   1.019.266   اطي قانونيإحتي

 6.440   6.440   إحتياطي عام

 إحتياطي القيمة العادلة إلستثمارات في اوراق مالية بالقيمة العادلة 

 من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

  

 56.901 

  

-- 

 1.263.040   1.463.200   أرباح مستبقاه

 4.136.746   4.393.807   مجموع الدرجة األولى 

     

     الدرجة الثانية لرأس المال

 16.591   --  متاحة للبيع إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات في أوراق مالية

 142.535   140.719   صنفةغير م -اإلحتياطي العام لقروض وسلفيات عمالء 

 159.126   140.719   مجموع الدرجة الثانية 

 4.295.872   4.534.526    امينظمجموع رأس المال ال

 

 2017  2018  نسب كفاية رأس المال

 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

     بالمخاطرالمرجحة  الموجودات
     

 11.402.811   11.257.578   بمخاطر اإلئتمان الموجودات المرجحة

 8.197   49.982   بمخاطر السوق الموجودات المرجحة

 1.001.815   1.038.761   بالمخاطر التشغيليةجحة الموجودات المر
     

 12.412.823   12.346.321   بالمخاطر مجموع الموجودات المرجحة

 

  



 79   والشركة التابعة له الوطني )ش. م. ع.( يوينالق أمبنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  )تتمة( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 إدارة رأس المال )تتمة( -36
   

 3بازل  –نسبة كفاية رأس المال 
 

ً لمتطلبات البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة الواردة في بازل  (، فإن الحد األدنى المطلوب Bsael lll) 3وفقا

 .2019لسنة  %13.0، والذي سيرتفع إلى 2018لسنة  %12.375لرأس المال بما في ذلك هامش حماية رأس المال 
 

والتي دخلت حيز التنفيذ  3بازل  –المتحدة أنظمة معاير كفاية رأس المال أصدر المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية 

تكون متطلبات الحد  نفصاعدًا(. وتنص هذه األنظمة على أ 2017)تقارير رئيسية للربع األخير  2017فبراير  1اعتباًرا من 

 دية والشق األول وإجمالي رأس المال.األدنى لرأس المال على ثالثة مستويات، وهي على وجه التحديد، حقوق المساهمين العا
 

من قاعدة رأس المال، واحتياطي  %2.50يزيد احتياطي رأس المال اإلضافي )احتياطي االحتفاظ برأس المال( بحد أقصى 

الذي تم تطبيقه زيادة على الحد األدنى لمتطلبات  –لكل احتياطي  %2.5بحد أقصى يصل إلى  –رأس المال للتقلبات االقتصادية 

 .%7قوق الملكية العادية بنسبة ح
 

، فإن احتياطي رأس المال التحوطي يعد فاعاًل في الترتيبات االنتقالية وينبغي الحفاظ عليها عند نسبة 2018وفيما يتعلق بسنة 

من قاعدة رأس المال.  %2.5، سيكون من المطلوب االحتفاظ بنسبة 2019من قاعدة رأس المال. أما بالنسبة لسنة  1.875%

 .2018تقلبات االقتصادية، كما من غير الالزم اإلحتفاظ به لسنة من الحتياطي رأس المال ا علىال يوجد أي تأثيرو

 

 2017  2018 نسب كفاية رأس المال 
 %  % 

    

 34.61   36.73  إجمالي نسبة كفاية رأس المال
    

 33.46  35.59 من الدرجة األولى نسبة رأس المال النظامي

 33.46  35.59 رأس المال من الدرجة األولى نسبة
  

 فيما يلي الحد األدنى لرأس المال المطلوب ضمن كل فئة من الفئات المبينة أعاله بما في ذلك هامش االحتفاظ برأس المال:
 

 2019  2018 رأس المال  عنصر
    

 7%  7% (TEIR 1) الحد األدنى لحقوق حملة األسهم العادية
    

 %8.5  %8.5 ألدنى لمعدل الشق األول من رأس المالالحد ا
    

 %10.5  %10.5 الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال
    

 %2.5  %1.875 هامش االحتفاظ برأس المال

 

 البيانات المالية الموحدة إعتماد -37

 .2019يناير  27 ن قبل مجلس اإلدارة بتاريخم تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة
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