
 

 

   
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

  

 
 

 

 مصرف اإلمارات اإلسالمي
 

 ) شـركـة مسـاهمـة عـامـة(

 

 
 المركز الرئيسي

 16، مبنى رقم 3الطابق 
 المدينة الطبية ، دبي

 +971 600599995هاتف: 
 +971( 4) 3582659فاكس: 

 
 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة6564ص.ب: 

www.emiratesislamic.ae 
 
 
 

 للمجموعة ةالموّحد المالية البيانات
 

 2019 ديســـــمبر 31 في المنتهــــــية للســــنة
 
 



 اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(مصرف 
 للمجموعةة  الموّحدالبيانات المالية المرحلية الموجزة 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 صفحة     المحتويات

 
  

 6 -1 للمجموعةة الموّحدحول البيانات المالية  المستقلين الحسابات مدققي تقرير

 7 للمجموعة  المركز المالي الموّحد بيان

 8 للمجموعةّحد المو الدخل بيان

 9 للمجموعةالموّحد  الشامل الدخل بيان

 10 للمجموعةالموّحد  النقدية التدفقات بيان

 11 للمجموعةالموّحد  الملكية حقوق في التغيرات بيان

 90-12 للمجموعةالموّحدة  المالية البيانات حول إيضاحات

 
 

  

















                                                 اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(مصرف 
  

 

 

8 
 

 حد للمجموعة

 )غير مدققة( 2019 يونيو 30 في المنتهـية أشهر  الستةلفترة 

 

 الد   ال ام  المرحلي المو ز الموحد للمجموعة بيان 

  )غير مدققة(2019يونيو  30 في المنتهـية لفترة الستة أشهر 
 

 للمجموعة الموّحد الد   بيان

 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
     

2018 2019   

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

  إيضاح

        
 من أنشطة تمويلية واستثمارية دخل 20 2.516.383 2,187,155

 الصكوك لحامليتوزيعات على الودائع واألرباح المدفوعة  21 (635.295) (518,400)
-------------- --------------   
 صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية  1.881.088 1,668,755

    
 عموالت و أتعاب دخل  738.387 711.424

 وعموالت أتعابمصروفات   (256.792) (199.353)
    
    

 والعموالت  األتعابصافي دخل  22 481.595 512.071
    

 دخل تشغيلي آخر 23 307.661 282.563
-------------- --------------   
 إجمالي الدخل التشغيلي  2.670.344 2,463,389

    
(1,153,014) 

-------------- 
(1.126.538) 

-------------- 
24 

 مصروفات عمومية وإدارية

    
 صافي األرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة   1.543.806 1,310,375

    
 صافي خسارة انخفاض القيمة على موجودات مالية   (439.223) (291,415)
(94,701) 

-------------- 
(43.538) 

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

 ض القيمة على موجودات غير مالية صافي خسارة انخفا

    
 خسارة انخفاض القيمة صافي إجمالي 25 (482.761) (386.116)

-------------- --------------   
 رباح السنةأصافي   1.061.045 924,259

-------------- --------------   
 ربحية السهم )درهم( 27 0.195 0.170

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

 
 

 للمجموعة. ة الموّحد المالية من هذه  البيانات جزءا   38إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
 .6-1مدرج على الصفحة  المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eibintranet.emiratesnbd.com/
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 حد للمجموعة

 )غير مدققة( 2019 يونيو 30 في المنتهـية أشهر  الستةلفترة 

 

 الد   ال ام  المرحلي المو ز الموحد للمجموعة بيان 

  )غير مدققة(2019يونيو  30 في المنتهـية لفترة الستة أشهر 
 

 للمجموعة الموّحد الد   بيان

 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
  

2018 2019 
  

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

  

    

924.259 1,061,045 
 

 باح السنةصافي أر
 

 
 

  اآلخرالدخل الشامل 
 

 
 عادة تصنيفها الحقاً ضمن بيان الدخل:إيمكن  ال البنود التي

    

 على التزامات مكافأة نهاية الخدمة  اكتواريةأرباح/خسائر   (3,489) 1.526

    

 عادة تصنيفها الحقاً ضمن بيان الدخل:إيمكن  البنود التي   
 

 
 

 :لقيمة العادلة )أدوات صكوك(الحركة في احتياطي ا

(16.768) 120,031 
 

 صافي التغير في القيمة العادلة  -

 صافي المحول الى بيان الدخل -  (69) (7.625)

──────── ────────   

(22.867) 
──────── 

116,473 

──────── 

 
 دخل شامل آخر / )خسارة( للسنة

901.392 1,177,518 
 

 إجمالي الدخل الشامل للسنة

════════ ════════ 
  

 
 

 ة  للمجموعة.الموّحد المالية جزءا  من هذه  البيانات 38إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
 .6-1مدرج على الصفحة  المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eibintranet.emiratesnbd.com/
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 حد للمجموعة

 )غير مدققة( 2019 يونيو 30 في المنتهـية أشهر  الستةلفترة 

 

 الد   ال ام  المرحلي المو ز الموحد للمجموعة بيان 

  )غير مدققة(2019يونيو  30 في المنتهـية لفترة الستة أشهر 
 

 للمجموعة الموّحد الد   بيان

 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
  

2018 2019  
  ألف درهم ألف درهم

----------------- -----------------  
 األنشطة التشغيلية  

 السنةصافي أرباح  1,061,045 924,259
600,851 

---------------- 
819,828 

---------------- 
 (34)إيضاح  لبنود غير نقدية تسويات

 أرباح تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 1,880,873 1,525,110
 أشهر  ثالثةلدى المصرف المركزي مستحقة بعد  المرابحاتفي  (/ النقصالزيادة) (5,430,483) (3,983,347)

 في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر  (/ النقصالزيادة) (920,417) 1,873,972
 في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر )النقص(/الزيادة (71,141) (111,653)

 في الموجودات األخرى النقصلزيادة(/)ا (391,267) 70,952
 األخرى المطلوباتفي  )النقص( /الزيادة 99,149 91,463

 المتعاملينفي ودائع  )النقص(/الزيادة 3,713,015 (212,759)
(3,686,495) 

---------------- 
(1,930,672) 

---------------- 
   للتمويل اإلسالمي في الذمم المدينة (/ النقصالزيادة)

 التشغيليةاألنشطة  (في ةالمستخدمالتدفقات النقدية الناتجة عن/ )صافي  (3,050,943) (4,432,757)
========= =========  

 األنشطة االستثمارية  
 أوراق مالية استثمارية في  (/ النقصالزيادة) (1,250,428) (787,050)

 أرباح محصلة توزيعات 13,558 7,532
(42,687) 

--------------- 
(46,354) 

--------------- 
 ومعدات  ممتلكات في النقص /(الزيادة)

(822,205) 
--------------- 

(1,283,224) 
--------------- 

 االستثماريةاألنشطة  (في ةالمستخدمالتدفقات النقدية الناتجة عن/ )صافي 

 األنشطة التمويلية  
(1,836,250) 

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

--------------- 
 (16دفعات على صكوك مستحقة )إيضاح 

(1,836,250) 
--------------- 

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

 األنشطة التمويلية الناتج عن/ )المستخدم في( النقدصافي 

 (34)اإليضاح  وما يعادلهالزيادة/)النقص( في النقد  (4.334.167) (7,091,212)
========= =========  

 
 

 ة  للمجموعة.الموّحد المالية جزءا  من هذه  البيانات 38إلى  1فقة من تشّكل اإليضاحات المر
 .6-1مدرج على الصفحة  المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات

 
 
 
 

 للمجموعة الموّحدالتدفقات النقدية  بيان

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

http://eibintranet.emiratesnbd.com/


 

                                                                                                                                اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(مصرف 
 للمجموعة ةالموّحد الملكية حقوق في التغيرات بيان
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  العائدة إلى المساهمين في المجموعة 

 أرباح محتجزة إجمالي
إحتياطي القيمة 

 العادلة
 احتياطي قانوني احتياطي آخر

 وإلزامي
 درالمص رأس المال

  

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

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

 2019يناير  1في الرصيد   5,430,422 502,612 414,320 (28,332) 892,140 7,211,162
 السنةصافي أرباح   - - - - 1,061,045 1,061,045
 اآلخر / )الخسارة( للسنةشامل ال الدخل  - - - 119,962 (3,489) 116,473

 المحول إلى أرباح محتجزة*  - - (5,930) - 5,930 -
 المحول إلى االحتياطي  - 106,105 106,105 - (212,210) -
 (26 إليضاحاأتعاب مجلس اإلدارة )  - - - - (7,000) (7,000)
 الزكاة  - - - - (76,075) (76,075)

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------   
  2019ديسمبر  31الرصيد في   5,430,422 608,717 514,495 91,630 1,660,341 8,305,605

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

 2018يناير  1في  الرصيد  5.430.422 410.186 320.368 (7.405) 1.155.615 7.309.186
 2018يناير  1كما في  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تطبيقأثر   - - - 3.466 (945.831) (942.365)

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------   
 2018يناير  1كما في  عرضهالرصيد المعاد   5.430.422 410.186 320.368 (3.939) 209.784 6.366.821
 للسنةرباح األصافي   - - - - 924.259 924.259

 للسنة   )الخسارة( /اآلخر الدخل الشامل  - - 1.526 (24.393) - (22.867)
 المحول لالحتياطي  - 92.426 92.426 - (184.852) -
 أتعاب مجلس اإلدارة   - - - - (7.000) (7.000)
 الزكاة   - - - - (50.051) (50.051)

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------   
 2018ديسمبر  31الرصيد في   5.430.422 502.612 414.320 (28.332) 892.140 7.211.162

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

 
 

 مزايا الموظفين المجمعة.*التحويل إلى األرباح المحتجزة يتعلق باألرباح االكتوارية المجمعة على 
 ة  للمجموعة.الموّحد المالية جزءا  من هذه  البيانات 38ى إل 1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 

 .6-1مدرج على الصفحة  المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات

http://eibintranet.emiratesnbd.com/
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 معلومات الشركة 1
 
مرسوم األميري الصادر عن صاحب السمو حاكم ال)"المصرف"( بموجب  (بنك الشرق األوسط سابقا) ش.م.ع. اإلمارات اإلسالمي مصرف تأسس
، 1995تسجيل المصرف كشركة مساهمة عامة في يوليو  إعادة ،  تم1975أكتوبر  3دبي كبنك تقليدي ذو مسؤولية محدودة في إمارة دبي بتاريخ  إمارة

من في شأن الشركات التجارية اعتبارا   2015لسنة  2يسري العمل بالقانون االتحادي رقم  لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. خضعيو
 . 1984لسنة  8، على أن يحل محل القانون االتحادي رقم 2015يوليو  1
 

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

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

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

 
. http://www.emiratesislamic.ae"(. والموقع اإللكتروني للمصرف هو: EIBإن المصرف مدرج في سوق دبي المالي )رمز المؤشر : "

المالية المرحلية تمل هذه البيانات فرعا  في اإلمارات العربية المتحدة، وتش 56باإلضافة إلى المركز الرئيسي في دبي، يمارس المصرف نشاطه من خالل 
 موعة"(.)يشار إليها معا بـ "المجالتالية  التابعة شركاتهرف وفروعه وللمصعلى البيانات المالية  ة الموّحدالموجزة 

 
   

 % نسبة الملكية

 
 النشاط الرئيسي تاريخ وبلد التأسيس

31 
 ديسمبر
2019 

31 
ديسمبر 
2018 

  شركة اإلمارات اإلسالمي
 للوساطة المالية ذ.م.م

،  2006أبريل  26
 اإلمارات العربية المتحدة

 %100 %100 خدمات وساطة مالية
 

 اإلماراتصكوك مصرف شركة 
 اإلسالمي المحدودة

 ،2007 ونيوي 6
 جزر كايمان

 %100 شركة ذات هدف خاص
 

100% 
 

 شركة اإلمارات اإلسالمي
 للتمويل المحدودة

 ،2014مايو  15
 جزر كايمان

 %100 شركة ذات هدف خاص
 

100% 
 

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية.المتوافقة اإلسالمي  ن خالل أدوات التمويل واإلستثماريقدم المصرف خدمات تمويلية ومصرفية متكاملة ومنتجات متنوعة م
 

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

 أساس المحاسبة 2
 

  االمتثالبيان 

 

ة الدولية ومتطلبات القوانين المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبي الدولية إلعداد التقاريرلمعايير لة للمجموعة وفقا  الموّحدتم إعداد البيانات المالية 
 السارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 
ة للمجموعة مبينة أدناه. وتم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة الموّحدإن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم استخدامها في إعداد هذه البيانات المالية 

 الف ذلك. ما لم يذكر خ ،على جميع السنوات المقدمة
 

 العملة التشغيلية وعملة العرض  3
  

العملة التشغيلية للمجموعة. ما لم يذكر  وة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( وهالموّحديتم عرض هذه البيانات المالية 
 اإليضاحات حولاألرقام المقابلة في  تصنيفإعادة  تإلى أقرب ألف. تمخالف ذلك، فإن المعلومات المالية المقدمة بالدرهم اإلماراتي قد تم تقريبها 

ال تؤثر على األرباح وهي  لتتوافق مع العرض للعام الحالي. وقد تم إجراء هذه التغييرات لتحسين جودة المعلومات المقدمة 2018البيانات المالية لعام 
 السابقة.

 
 
 
 
 
 

 

http://eibintranet.emiratesnbd.com/
http://eibintranet.emiratesnbd.com/
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 أساس القياس  4
 

 ة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما يلي: الموّحدية المال البياناتتم إعداد 
 

  تم قياس األدوات المالية المشتقة على أساس القيمة العادلة؛ 

 من خالل الربح أو الخسارة تم قياسها بالقيمة العادلة؛ للمتاجرة بالقيمة العادلة  األدوات المالية المصنفة على أنها 

 تم قياسها بالقيمة العادلة. الدخل الشامل اآلخرخالل بالقيمة العادلة من  المصنفة الموجودات المالية 
 

التقارير المالية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة محددة. ويتطلب كذلك من اإلدارة أن تضع  للمعايير الدولية إلعدادالمالية وفقا  البياناتإن إعداد 
أو تلك النقاط التي تكون فيها  محاسبية للمجموعة. إن النقاط التي تنطوي على درجة كبيرة من األحكام أو التعقيدأحكاما  في إطار تطبيق السياسات ال

 . 5ة للمجموعة قد تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم الموّحداالفتراضات أو التقديرات ذات أهمية بالنسبة للبيانات المالية 
 

  األحكام والتقديراتاستخدام  5
  
ة للمجموعة من اإلدارة أن تضع تقديرات وافتراضات معينة تؤثر على المبالغ المقررة للموجودات والمطلوبات الموّحدلب إعداد البيانات المالية يتط

لتدفقات النقدية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام هامة حول تقدير مبالغ ومواعيد ا انخفاض القيمة الناتجة والقيم العادلة. وبشكل محدد، ومخصصاتالمالية 
النخفاض القيمة باإلضافة إلى مخصصات انخفاض قيمة  ةالمعرضاألنشطة التمويلية المدينة  المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة لذمم

اريخية والعوامل األخرى بما في األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة. يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام والتي تعتمد على الخبرة الت
 ذلك التوقعات الخاصة باألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف الراهنة. 

 
 وفيما يلي أهم النقاط التي يتطلب فيها استخدام التقديرات واألحكام:

 
 األدوات المالية (1)
  

ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ةالموّحدالبيانات المالية  على المبالغ المدرجة في األثر لتي لها أكبرتطبيق السياسات المحاسبية وا عندإن األحكام الصادرة 
 على: لها أثر: األدوات المالية التي 9تتعلق بالتغييرات التي تم إدخالها نتيجة اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2019

  

 ييم لنموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصول تصنيف الموجودات المالية: تق
 المبلغ األصلي المستحق. وأرباحأصل  لسداد قيمةالمالية هي فقط 

 

  للسنة المنتهية المتوقعة  انخسائر االئتم التي لها تأثير كبير على اتالتقدير الشكوك حولالمتوقعة: االفتراضات و خسائر االئتمانحساب
 خسائر االئتمانب لمستخدمة في حسات التقنيات واضااالفترت والمدخالالى إئيسي رألثر بشكل ا هذهيرجع و .2019ديسمبر  31في 

 .9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب منهجية المتوقعة 
  

  المتوقعة سائر االئتمانخ المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لحساب
  

عند تحديد تقييم التقدير كما يتم أخذها في الحسبان من قبل المجموعة تتطلب مستوى عاٍل من األثر األكثر أهمية والمفاهيم األساسية التي لها  إن
 هي على النحو التالي:  ،خسائر االئتمان المتوقعة

  
 تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

  
على الموجودات المالية قد ارتفعت  االئتمانلتقييم ما إذا كانت مخاطر  .تناسبيإجراء تقييم للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان على أساس يتم 

خاطر ممع  تاريخ التقريرفترة العمر المتوقع لألصل المالي بالتي تحدث على مدى  التعثرمخاطر  بمقارنة المجموعة تقومبشكل كبير منذ نشأتها ، 
  . للمجموعة عمليات إدارة المخاطرالمستخدمة في باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية وذلك ، اإلنشاءالمقابلة عند  التعثر

 

 من أي كان إذا. استنادا  إلى ثالثة عوامل تمويل فردي لكل األقل على سنة ربع كل االئتمان مخاطر في الكبيرة تقوم المجموعة بقياس الزيادة
 :2 المرحلة إلى 1 المرحلة من األداة نقل سيتم االئتمان، مخاطر في كبيرة زيادة حدوث إلى يشير التالية العوامل
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  التقديرات )تتمة(األحكام و استخدام 5
  
 (تتمةاألدوات المالية ) (1)
    

 خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لحساب
  
 )تتمة( قييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمانت
  
 .األولي باالعتراف المتعلقة األداء بيانات في الحركة إلى استنادا االئتمان مخاطر في الكبيرة للزيادة معدالت محددة وضعت المجموعة لقد( 1)
شهدت ارتفاعا   التي المراكز أفضل بشكل لتعكس الضرورة، بحس تسويات، وإجراء المرحلية النتائج لتقييم إضافية نوعية مراجعات إجراء يتم( 2)

 كبيرا  من حيث تعرضها للمخاطر.
 مخاطر في كبيرة يوما تشهد زيادة 30 تجاوز موعد سدادها التي بأن األدواتقرينة غير قاطعة  9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يتضمن( 3)

 .االئتمان
 
 تحديد إن. التقرير تاريخ في كما االئتمانية قيمتها انخفضت قد المالية الموجودات تعتمد على ما إذا كانت  3 لمرحلةوا 2 المرحلة بين التحركات إن

 المالية لغرض اثبات انخفاض القيمة.   للموجودات الفردي يعتمد على التقييم االئتمانية القيمة انخفاض
 

لتقييم انخفاض القيمة بصورة منتظمة. ولتحديد مدى ضرورة تسجيل مخصص خسارة ما في  ذمم األنشطة التمويليةتقوم المجموعة بمراجعة محفظة 
في التدفقات النقدية التعاقدية  انخفاض ملموستقوم المجموعة بوضع األحكام لمعرفة ما إذا كان هناك أي بيانات ملحوظة تدل على وجود  ،بيان الدخل

متجانسة. إن المنهج واالفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات  مدينة ذمم أنشطة تمويليةعة أو مجمو ذمم األنشطة التمويليةالمستقبلية من 
 النقدية المستقبلية يتم مراجعتها بصورة منتظمة لتقليل أي فروق بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية. 

 
 المتعددة هاتالكلي ومعلومات النظرة المستقبلية والسيناريو االقتصاد عوامل

 
 باألحداث المتعلقة المعلومات االعتبار في يأخذ أن يجب االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادات وتقييم مرحلة لكل المتوقعة االئتمان خسائر قياس إن

معلومات النظرة  وتطبيق ديرتق ويتطلب. االقتصادية والظروف المستقبلية لألحداث والمحتملة المعقولة التوقعات وكذلك الحالية والظروف السابقة
 قرارات متأنية إلى حد كبير. التطلعية المستقبلية 

 
 لتقييم مخصصات خسارة  االئتمان للمرحلة إن مدخالت أنماط احتماالت التعثر والخسارة باحتمال التعثر وتقديرات التعرضات عند التعثر المستخدمة

، مثل معدالت اإلشغال وأسعار النفط ومؤشر سعر اإلسكان والناتج (الكلي االقتصاد في التغيرات وأ) الكلي االقتصاد تستند إلى متغيرات 2 والمرحلة 1
 كلي اقتصادي سيناريو لكل يكون وسوف. الصلة ذات المحفظة في االئتمان بخسائر وثيقا ارتباطا ترتبط التي المحلي اإلجمالي )حيثما يكون مطبقا (،

 .العالقة ذات الكلي االقتصاد توقعات مستقلة حول متغيرات توقعة للمجموعةاالئتمان الم حساب خسائر في يستخدم
 

 ما ال يقل عن ثالثة االعتبار تقديرا  متوسطا  أكثر احتماال  ويأخذ في 2 والمرحلة 1 المرحلة في المتوقعة االئتمان لخسائر تقدير المجموعة سيكون
 .المستقبل في الكلي لالقتصاد سيناريوهات

 
 وضع وسيتم وغيرها من المعلومات األخرى المتاحة للعموم. الكلي االقتصاد توقعات إلى لدى المجموعة األساسية الحالة سيناريو يستند سوف

االقتصاد الكلي المحتملة والبديلة  لدى المجموعة، وذلك اعتمادا  على ظروف األساسية تنازلية وتصاعدية لها صلة وثيقة بسيناريو الحالة سيناريوهات
 تواترا أكثر وبصورة بحد أدنى سنوي أساس على التنازلية اإلضافية السيناريوهات تحديد ذلك في بما السيناريوهات، تصميم وسينفذ. ى نحو معقولعل
 .ذلك الظروف اقتضت إذا

 
 سيتم. الحالية واالتجاهات ث المرات السابقةتكرار حدو إلى استنادا النسبي الحتمالها األفضل وفقاً لتقدير المجموعة األكثر احتماال السيناريوهات وستكون
 الخاضعة المحافظ جميع على فيها النظر تم التي السيناريوهات جميع تطبيق سيتم. سنوي )إن كان مطلوباً( ربع أساس على المرجحة االحتماالت تحديث
 .االحتماالت بنفس المتوقعة االئتمان لخسائر

 
منها في إطار السيناريوهات المرجحة ذات الصلة بكل  وزاناألكلي واالقتصادي ال من متغيرات في كل متغيرالحركة الناشئة عن  يتم تقييم الحساسية

 الثالثة بشكل دوري من قبل المجموعة.
 

انات السوق في تاريخ البي سماتائما بجميع في حساب خسائر االئتمان المتوقعة د في بعض الحاالت، قد ال تحتفظ المدخالت والنماذج المستخدمة
تكون تلك الفروقات مادية بصورة جوهرية.  مؤقتة عندماأو تسويات باعتبارها تعديالت  إجراء تعديالت نوعيةلبيان تلك السمات، يتم أحياناً  المالية.

 رقابية في المجموعة.تخضع مثل هذه الحاالت إلى عملية حوكمة 
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  التقديرات )تتمة(األحكام و استخدام 5
  
 (تتمةالمالية )األدوات  (1)
    

 خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لحساب
 

 التعثر تعريف
 
 إدارة ألغراض المستخدم التعثر تعريف مع متسقا سيكون المراحل بين الحركة لتحديد والتقييم المتوقعة االئتمان خسائر قياس في المستخدم التعثر تعريف إن

عندما يتجاوز  يحدث التعثر بأنقرينة غير قاطعة  على يحتوي ولكنه التعثر، ال يعرف 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار إن. الداخلية االئتمان اطرمخ

 يوماً. 90 موعد سداد االئتمان
 

 المتوقع العمر
 
 ينبغي. االئتمان لمخاطر البنك خاللها يتعرض التي القصوى التعاقدية الفترة االعتبار في خذتأ أن المجموعة على ينبغي الخسائر االئتمانية المتوقعة ، قياس عند

 التسهيالت لبعض بالنسبة. تجديد االئتمان وخيارات التمديد وخيارات المسبق الدفع خيارات ذلك في بما المتوقع، العمر تحديد عند التعاقدية الشروط جميع مراعاة

االئتمان حين يتعذر  لمخاطر المجموعة فيها تتعرض التي الفترة أساس على المتوقع العمر تقدير يتم محدد، استحقاق تاريخ لها ليس تيال المتجددة االئتمانية

 .اإلدارة إجراءات خالل من االئتمانية الخسائر تخفيف
 
 الحوكمة 

 
 إلعداد الدولي انخفاض القيمة وفق المعيار لتولي مهام اإلشراف على عملية داخلية لجنة أنشأت المجموعة فقد المخاطر، إلدارة القائم اإلطار إلى ضافةباإل

 المدخالت واعتماد مراجعة عن مسؤولة وستكون واالقتصاد، المخاطر وإدارة المالية اإلدارة من المستوى رفيعي ممثلين من اللجنة وتتكون. 9 رقم المالية التقارير

 البيانات في ستدرج التي المخصصات الكلية نتائج مالئمة مدى بتقييم تقوم كما. المتوقعة للمجموعة االئتمان خسائر راتتقدي في المستخدمة الرئيسية واالفتراضات

 .المالية للمجموعة
 
 العادلة لألدوات المالية يمة الق(   2)

 
يتم تحديدها باستخدام مجموعة فالمدرجة ، األسعار  ركز المالي منفي بيان المقيدة القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية الم معرفةيتعذر عندما 

وفي حال لم  ،قدر اإلمكانيتم أخذ مدخالت هذه النماذج من بيانات السوق التي يمكن مالحظتها  .الحسابيةمتنوعة من تقنيات التقييم التي تتضمن استخدام النماذج 

 ً عالقة وتقلبات المشتقات تتضمن األحكام النظر في السيولة ومدخالت النماذج مثل  القيمة العادلة.نة لتحديد يتطلب األمر عندئذ عمل أحكام معي، يكن ذلك ممكنا

 ذات األجل األطول.
    

 .مستقلة عن وحدة االعمال المعرضة للمخاطر وحدة أعمالدق عليها، من خالل اأو مص محددةمصمم للتأكد من أنها إما  رقابيتخضع القيم العادلة إلطار 

 اإللتزامات الطارئة الناشئة عن التقاضي(  3) 

على  التقاضينظرا لطبيعة عملياتها، قد تدخل المجموعة في إجراءات تقاضي ناشئة عن سياق العمل المعتاد. يعتمد مخصص المطالبة الطارئة الناشئة عن 
خضع مثل هذه األمور للعديد من حاالت عدم اليقين، ومن الصعب التنبؤ ومصداقية تقدير تدفق تلك الموارد. ت دقةاحتمال تدفق الموارد االقتصادية ومدى 

 .كل من تلك األمورعنه  ينتجقد  والتأكد مما
 
 .يتم تطبيق التعديالت على التقديرات في المستقبل مستمر. بشكلمراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية  تتم
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 ة التغيرات في السياسات المحاسبي  6
 
باستثناء السياسات ة، الموّحدوذلك لكل الفترات المقدمة في هذه البيانات المالية  7على النحو المبين في اإليضاح المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية  تقوم

 :2020يناير  1المحاسبية التالية السارية اعتبارا  من 
 

 ود اإليجار عق –( 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

 1، بدءا  من تاريخ التطبيق األولي في 2016( "عقود إيجار"، الصادر في يناير 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) تطبيق تبنت المجموعة
غي التمييز بين عقد اإليجار التشغيلي ( تغييرات مهمة في محاسبة المستأجر. وهو يل16. يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )2019يناير 

( ويتطلب من المستأجر االعتراف بأصل حق االستخدام والتزامات اإليجار عند سريان العقد ولجميع 17والتمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
 ضة.عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول ذات القيمة المنخف

 
 محاسبة المستأجر

 
المعدلة ألي عملية لقيمة ض انخفار اخسائم وکرالمتك االستهالابالتکلفة ناقصا  ، ومن ثم يقاس الحقا  بالتکلفةدام الستخق احأصل ئيا  دعة مبولمجمتقيس ا

 ر.إليجاإعادة قياس اللتزامات ا
 

فوعات اإليجار المستقبلية مخصومة باستخدام معدل الخصم الضمني في العقد. بعد ذلك، تقوم المجموعة في البداية بقياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمد
 واإليجار، باإلضافة إلى تأثير تعديالت اإليجار وغيرها من بين أمور أخرى. الربحيتم تعديل التزام اإليجار لمدفوعات 

 
على متطلباتها العامة لعقود اإليجار  16دولي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب المعيار ال االمسموح به الطريقة المالئمةاختارت المجموعة تطبيق 

شهرا  أو أقل( وعقود إيجار أصول منخفضة القيمة. ولهذا  12قصيرة األجل )أي خيار ال يتضمن خيار الشراء وله فترة تأجير عند بداية العقد تصل حتى 
إليجارات كمصاريف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو على أساس منتظم آخر ، تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بتلك ا

 إذا كان هذا األساس يمثل نمطا  لمنافع وامتيازات المستأجر، على غرار المحاسبة الحالية لعقود اإليجار التشغيلية .
 

المعلومات  بيانمن خالل نهج األثر  الرجعي المعّدل والذي بموجبه ال يتم إعادة  16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ة الموّحدعلى البيانات المالية  16المقارنة. كما ارتأت المجموعة من خالل تقديراتها بأنه ليس هناك أثر جوهري للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

، وقد عرض حق استخدام الموجودات ضمن "الممتلكات والمعدات والتزامات التأجير ضمن "مطلوبات أخرى" في قريرللمجموعة كما في تاريخ إعداد الت
 .الموّحدبيان المركز المالي 
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 السياسات المحاسبية الهامة   7
 

ة للمجموعة، باستثناء التغيرات المبينة في  الموّحددمة في هذه البيانات المالية تطبق المجموعة باستمرار المبادئ المحاسبية التالية على كافة الفترات المق
 . 6اإليضاح رقم 

 
 مبادئ التوحيد(   أ)

 
 الشركات التابعة: (  1

 الشركات التابعة هي جميع الشركات )بما في ذلك الشركات المهيكلة( التي تسيطر عليها المجموعة.

تستثمر في أو لديها حقوق في أو عائدات متنوعة من اشتراكها في الشركة ولديها القدرة على التأثير على تلك العائدات تسيطر المجموعة على شركة عندما 
 من خالل السلطة التي تمتلكها على الشركة.

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

 توحيدها حتى تاريخ توقف هذه السيطرة.

 أساس التوحيد  
 

وشركاته التابعة كما في نهاية فترة إعداد التقرير. يتم إعداد البيانات المالية للشركات  للمصرفعلى البيانات المالية  للمجموعة ةالموّحدتشتمل البيانات المالية 
 .المصرفبنفس تاريخ إعداد تقرير  ةالموّحدالتابعة المستخدمة في إعداد البيانات المالية 

 
قة الناتجة عن المعامالت الداخلية للمجموعة والمتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة يتم والمصروفات واألرباح والخسائر غير المحق والدخلكافة األرصدة 

 إلغاؤها.
 

المقابل المحول المقاس في تاريخ االستحواذ والقيمة  االستحواذ باعتبار أنها إجمالياألعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة  دمجيتم احتساب 
المستحوذ  الكيان حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة مقابل السيطرة علىوالمطلوبات الناشئة وحصة المجموعة حولة من قبل الم موجوداتالعادلة لل

ها العادلة في تاريخ االستحواذ تقيمبداية على أساس  األعمالمجموعة  والمطلوبات المفترضة في المستحوذ عليها عليه. يتم قياس الموجودات القابلة للتحديد
المتعلقة بمزايا الموظفين والمدفوعات على أساس األسهم والموجودات غير المتداولة والموجودات والمطلوبات  الضريبية المؤجلةالموجودات  استثناءب

 دمات.باالستحواذ كمصروفات في الفترات التي يتم فيها تكبد التكاليف واستالم الخذات الصلة المحتفظ بها للبيع. يتم االعتراف بالتكاليف 
  

روط عندما تستحوذ المجموعة على أعمال تجارية، تجري تقييما  على الموجودات والمطلوبات المالية المفترضة للتصنيف المناسب وتصنف وفقا للش
 .االمستحوذ عليه ركةالش التعاقدية والظروف االقتصادية ذات الصلة في تاريخ االستحواذ. هذا يشمل فصل المشتقات المتجسدة في العقود الرئيسية من قبل

   
 إن أي مبلغ طارئ يتوجب تحويله من قبل الشركة المستحوذة سيتم االعتراف به بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. 

 
ضمن  9رقم  تقارير الماليةإلعداد ال إن التغيرات الالحقة للقيمة العادلة للمبلغ المحمل التي تعتبر إما أصل أو التزام، سيتم االعتراف بها وفقا  للمعيار الدولي

 ين.األرباح أو الخسائر. إذا كان المبلغ المحتمل مصنف كحقوق مساهمين، يجب عدم إعادة قياسه حتى يتم تسويته في النهاية ضمن حقوق المساهم
 

تقديرها بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ يعاد  عليها إذا تحقق االندماج على مراحل، فإن حصة حقوق المساهمين المحتفظ بها سابقا  في الشركة المستحوذ
 األرباح أو الخسائر.  وتدرج األرباح والخسائر الناتجة في
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  7
  

 )تتمة( مبادئ التوحيد(   أ)
 

  )تتمة( الشركات التابعة(   1
 

  )تتمة(أساس التوحيد 
 

مجموعة أعمال بمفردها، فيما إذا كانت حصة مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت( في تاريخ االستحواذ يتم االعتراف باختيارات كل 
 عليها المحددة. المستحوذ الشركة موجودات صافي من بالقيمة العادلة، أو على أساس حصة التناسبية

 
صالح مجموعة األعمال، فإن قيمة الحصة غير المسيطرة في الشركة المستحوذ في حال وجود أي زيادة في القيمة العادلة للمبلغ االعتباري المحول ل

من قبل المجموعة في الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت(، وصافي  مسبقا  عليها )إن وجدت(، والقيمة العادلة لحصة حقوق المساهمين المحتفظ بها 
ركة المستحوذ عليها يتم إدراجها كشهرة. في الحاالت التي يزيد فيها المبلغ األخير عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد في الش

 المبلغ األول، يتم االعتراف بالزيادة كأرباح متحصلة من صفقة شراء بالربح أو الخسارة في تاريخ االستحواذ.
 

، وأي حصص غير مسيطرة والمكونات األخرى من األسهم ذات عند فقدان السيطرة، ال تعترف المجموعة بالموجودات والمطلوبات للشركة التابعة
في   الصلة بالشركة التابعة. يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ناجم عن فقدان السيطرة في الربح أو الخسارة. في حال احتفاظ المجموعة بأي حصة

قد تلك السيطرة. بعد ذلك يتم احتسابها على أنها حصة في رأس المال الشركة التابعة السابقة، فيتم قياس مثل هذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ ف
 المستثمر أو وفقا  لسياسة المجموعة المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية اعتمادا  على مستوى تأثير االحتفاظ بها.

 
 مؤسسات ذات أغراض خاصة (   2

أو  تمويلموجودات معينة أو تنفيذ معاملة  تصكيكغرض محدد تماما مثل  المؤسسات ذات األغراض الخاصة هي مؤسسات تم تأسيسها لتحقيق

في حال حصول المجموعة على عائدات متغيرة ناتجة عن المشاركة في معينة. يتم توحيد البيانات المالية للمؤسسة ذات األغراض الخاصة  تمويالت

بناء على تقييم  ت من خالل نفوذها على الشركة ذات األغراض الخاصة، وذلكالشركات ذات األغراض الخاصة ولديها القدرة على تغيير هذه العائدا

 جوهر عالقتها بالمجموعة.

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

 .الشركات ذات األهداف الخاصةصالحية التصرف ب يكون للمجموعة (أ
 ، والشركات ذات األهداف الخاصةبمشاركتها حقوق في العائد المتغير نتيجة لمجموعة لدى ا (ب
 الشركات ذات األهداف الخاصة للتأثير على مبلغ عائدات المجموعة. صالحيتها للتصرف بلدى المجموعة القدرة على استخدام  (ج

نهاية كل فترة أو في ن للمجموعة سيطرة على المؤسسة ذات األغراض الخاصة عند التأسيس، وعادة ما تتم إعادة التقييم بتاريخ يتم تقدير ما إذا كا

 حال كان هناك تغييرات في هيكل/شروط المعامالت اإلضافية الجارية بين المجموعة والمؤسسة ذات األغراض الخاصة.

 الخاصة بالمجموعة. تصكيكال معلومات حول أنشطة 16يتضمن اإليضاح رقم 
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  7
  

 )تتمة( مبادئ التوحيد(   أ)
 

  )تتمة(مؤسسات ذات أغراض خاصة (   2
 

 معامالت الحصص غير المسيطرة
 

مباشر إلى مالكي البنك، ويتم إدراجها على نحو منفصل  تمثل الحصص غير المسيطرة حقوق المساهمين في شركات تابعة غير عائدة بشكل مباشر أو غير
، وبشكل مستقل عن حقوق المساهمين العائدة لمالكي للمجموعة ةالموّحدوضمن حقوق المساهمين في الميزانية العمومية  الموّحدالشامل  الدخلفي بيان 
 البنك.

ث ال يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة عليها، على أنها معامالت خاصة بحقوق ما، بحي تابعةالمجموعة ضمن شركة ملكية يتم تصنيف التغيرات في حصة 

ة المساهمين. في مثل هذه الظروف، يتم تعديل القيمة الدفترية للحصص المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس التغيرات في الحصص ذات الصلة بالشرك

حصة غير المسيطرة، يتم االعتراف بالقيمة العادلة للمبلغ المقابل المدفوع أو المستلم التابعة. في حال وجود أي فرق بين المبلغ الذي تم بموجبه تعديل ال

 مباشرة في حقوق المساهمين وتنسب إلى المالكين في المجموعة.

 مدينةالتمويلية النشطة األذمم  دخلب(    
 

 كما يلي: المعنية اإلسالميةالمنتجات الناتج عن  لدخليتم االعتراف با
 

 المرابحة
 

 الرصيد المستحق.  يمكن احتساب الربح وتحديده تعاقديا عند بداية العقد، ويتم االعتراف بالربح عند تحققه خالل مدة العقد بطريقة معدل الربح الفعال على
 

 اإلستصناع
 

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

 
 اإلجارة

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

 
 المضاربة

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

 
 ةالوكال
 

الخسائر في تاريخ يتم االعتراف بالدخل المتوقع من الوكالة على أساس االستحقاق خالل الفترة، و يتم تعديلها بالدخل الفعلي عند استالمه. و يتم احتساب 
 إعالنها من قبل الوكيل.

 
 الرسوم والعموالت ج( 

 
مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمها المجموعة  خالل ، منةفعلي لألداة الماليال الربحمعدل جزءا  أساسيا  من التي ال تشكل تحقيق دخل الرسوم، يتم 

". بموجب المعيار الدولي اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء " 15إلعداد التقارير المالية رقم  يالدول للمعياروفق ا  حسابهالعمالئها، ويتم 
قياس دخل الرسوم من قبل المجموعة بناء  على المقابل المحدد في العقد مع العميل ويستثني المبالغ التي يتم تحصيلها  يتم ،15المالية رقم  التقارير إلعداد

 .أحد العمالءنيابة عن أطراف ثالثة. تعترف المجموعة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى 
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  ة()تتم السياسات المحاسبية الهامة     7
  

 الرسوم والعموالت )تتمة((   ج
 
 الرسوم على النحو التالي: دخليتم احتساب 

 
عند اكتمال العمل )على سبيل المثال ، الرسوم الناشئة عن التفاوض ، أو المشاركة في  اتكإيراد عمل مهمتنفيذ كتسب جراء الم بالدخل( يتم االعتراف 1)

 أسهم أو أوراق مالية أخرى(؛استحواذ على  التفاوض على معاملة لطرف ثالث ، مثل ترتيب
 
وغيرها من رسوم االستشارات  المحافظتقديم الخدمات كإيرادات عند تقديم الخدمات )على سبيل المثال ، بالدخل المكتسب نتيجة ( يتم االعتراف 2)

 اإلدارية والخدمات(؛ و
 
 م إنجاز أو استالم الخدمات ذات الصلة.بالرسوم والعموالت والمصاريف األخرى عندما يت( يتم االعتراف 3)
 

ا ال يتجزأ من معدل  الفعلي )على سبيل المثال ، بعض  الربحالفعلي ألداة مالية كتسوية لمعدل  الربحيتم االعتراف بإيرادات الرسوم التي تشكل جزء 
 .الدخل وتسجل في بالتمويالت( رسوم االلتزام

 
 إيرادات تحظرها الشريعة االسالميةد(  

 
 الداخلية الشرعية لجنة الرقابةي حال تحقيق إيرادات تخالف مبادىء وأحكام الشريعة اإلسالمية، فإنه يتم تجنيبها وصرفها في وجوه الخير وفق ما تقرره ف

 .للمجموعة
 
 دخل األرباحهـ(  
 
 األرباح.استالم حق المجموعة في  تثبيتاألرباح عند  دخلتحقق ي
 

 الدخل المتعلق بالعقارات( و
 

 .اإليجارعلى أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلعتراف بها  التي يتماإليجار بالعقارات إيرادات يتضمن الدخل المتعلق 
 
 عقود اإليجارز(   

ثابت على مدى للمجموعة بطريقة القسط ال الموّحديتم تحميل إجمالي المدفوعات الخاصة بعقود االيجار التشغيلية مثل إيجارات المباني في بيان الدخل 
 فترة اإليجار.
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     7
 

 ( الموجودات المالية والمطلوبات الماليةح
 
  الموجودات المالية والمطلوبات الماليةتصنيف  (1)

 
الدخل الشامل األخرى أو القيمة  بنود المطفأة ، أو القيمة العادلة من خالل: بالتكلفة مقاسةعند االعتراف األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها 

 العادلة من خالل الربح والخسارة.
 

 :يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يقدر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل 

  مستحق على المبلغ األصلي  وربحينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل
 .السداد

 
قدر بالقيمة العادلة من خالل تالشرطين التاليين ولم خل الشامل األخرى فقط في حال استوفت بالقيمة العادلة من خالل بنود الداألداة التمويلية يتم قياس 

 :الربح أو الخسارة
 

  يكون هدفه قد تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، ويتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل 

 مستحق على المبلغ األصلي  وربحت المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودا
 .السداد

 
 ضمنالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة  قيدعند االعتراف األولي باالستثمار في األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة ، يجوز للمجموعة أن تختار بال رجعة 

 .على حدهاستثمار كل  . يتم إجراء هذا االختيار على أساساآلخرل الشامل بنود الدخ
 
 ل الربح والخسارة.خالن لة مدلعاابالقيمة رى على أنها مصنفة ألخالمالية ودات اجولماجميع ف تصنيم يت
 

ة أو بالقيمة فأطلماقياسها بالتکلفة سيتم لتي ت الباطلمتيلبي اماليا  دد بال رجعة أصال  تحأن عة وللمجمن يمکراف األولي ، العتد اعنك ، لذلی إباإلضافة 
ل بشک يخفضك سيلغي أو لذبم لقيال الربح والخسارة، في حال أن اخالن لة مدلعاابالقيمة ، على النحو المقاس اآلخرالعادلة من خالل بنود الدخل الشامل 

 د تنشأ خالفا  لذلك.قالتي لمحاسبي ق اابطلتدم اعر حالة کبي
 

 والقياس األولياف االعتر( 2)
 

 األدواتجميع  تثبيتيتم بتاريخ تقديمها أو االستحواذ عليها. والودائع والصكوك الصادرة  بذمم االنشطة التمويلية المدينة بشكل أوليتعترف المجموعة 
 األحكامتاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرف ا في ، وهو الالتداولفي ذلك المشتريات العادية ومبيعات الموجودات المالية( في تاريخ )بما  األخرى التمويلية
 .لألداةالتعاقدية 

 
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملةللبند غير المقاس ب يتم قياس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئيا  بالقيمة العادلة زائدا ، بالنسبة

 أو اإلصدار. العائدة مباشرة إلى عملية االستحواذ
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  7
 

 )تتمة( ( الموجودات المالية والمطلوبات الماليةح
 
 األعمالتقييم نموذج ( 3)

 
ل ألعماإدارة ا يقةطرجه ل وفضأعلی س يعکن هذا ة ألظلمحفوى اعلی مستل ألصابفيه ظ يحتفذي لل األعماوذج انمم هدف تقييراء عة بإجولمجموم اتق
 :دارة. تشمل المعلومات التي يتم النظر فيهاإلالی ت إماولمعلم ايدتقو

 

  اإلدارة السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وآلية عمل تلك السياسات من الناحية العملية. وعلى وجه الخصوص ، لمعرفة ما إذا كانت استراتيجية
التي تمول  المطلوباتأو مطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة  للربحالحتفاظ بسجل تسعير محدد التعاقدية أو ا االرباحتركز على كسب إيرادات 

 الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛ تلك

 كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بهذا الشأن إلى إدارة المجموعة؛ 

 مال )والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا( وكيفية إدارة هذه المخاطر؛ المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األع 

  المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية  للموجوداتعلى سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة  - الوحداتكيف يتم تعويض مديري
 و ؛تحصيلهاتم يالتي 

 م وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل. ومع ذلك ، ال يتم النظر عدد صفقات وحج
وجودات في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل بل اعتبارها جزءا  من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للمجموعة إلدارة الم

 ية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.المال
 

 :والربحتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد دفعات للمبلغ األصلي 
 

 المادي " على أنها المقابلالربح" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. يتم تعريف "المبلغ األصليألغراض هذا التقييم ، يتم تعريف "
األساسية األخرى  التسهيالتوتكاليف  ولمخاطرخالل فترة زمنية معينة  تحت السدادللقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي 
 )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( ، وكذلك هامش الربح.

 
، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار الشروط التعاقدية لألداة.  والربحقدية هي مجرد مدفوعات للمبلغ األصلي في إطار تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعا

إذا كان األصل المالي يحتوي على شروط تعاقدية قد تغير وقت ومبلغ التدفقات النقدية التعاقدية باعتبار أن ذلك لن يستوفي هذا الشرط.  ماوهذا يشمل تقييم 
 لتقدير، تضع المجموعة نصب أعينها االعتبارات التالية:عند إجراء ا

 
 النقدية; التدفقات وتوقيت مبلغ تغير قد التي الطارئة الحاالت 

 بالتمويل االستدانة مزايا; 

 والتمديد السداد أحكام; 

 و (;لإللغاء القابلة غير الموجودات ترتيبات  ل،المثا سبيل على) محددة موجودات عن الناتجة النقدية بالتدفقات المجموعة مطالبة من تحد   التي األحكام 

 دوري. بشكل الربح سعر تحديد إعادة عملية مثل - لألموال الزمنية لقيمةل المادي المقابل غييرت شأنها من التي المزايا 
 

 النقد. ومعادالتوالنقد  دينةوذمم األنشطة التمويلية الماألوراق المالية االستثمارية لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة اإليضاح بشأن 
 
 بالقيمةأو  ةفأطلما بالتکلفةعلى أنها مقاسة  ذمم األنشطة التمويلية المدينة تمازالتوا لماليةا تلضماناا فبخال، لماليةا باتهاولطم فبتصني عةولمجما ومتق
 .رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا

 
 :اتالتصنيف إعادة

 
الدارة الموجودات  الخاص بها نموذج االعمال بتغيير المجموعةاألولي إال في الفترة التي تأتي بعد قيام بعد االعتراف  الماليةتصنيف الموجودات  إعادةال يتم 

 المالية.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  7
 

 )تتمة( الموجودات المالية والمطلوبات المالية( ح
 
 انخفاض القيمة( 4)

 
 الربح خالل من العادلة بالقيمة تقدر ال يالت التالية التمويلية األدوات على المتوقعة االئتمان خسائر لتغطية المكونة الخسارة بمخصصات وعةالمجم تعترف

 والخسارة:
 

 تمويلية أدوات هي التى المالية الموجودات; 

 و ;الصادرة يةالمال اتالضمان عقود 

 صادرة تمويلية التزامات. 
 

 االسهم. اتاستثمار على القيمة انخفاض بخسارة فاالعترا يتم ال
 

 مخاطر تشهد لم التى المالية االدوات تلك باستثناء التسهيالت، عمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر يعادل بمبلغ خسارةال مخصصات مجموعةال تقيس

ً  لها المعرضة االئتمان   .بها األولي االعتراف منذ كبيراً  ارتفاعا

 
 غضون في حدوثها المحتمل المالية باألدوات اإلخالل حاالت عن تنتج التي المتوقعة االئتمان خسائر من جزء هي شهرا 12 لمدة المتوقعة الئتمانا خسائر إن

 المالية. البيانات إعداد تاريخ بعد شهرا 12 فترة
 
 المتوقعة االئتمان خسائر قياس

 
  التالى: النحو على قياسها يتم كما .مرجحال االحتمال مبدأ إلى استناداً  االئتمان خسائر تقدير عن عبارة هي المتوقعة االئتمان خسائر

 

 أي)  السيولة نقص حاالت لكافة الحالية القيمة باعتبارها المالية: البيانات إعداد تاريخ في كما االئتمان قيمة في لخسارة تتعرض ال التى المالية الموجودات 

 .استالمها( المجموعة تتوقع التي النقدية التدفقاتو العقد بموجب كيانلل مستحقةال النقدية التدفقات بين الفرق

 النقدية للتدفقات الحالية والقيمة المدرجة القيمة يجمالإ بين الفرق باعتبارها المالية: البيانات إعداد وقت في االئتمان قيمة منخفضة المالية الموجودات 

  ;التقديرية المستقبلية

 واستالم التمويل سحب حال في للمجموعة المستحقة التعاقدية النقدية التدفقات بين لفرقل الحالية القيمة باعتبارها :سحبها يتم لم التي تمويليةال االلتزامات 

 و ;المجموعة تتوقعها يالت النقدية التدفقات

 حامليها، لتعويض المتوقعة الدفعات المالية: الضمانات عقود  ً   .تحصيلها لمجموعةا تتوقع مبالغ يةأ ناقصا
 

 هيكلتها المعاد المالية الموجودات
 
 مالية، لصعوبات الملتزم تعرض نتيجة جديد بآخر القائم المالي األصل استبدال حال في أو مالي أصل أي أحكام تعديل أو بشأن التفاوض إعادة حال في

 التالى: النحو على المتوقعة االئتمان خسائر وتقاس المالي باألصل االعتراف إيقاف ينبغى كان اذا ما لمعرفة تقييم إجراء يتم عندها
 

 المعدل المالي األصل عن والناشئة المتوقعة النقدية التدفقات تضمين يتم عندها القائم، باألصل االعتراف إيقاف عن الهيكلة اعادة عملية تسفر لم حال في 
 القائم. األصل من السيولة نقص حساب في

 النقدى التدفق أنها على الجديد لألصل المتوقعة العادلة القيمة تعامل عندها، القائم، باألصل االعتراف إيقاف عن ستسفر الهيكلة دةاعا عملية كانت حال في 
 في النقص خصم تم القائم. المالي األصل من السيولة نقص حساب في المبلغ هذا تضمين ويتم االعتراف. إيقاف وقت في القائم المالي األصل من النهائي
  القائم. المالي لألصل الفعلي الربح معدل بتطبيق المالية البيانات إعداد تاريخ وحتى المتوقع االعتراف إيقاف تاريخ من السيولة
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  7
 

  )تتمة( الموجودات المالية والمطلوبات المالية( ح
 
 انخفاض القيمة )تتمة(( 4)

 
 االئتمان قيمة منخفضة المالية جوداتالمو

 
 بالقيمة المدرجة التمويلية األدوات وموجودات المطفأة بالتكلفة المدرجة المالية الموجودات كانت اذا ما بتقدير المجموعة تقوم ،مالية بيانات كل إعداد تاريخ في

 الحاالت من أكثر أو واحدة حدوث عند منخفض ائتمان قيمة ذات المالي األصل يكون .منخفض ائتمان قيمة ذات األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة
  المالي. لألصل المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على ضارا   أثرا   تحدث التي

 
 االئتمان: قيمة في نخفاضاال إلى مالي أصل أي تعرض على الدالة المؤشرات حول مالحظتها يمكن بيانات أدناه مدرج

 

 كبيرة; مالية صعوبات إلى المصدر او الملتزم تعرض 

 السداد; عن التخلف أو التعثر حالة مثل العقود، بأحد االخالل 

 غيرها؛ على لتوافق المجموعة تكن لم شروط وفق المجموعة قبل من ما نقدية سلفة أو تمويلية ذمم هيكلة اعادة 

 أو هيكلة; إعادة أو لالفالس الملتزم يتعرض ان المحتمل من يصبح عندما 

 مالية. صعوبات نتيجة النشطة األسواق أحد انحسار 
 

 التي شهدت انخفاضا  في قيمتها االئتمانية القائمة أو المشتراةالموجودات 
  
يتم تسجيل  .لها األولي فاالعتراعند االئتمانية  مالية منخفضة القيمةالتي شهدت انخفاضاً في قيمتها االئتمانية القائمة أو المشتراة هي موجودات الموجودات  إن

 اً استناداألرباح الحقاً إيرادات قيد  يتماالعتراف األصلي بها وبحيث بالقيمة العادلة عند التي شهدت انخفاضاً في قيمتها االئتمانية القائمة أو المشتراة الموجودات 

إلى الحد الذي يحدث  عن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر االفتراضي االعتراف أو التخلي يتم لتقديرات االئتمان.وفقاً  الفردي المعدل الربحإلى معدل 

 خسارة االئتمان المتوقعة. فيه تغيير الحق في
  

 التسهيالت المتجددة
  

الممنوحة  ض التسهيالتبطاقات االئتمان، التي يحق للمجموعة إلغاء و/أو تخفياألفراد والشركات ومتنوعة من تسهيالت  باقةمنتجات المجموعة  محفظةتتضمن 
تقوم بحساب خسائر االئتمان  فترة اإلشعار التعاقدي، ولكن بدال  من ذلكالمتوقعة ب المجموعة تعرضها لخسائر االئتمان تربطال  لها بموجب إشعار بفترة قصيرة.

لمخاطر تقليل تعرض المجموعة لإجراءات و السدادعن تعثره  سلوك العميل، واحتمالحول طبيعة  تعكس توقعات المجموعة زمنية على مدى فترةالمتوقعة 
 .التسهيالتأو إلغاء تشمل خفض المستقبلية والتي يمكن أن 

  
الفترة  استنادا  إلى لهذه المنتجات خسائر االئتمان المتوقعة السابقة وتوقعات المجموعة، يتم تقدير الفترة التي تقوم فيها المجموعة باحتساب التجربةبناء  على 

  تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان وحيث ال يتم تخفيف خسائر االئتمان من خالل إجراءات اإلدارة.التي 

 
 الشطب

 
 الحال عليه تكون ما عموما وهذا الستردادها. واقعية امكانية هناك تكون ال عندما كليا( او )جزئيا المالية األوراقو المدينة التمويلية األنشطة ذمم شطب يتم

 الجراءات االمتثال بغية اإلنفاذ النشطة تخضع المشطوبة المالية الموجودات ان غير العمالء. من الدين السترداد التصحيحية الجهود جميع تستنفذ عندما
        المستحقة. المبالغ استرداد في المجموعة
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  7
 

  )تتمة( لمطلوبات الماليةالموجودات المالية وا( ح
 
  الذمم التمويليةالضمانات المالية والتزامات ( 5)

 
 في السداد عن المدينين أحد تخلف نتيجة المتكبدة الخسارة عن هاحاملي لتعويض محددة دفعات أداء المجموعة من تتطلب التى العقود هى المالية الضمانات

  العقد. بموجب الدفعة أداء المحتمل من يصبح عندما المطفأة بالتكلفة المالي الضمان مطلوبات إدراج ميت .التمويل أداة لشروط وفقا االستحقاق موعد
 

 المحددة. والشروط االحكام بموجب االئتمان لتوفير فيها رجعة وال مؤكدة التزامات بمثابة "التمويلية الذمم "التزامات تكون
 
 او الضمان فترة خالل لها األولية العادلة القيمة إطفاء ويتم العادلة بالقيمة البداية في لإللغاء القابلة غير ماتااللتزا او الصادرة المالية الضمانات قياس يتم

  الخسارة. مخصص ومبلغ المطفأ للمبلغ األعلى القيمة إلى استنادا   قياسها يتم ذلك، وبعد االلتزام.
 
 العمالت األجنبية( 6)
 

 تحويل عن الناتجة جنبيةاأل العمالت فروق فإن ، ذلك ومع .الخسائر أو األرباح في عام بشكل التحويل عن الناتجة نبيةجاأل العمالت بفروق االعتراف يتم
 الدخل بند في بها االعتراف يتم اآلخر، الشامل الدخل بند في العادلة القيمة في الالحقة التغيرات إلدراج تصويت بشأنها جرى والتي األسهم، استثمارات

  اآلخر. الشامل
 

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة( 7)
 

 :يلي ما المالي المركز بيان في "مدينة تمويلية أنشطة ذمم" مسمى يشمل
 

 ها بالتالي تكلفتة ، ويدالمتزة المباشرت المعامالاتكاليف ا  ئدزالة دلعاابالقيمة مبدئيا  يتم قياسها ة: لمطفأالتي يتم قياسها بالتكلفة ا ذمم أنشطة تمويلية مدينة
 و ،لفعليةا الربحطريقة ام باستخدة لمطفأا

 لخسائر: يتم قياسها بالقيمة ح أو ابارألل الة من خالدلعاابالقيمة ح أو الخسائر أو المحددة بارألل الة من خالدلعاامقاسة بالقيمة  ذمم أنشطة تمويلية مدينة
 كان مطبقا .  ، في حاللخسائر ح أو ابارألافي را  فوات المثبتة لتغييرإدراج الة مع دلعاا

 
 الشراء )إعادة مستقبلي تاريخ في ثابت بسعر جوهري ا( مماثل أصل )أو األصل بيع إلعادة اتفاقية واحد آن في وتبرم مالي أصل بشراء المجموعة تقوم عندما

 المالية البيانات في األصلية بالموجودات عترافاال يتم وال البنوك من مستحق أو سلفة أو تمويلية كذمم الترتيب هذا احتساب يتم ، األسهم( تمويل أو العكسي
 .للمجموعة
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 )تتمة( الموجودات المالية والمطلوبات المالية( ح
 
 األوراق المالية االستثمارية  (7)
 

 :المالي ما يلي يشمل مسمى "األوراق المالية االستثمارية" في بيان المركز
 

  التكلفة المطفأة باستخدام والحقا  بمقاسة بالتكلفة المطفأة: يتم قياسها مبدئي ا بالقيمة العادلة زائدا  تكاليف المعاملة المباشرة المتزايدة ،  استثماريةأوراق مالية
 .الفعلي الربحطريقة 

  قيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو مقاسة باللالستثمار في األدوات التمويلية واألسهم أوراق مالية
 .الخسارة: يتم إدراجها بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات مباشرة في الربح أو الخسارة

  مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وأدوات تمويلية 

  محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.األسهم أوراق مالية لالستثمار في 
 

الدخل الشامل اآلخر، باستثناء ما يلي، والتي يتم  مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم تثبيت األرباح والخسائر فيلألوراق المالية البالنسبة 
 .في الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأةإثباتها في الربح أو الخسارة بنفس الطريقة كما 

 

  الفعلي؛ الربحباستخدام طريقة  الربحإيرادات 

 خسائر االئتمان المتوقعة والقيود العكسية، و 

 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية. 
 
رف لمعتاکمة رالمتر الخسائح أو ابارألف اتصنيدة عام إيت، الشامل األخرىبنود الدخل  لخالن لة مدلعاابالقيمة اوراق تمويلية مقاسة قيمة ق تحقدم عم ما يتدعن

 األخرى من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر. للشامل اخدلا بنودبها سابقا  في 
 

رة. يتم إجراء بها للمتاجظ محتفر يملکية غوق حقأدوات معينة في رات لة الستثمادلعاالقيمة افي  الدخل الشامل اآلخر التغيرات أن تدرج فيعة ولمجمر اتختا
 .االختيار على أساس كل أداة على حدة عند االعتراف األولي وهو غير قابل لإللغاء

 
في القيمة في  ضالنخفارة ابخساراف العتبند األرباح والخسائر وال يتم الی تلك إلملکية ر الناشئة عن أدوات حقوق الخسائح أو ابارألف اتصنيدة عام إال يت

تم االعتراف أو الخسائر. يتم تثبيت توزيعات األرباح في األرباح أو الخسائر ما لم تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار، وفي هذه الحالة ي األرباح
إلى األرباح المحتجزة عند بها في الدخل الشامل اآلخر. يتم تحويل األرباح والخسائر التراكمية ألدوات حقوق الملكية المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر 

 .التخلص من االستثمار
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  7
 

 )تتمة( الموجودات المالية والمطلوبات المالية( ح
 
 االعتراف إلغاء( 8)

 
تدفقات نقدية من الموجودات أو عندما  االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للمجموعة في الحصول على بإلغاءتقوم المجموعة 

يازات الخاصة بملكية تقوم المجموعة بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية في معاملة يتم فيها تحويل جميع المخاطر واالمت
ر واالمتيازات الخاصة بملكية الموجودات المالية وال تحتفظ بحصة أو في حال لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بجميع المخاط الموجودات المالية

 مسيطرة في األصل المالي. 
 
األصل المستبعد( ومجموع المخصصة لجزء من الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية االعتراف بأحد الموجودات المالية فإن  إلغاء عند
 في ا( أي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف به2بعد خصم أي التزام جديد مفترض( و)استالمه أي أصل جديد تم ( المقابل المستلم )بما في ذلك 1)

 يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة. الدخل الشامل اآلخر
 

المصنفة  لحقوق الملكيةالمالية االستثمارية فيما يتعلق باألوراق  بنود الدخل الشامل اآلخر ال يتم االعتراف بأي ربح / خسارة تراكمية معترف بها في
 هذه األوراق المالية.االعتراف ب في حساب الربح أو الخسارة عند إلغاء بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
 .مستقلقبل المجموعة كأصل أو التزام  بها من االحتفاظوالتي يتم إنشاؤها أو  لالستبعادفي الموجودات المالية المحولة المؤهلة  حصةبأي  االعتراف يتم
 

متيازات تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبها بتحويل موجودات معترف بها في البيان الخاص بمركزها المالي ولكن تحتفظ بكل أو معظم المخاطر واال
 الخاصة باالموجودات المحولة أو جزء منها. 

 
 إعادة شراء.بيع و أوراق مالية ومعامالت تمويلالموجودات المحولة. مثال على تلك المعامالت، في مثل هذه الحاالت، ال يتم إيقاف االعتراف ب

 
وتحتفظ بحصة  المالية أحد الموجوداتالخاصة بملكية  الجوهرية جميع المخاطر واالمتيازات ال تقوم بتحويلالمعامالت التي ال تحتفظ بها المجموعة أو  في

 ويتم تحديد ذلك إلى الحد الذي يطرأ هناك أي تغير على قيمة ،به األصل إلى حد استمرار مشاركتهاموعة االعتراف بمسيطرة على األصل، تواصل المج
 .المحولة الموجودات

 
 التزاماتها التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤها أو إنهاؤها.االعفاء من االعتراف بالتزام مالي عندما يتم  بإلغاءتقوم المجموعة 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  7
 

  )تتمة( الموجودات المالية والمطلوبات المالية( ح
 
 الموجودات المالية والمطلوبات الماليةتعديل ( 9)

 
إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة  .عدلالملألصل  التدفقات النقدية هناك اختالف جوهري في إذا تم تعديل شروط أصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان

األصل المالي أيقاف االعتراف بإلى حد كبير ، فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي تعتبر منتهية الصالحية. في هذه الحالة ، يتم 
 األصل المالي الجديد بالقيمة العادلة.االعتراف باألصلي ويتم 

 
الية. في هذه التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المحملة بالتكلفة المطفأة مختلفة بشكل جوهري ، فإن التعديل لن يؤدي إلى استبعاد الموجودات المإذا لم تكن 

معدلة  كأرباح أو خسارة جماليةاإل الناتج عن تعديل القيمة الدفتريةوتعترف بالمبلغ  الحالة ، تعيد المجموعة احتساب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي
أو الخسارة مع خسائر انخفاض القيمة. في الربح  ، فسيتم عرض للملتزمالصعوبات المالية  نتيجة. إذا تم تنفيذ مثل هذا التعديل بند األرباح والخسائر في

 .إدراجها كدخل أرباح حاالت أخرى ، يتم
 

. في هذه الحالة، المطلوبات المعدلة هناك اختالف جوهري في كانوفي حال ة عندما يتم تعديل شروطها بالمطلوبات المالياالعتراف  بإلغاءتقوم المجموعة 
والمطلوبات  الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المطفأة يتم إدراجبناء  على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. ة جديداالعتراف بالمطلوبات المالية اليتم 
 بند األرباح والخسائر. مع الشروط المعدلة فية لجديدا ةالمالي

 
 ذمم أنشطة تمويلية مدينة ( 10)

 
موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو متفق عليها وليست مدرجة في أي سوق نشطة. يتم تنفيذ هذه المنتجات بتكلفة ذمم األنشطة التمويلية المدينة هي 
  االستهالك ناقصا  انخفاض القيمة. 

 
 :ذمم األنشطة التمويلية المدينةتستخدم العبارات التالية في 

 
 المرابحة

 
استنادا على وعد من العميل بشراء السلعة المشتراة  المرابحة هي اتفاقية تتعهد بموجبها المجموعة بأن تبيع للعميل السلعة التي اشترتها المجموعة وامتلكتها،

 يع تكلفة السلعة وهامش ربح متفق عليه.بموجب بنود وشروط معينة. يشمل سعر الب
 

 اإلستصناع
 

تطوير العقار اإلستصناع هو اتفاقية بين المجموعة والعميل تبيع المجموعة بموجبها إلى العميل عقارا  مطورا  بمواصفات متفق عليها. تقوم المجموعة ب
 تاريخ محدد وسعر متفق عليه. بنفسها أو عن طريق مقاول من الباطن وتقوم بعد ذلك بتسليمه إلى العميل في

 
 اإلجارة

 
قد اإلجارة اإلجارة هي عقد تقوم المجموعة )المؤجر( بموجبه بتأجير أصل ما للعميل )المستأجر( لمدة محددة ومقابل أقساط إيجار معينة. وقد ينتهي ع

 بتحويل جميع المخاطر والعائدات المتصلة بملكية األصل المؤجر عندما يقوم المصرف فعليا   .بتحويل ملكية العقار إلى المستأجر في نهاية العقد. و كذلك
 إلى المستأجر. 
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  7
 

 )تتمة( الموجودات المالية والمطلوبات المالية( ح
 
 ذمم أنشطة تمويلية مدينة )تتمة(( 10)

 
 المشاركة

 
ي مؤسسة استثمارية معينة ، سواء كانت موجودة أو جديدة ، أو ملكية عقار معين إما بشكل دائم أو وفق ا للمساهمة فوهي اتفاقية بين المجموعة والمتعامل 

  .التفاقية متناقصة بين الطرفين بينما يتم مشاركة الخسارة بالتناسب مع أسهم رأس المال في المؤسسة
 

 المضاربة 
 

ى "رب المال" و األخر يقدم الجهد و الخبرة و يسمى "مضارب" و الذي يعتبر مسئوال  عن المضاربة هي عقد بين طرفين بحيث يقدم أحدهما المال و يسم
مال خسارة استثمار هذه األموال في مشروع أو نشاط محدد مقابل نسبة من دخل المضاربة المتفق عليها مسبقا. وفي حالة الخسارة العادية يتحمل رب ال

يتحمل المضارب  ،في حالة التقصير أو اإلهمال أو اإلخالل بأي شروط و أحكام عقد المضاربة .مع ذلكاألموال بينما يتحمل المضارب ضياع جهوده. و
 وحده الخسائر. تقوم المجموعة بدور المضارب عندما تقبل أموال المودعين و بدور رب المال عند تشغيل هذه األموال على أساس المضاربة. 

 
 الوكالة

 
جموعة بتقديم مبلغ معين من المال لوكيل معين والذي يستثمره حسب شروط معينة مقابل رسوم محددة )مبلغ مقطوع من المال الوكالة هي عقد تتعهد فيه الم

 كالة. أو نسبة من األموال المستثمرة( يلتزم الوكيل بإعادة المبلغ المستثمر في حالة التقصير أو اإلهمال أو اإلخالل بأي من بنود وشروط الو
 
 مقاصة ال( 11)

 

دتتم مقاصة الموجودات و المطلوبات المالية و يتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي  للمجموعة عندما يكون هناك حق قانوني قابل التنفيذ  الموح 

 نفس الوقت.  لمقاصة المبالغ المعترف بها و تكون هناك رغبة في التسوية على أساس المبلغ الصافي أو تحقيق األصل و تسوية المطلوبات في
 
 نم لناشئةا رلخسائوا حبارلألأو  لماليةا ريرلتقاإلعداد الية دولا رلمعاييا بجوبم بها يسمح مادعن طفق لصافيا سساأ علی تفاورلمصابيان الدخل و ميت

 عة. ولمجما في داوللتا ةطنشأ لمث لمماثلةا تلمعامالا نم عةومجم

 

 قياس القيمة العادلة( 12)
 

 السعر الذي يتم الحصول عليه لبيع أصل أو تم دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة في سوق رئيسي في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة القيمة العادلة هي

 العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث إما:

 في سوق رئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو (1
 في السوق الذي به أكبر قدر من المميزات لألصل أو االلتزامات. في حالة عدم وجود سوق رئيسي، (2

وبات والمراكز إذا كان ألصل أو  التزام تم قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقيس المجموعة الموجودات والمراكز الطويلة بسعر العرض والمطل

 القصيرة بسعر الطلب.

 

 ت التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير.المجموعة بالتحويالت بين مستويا تعترف

 

 القيمة العادلة على كل من األدوات المالية وغير المالية. تطبق
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 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر المصنفة( 13)

 

، وذلك ألن هذا الخسارة وابالقيمة العادلة من خالل الربح موجودات مالية معينة على أنها مقاسة  المجموعة بتصنيفعند االعتراف المبدئي، تقوم 

 : بخالف ذلك ينشأوالذي قد التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من التباين المحاسبي 
 

 في أي من الحاالت التالية: بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةبعض المطلوبات المالية بتصنيف المجموعة  ومتق

 
 عندما تتم إدارة أو تقييم المطلوبات أو إعداد تقارير بشأنها داخلياً على أساس القيمة العادلة)أ ( 

 .سبي والذي قد يظهر بخالف ذلكعندما يلغي التصنيف أو يقلل بشكل كبير التباين المحا)ب( 

 

 يتوفر وصف حول أساس كل تصنيف في اإليضاحات ذات الصلة بشأن أي من فئات الموجودات أو المطلوبات.
 

  اتفاقيات البيع وإعادة الشراء(  14)
 

ة للمجموعة كموجودات مرهونة عندما يكون للمحول دالموح  يتم االفصاح عن األوراق المالية المباعة التي تخضع التفاقيات إعادة الشراء في البيانات المالية 

مالية التي تم شراؤها إليه الحق بموجب العقد أو العرف لبيع أو إعادة رهن الضمانات. ويتم إضافة المطلوبات المقابلة كوديعة مستقلة. و يتم بيان األوراق ال

حيثما يكون مناسباً. يعامل الفرق بين سعر البيع  .عمالء آخرينأو  لبنوكتمويلية مدينة كذمم أنشطة بيع )اتفاقيات إعادة شراء عكسي(  إعادةبموجب اتفاقيات 

 الفعلي.  الربحويتم استحقاقه على مدى مدة االتفاقيات باستخدام معدل  كربحو سعر إعادة الشراء 

 

 اإلسالمية المشتقة التمويليةاألدوات (  ط

 

أسعار الربح وخيارات العمالت األجنبية. يتم قياس األدوات التمويلية اإلسالمية  ومبادالتعقود العمالت األجنبية  اإلسالمية المشتقة التمويليةتشمل األدوات 

مها العادلة ع المشتقات اإلسالمية بقيالمشتقة مبدئياً بالتكلفة ، والتي تمثل القيمة العادلة في تاريخ العقد ، ويتم إعادة قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. يتم إدراج جمي

ناشئة عن تكون فيها القيم العادلة موجبة وكمطلوبات تكون فيها القيم العادلة سالبة. ال يتم تعويض الموجودات والمطلوبات المشتقة اإلسالمية ال كموجودات

عتزم الطرفان تسوية التدفقات النقدية على المعامالت المختلفة إال إذا كانت المعامالت مع الطرف المقابل نفسه ، وكان هناك حق قانوني في المقاصة ، وي

 .الصافيأساس 
 

المشتقة من األسعار المعروضة في األسواق النشطة حيثما كان ذلك متاًحا. في حالة عدم وجود سوق نشط لألدوات التمويلية اإلسالمية  يتم تحديد القيم العادلة

 سالمية باستخدام نماذج التسعير أو التقييم المعترف بها حسب االقتضاء.لألداة ، تستمد القيمة العادلة من أسعار مكونات المشتقات اإل

 
  النقد وما يعادله (   ي

 
الية ذات السيولة يشتمل النقد وما يعادله على األوراق النقدية والعمالت المعدنية المتوفرة واألرصدة غير المقيدة لدى البنوك المركزية والموجودات الم

أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحيازة والتي تكون عرضة لمخاطر ضئيلة للتغيرات في قيمتها العادلة. ويتم استخدامها حقاق العالية مع فترات است

 من قبل المجموعة في إدارة التزاماتها قصيرة األجل.

 

 .الموّحد في بيان المركز المالي بالتكلفة المطفأةوما يعادله  النقد يتم قيد
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 المخزون  ( ك

  
كمخزون ويتم تقديرها بتكلفة أقل أو صافي القيمة القابلة للتحقيق. يتم إدراج  ذمم األنشطة التمويلية المدينةتسوية  عنديتم االحتفاظ بالممتلكات المكتسبة 

 كجزء من تكلفة المخزون. التكاليف المباشرة التي تم تكبدها في مرحلة االستحواذ
 

 إن صافي القيمة القابلة للتحقيق هي سعر البيع المقدر في ظروف األعمال االعتيادية واعتمادا  على أسعار السوق في تاريخ هذا التقرير.
 
 والمعدات واالستهالك  الممتلكات ( ل

 
 ل التكلفة التاريخية التكاليف التي تنسب مباشرة إلى حيازة الموجودات. يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم. وتشم

 
، فقط عندما يكون من المتوقع تدفق مزايا كما يكون مناسبا   .ويتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم االعتراف بها كأصل مستقل

ويكون من الممكن قياس تكلفة البند بصورة يمكن االعتماد عليها. ويتم تحميل تكلفة أعمال اإلصالح والصيانة  اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى المجموعة
 األخرى في بيان الدخل خالل الفترة المالية التي تم تكبدها فيها.

 
ي االفتراضي للموجودات الثابتة الخاصة بالمجموعة هو ال يتم استهالك أراضي الملكية الحرة والموجودات الثابتة التي ليست قيد االستعمال. العمر االنتاج

 كما يلي: 
 

 سنة 60- 25  مباني ملكية حرة
 سنوات 10  تحسينات ملكية حرة

 سنوات 7  تحسينات على ممتلكات مؤجرة
 سنوات 5  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 سنوات 5-4   أجهزة وبرامج كمبيوتر
 سنوات 7-5  يةبرامج الخدمات المصرفية األساس

 سنوات 5-3  مركبات
 

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

ستهالكها وفقا  لسياسات مستخدمة بسعر التكلفة. وإذا ما تم استخدامها يتم تحويلها إلى فئة العقارات والمعدات المالئمة ويتم االيتم بيان الموجودات الثابتة غير 
 المجموعة. 

 
 للمجموعة. الموّحديتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة العائدات مع القيمة الدفترية. ويتم بيانها ضمن الدخل 
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  7
 
  عقارات استثمارية( م

   

مبدئي  تفظ المجموعة بعقارات معينة كاستثمارات لكسب دخل إيجاري أو لزيادة رأس المال أو لكال الغرضين. يتم قياس العقارات االستثمارية بشكلتح

لتكلفة في حالة على تكلفة استبدال أحد أجزاء عقار استثماري قائم في وقت تكبد ا الدفتريةبما في ذلك تكاليف المعاملة. تشتمل القيمة  بسعر التكلفة

بالتكلفة ناقصة يتم بيان العقارات االستثمارية  .االعتراف األولي. بعد الوفاء بمعايير االعتراف باستثناء تكاليف الصيانة اليومية للعقار االستثماري

 االستهالك وانخفاض القيمة )إن وجدت(.

و عندما يتم سحب العقار من االستخدام بالكامل وال يتوقع تحصيل أي منافع اقتصادية االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم استبعادها أ إلغاءيتم 

"إيرادات  بند مستقبليه من التصرف فيه. كما يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر عند التخلي أو التصرف بالعقار االستثماري في بيان الدخل تحت

 تشغيلية أخرى" في سنة التخلي أو االستبعاد. 

 األعمال.  نموذجإجراء التحويالت من وإلى العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام بناء على يتم 

 
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية(   ن
 

خفاض القيمة. في حالة وجود وذلك لتحديد إذا كان هناك إي مؤشر على ان بشكل دورييتم مراجعة المبالغ المرحلة لألصول الغير المالية للمجموعة 

 مثل هذا المؤشر يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من األصل. 

عتبر الوحدة يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا تجاوز المبلغ المرحل ألصل أو للوحدة المولدة للنقد له المبلغ القابل لالسترداد الخاص به. ت

بشكل كبير. يتم  اتن تحديده والذي يولد تدفقات نقدية والتي تعتبر مستقلة عن الموجودات األخرى والمجموعالمولدة للنقد أقل أصل للمجموعة يمك

المرحل ألي االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة الخاصة بالوحدات المولدة للنقد أوالً لتقليل المبلغ 

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

لقيمة المستخدمة يتم إن المبلغ المسترد ألصل أو وحدة مولدة للنقد هو القيمة األكبر لقيمته المستخدمة أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف بيعه. عند تقييم ا

دة نقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحدخصم التدفقات ال

 لألصل.

 

 الودائع والتمويالت والصكوك المصدرة س(  
 
 المجموعة.في تمويل لالمصادر الرئيسية ل المصدرةوالصكوك  والتمويالتالودائع  تشكل

 

ً ، ويتم قياسها اإلضافيةتكاليف المعاملة المباشرة ناقصاً والصكوك التي يتم إصدارها مبدئيا بالقيمة العادلة  والتمويالتيتم قياس الودائع  بالتكلفة  الحقا

  الفعلي. الربحالمطفأة باستخدام طريقة 

 
 المخصصاتع( 

 
قانوني أو استداللي( نتيجة ألحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يكون تدفق الموارد يتم إدراج المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام  قائم )

 االقتصادية مطلوبا  لتسوية االلتزام، ويمكن إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام.   الفوائدالتي تجسد 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  7
 
 امتيازات الموظفين (ف

 
  زامات معاش التقاعدالت (1)

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

ة بالعاملين خارج الدولة طبقا لألنظمة واألعراف ترتيبات المتعلقة بالتعويضات الخاصالالمتحدة الخاص بالمعاشات والتأمينات االجتماعية. ويتم إجراء 
 هذا ويتم تكوين مخصص كامل لكافة االمتيازات المستحقة. .المحلية

 
د دفع تلك تدفع المجموعة كذلك مساهمات للصناديق التي يديرها األمناء على أساس تعاقدي أو تطوعي. وال يترتب على المجموعة أي التزامات دفع بمجر

حد يتم االعتراف بالمساهمات كمصاريف مكافأة الموظفين عند استحقاقها. ويتم االعتراف بالمساهمات المدفوعة مقدما  كأحد الموجودات إلى الالمساهمات. 
ة حتى سن خدمالذي يتوافر عنده استرداد نقدي أو خصم في المدفوعات المستقبلية. عادة ما يكون استحقاق هذه المكافآت مشروطا  بأن يبقي الموظف في ال

  التقاعد أو أن يكمل الحد األدنى لمدة الخدمة.
 

  مكافأة نهاية الخدمة برنامج (2)
 

ين الذين عملوا بموجب قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تعمل المجموعة بموجب نظام مكافأة نهاية الخدمة الذي يشمل كافة الموظفين الوافد
 .الموّحد مخصص نظام مكافأة نهاية الخدمة في بيان الدخليسجل  لدى المجموعة ألكثر من عام.

  
السيناريوهات التي تشمل على باستخدام عدد من  افتراضيعلى عدد من العوامل التي تحدد على أساس  مكافأة نهاية الخدمةتعتمد القيمة الحالية اللتزامات 

سيناريوهات أثر على القيمة الدفترية اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة. تستند قيمة سيكون ألي تغييرات في هذه ال معدل الخصم.سبيل المثال ال الحصر، 
 التزامات مكافأة نهاية الخدمة إلى التقرير المقدم من قبل إحدى الشركات اإلكتوارية المستقلة.

 
 األرباح توزيعات (ص

 
ة عندما تتم الموافقة عليها من قبل مساهمي المجموعة في اجتماع الجمعية يتم إدراج توزيعات األرباح على أنها التزامات ويتم خصمها من حقوق الملكي

 العمومية السنوي. ويتم ادراج توزيعات األرباح التي تتم الموافقة عليها بعد نهاية العام على انها التزامات في الفترة الالحقة.
 

 أسهم واحتياطي رأس المالق( 
 

 األسهم تكاليف إصدار

 

 .لملکيةا وقحق دواتأل ليوألا سلقياا نم حقوق الملكيةأداة  دارصإ لیإ رةمباش العائدة إلضافيةا فلتکاليا مخص ميت

 
 ربحية السهمر( 
 

ربح أو الخسارة العائدة لمساهمي المصرف يتم حساب ربحية السهم بقسمة التقدم المجموعة البيانات الخاصة بربحية السهم األساسي والمخفف ألسهمها العادية. 

 بالمساهمين المتعلقة الخسارة أو الربح تعديل طريق عن للسهم المخفف الربح تحديد يتم السنة.المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  علىالعاديين 
  تخفيضها. المحتمل العادية األسهم كافة تأثيرات لتغطية القائمة العادية األسهم لعدد المرجح والمتوسط العاديين
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  )تتمة(اسبية الهامة السياسات المح  7
 

 قطاعات التشغيل (ش

 

مسؤولين عن ألغراض اإلدارة، تم تقسيم المجموعة إلى قطاعات تشغيلية على أساس منتجاتها وخدماتها التي تدار بشكل مستقل من قبل مدراء القطاعات ال

 .تحت مسؤوليتهمأداء القطاعات المعنية الموضوعة 

 

دارة المجموعة التي تجري مراجعة منتظمة لنتائج كل قطاع على حده بهدف تخصيص الموارد الالزمة له وتقييم أدائه. يتبع مدراء القطاعات مباشرة إلى إ

 (.29تم إدراج إفصاحات إضافية عن كل من هذه القطاعات في اإليضاح رقم )

 

 أطراف ذات عالقة( ت

 يعتبر الطرف  ذو عالقة بالمجموعة إذا كان :

 وق التالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خالل وسيط واحد أو أكثر ،الطرف يتمتع بالحق )أ( 

 

 يسيطر أو مسيطر عليه من قبل، أو يخضع لسيطرة مشتركة مع المجموعة؛( 1)

 لديه حصة في المجموعة تمنحه نفوذا  كبيرا  على المجموعة؛ أو ( 2)

 لديه سيطرة مشتركة على المجموعة .( 3)

 

  ;ميلةالطرف  شركة ز )ب(

 الطرف ائتالفا  خاضع لسيطرة مشتركة؛ )ج(

 الطرف عضوا  في إدارة المجموعة الرئيسية؛ )د(

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

 بشكل مباشر من  التصويت في االئتالف خاضعا  لسيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو نفوذ مؤثر من قبل، أو لمن تؤول إليه صالحية كيانالطرف  )و(

 األفراد المشار إليهم في الفقرة )د( أو )هـ( ؛ أو            

 هو طرف ذو عالقة بالمجموعة. كيانالطرف خطة من مستحقات ما بعد التوظيف مخصصة لمصلحة موظفي المجموعة، أو ألي  )ز(

 
 توزيع األرباحأأ(   

 

 في المصرف. لجنة الرقابة الشرعية الداخليةسابات غير المقيدة )استثمار وتوفير ووكالة( والمساهمين وفقا  لتوجيهات يتم توزيع األرباح بين أصحاب الح

يتم حساب صافي األرباح القابلة للتوزيع بين  إن األرباح الصافية المحققة من وعاء المضاربة في نهاية كل ربع سنة هي صافي األرباح القابلة للتوزيع.
 .حسابات غير المقيدة والمساهمين بعد خصم نسبة أتعاب المضارب المعلنةأصحاب ال

ارك في يتم توزيع األرباح بالنسبة والتناسب بين المعدل الموزون ألرصدة الحسابات غير المقيدة وأموال المساهمين، وبدون أي تمييز ألي طرف مش
 وعاء المضاربة.
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  )تتمة(لهامة السياسات المحاسبية ا  7
 

 العمالت األجنبية (أ.ب.

المكاسب/ الخسائر الناتجة عن البنود النقدية إلى بند  قيدتحويل البنود النقدية المقومة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في تاريخ التقرير. ويتم  يتم إعادة
لنقدية بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في التاريخ الذي تم فيه "اإليرادات التشغيلية اآلخرى" في بيان الدخل. يتم تحويل البنود غير ا

 تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية.
 
 . الخسائرأو  األرباحشكل عام في ب عن التحويلجنبية الناتجة العمالت األبفروق  االعترافيتم 

 
 الزكاة (أ.ج.

 

 ، كما يلي:لجنة الرقابة الشرعية الداخليةيقوم المصرف بإخراج الزكاة وفقا  للنظام األساسي للمصرف ويقوم بحسابها وفقا لتوجيهات 

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

  للمجموعة. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وبما يتوافق مع قرارات شرعية من خالل لجنة يتم تشكيلها من قبل اإلدارةفي أوجه يتم توزيع الزكاة 
 

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

 
 االعتراف باإليرادات(    غ

 
الستخدام يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون لدى العميل سيطرة على سلعة او خدمة. يكتسب العميل السيطرة عندما يكون لديه القدرة على توجيه ا

 ة الحصول عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات.الذي تتوقع المنشأ المقابلبمبلغ يعكس  والحصول على مزايا من هذه السلعة او الخدمة
 

الحصول على نقاط عند قيامهم بشراء منتجات باستخدام بطاقات االئتمان الصادرة عن  للعمالءتشغيل برنامج المكافآت الذي يتيح  أيضا   تعتمد المجموعة
 سفر، مع مراعاة تحقيق الحد األدنى لعدد النقاط التي يتم كسبها. المجموعة. يمكن بعد ذلك استبدال النقاط بقسائم تسوق أو مبالغ نقدية أو أميال ال
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 بعد تطبيقهامعايير صادرة ولكن لم يتم       8
  

لمجموعة عدم تطبيقها ، واختارت ا2019ديسمبر  31المنتهية في التفسيرات ليست سارية بعد للسنة المعايير والتعديالت الجديدة على المعايير وإن بعض 

دالبيانات المالية  في إعداد هذه  استخدامهاتم فلم يوبالتالي،  بشكل مبكر.  . ةالموح 
 

 تاريخ السريان توضيحات المعيار

إلعداد تعديالت على المعيار الدولي 

األدوات " – 9رقم التقارير المالية 

المعيار المحاسبي الدولي "، والمالية

: "ماليةاألدوات ال" – 39رقم 

المعيار الدولي واالعتراف والقياس 

 – 7إلعداد التقارير المالية رقم 

اإلفصاحات  –"األدوات المالية" 

 الفائدة.المتعلقة بتعديل سعر 

يتعلق التعديل باآلثار المترتبة على متطلبات محاسبة التحوط المحددة 

: "لماليةاألدوات ا" -9رقم  المالية إلعداد التقاريرفي المعيار الدولي 

 . نتيجةذو أبعاد مستقبليةاالعتراف والقياس، والتي تتطلب تحلياًل 

سعر الفائدة، فإن التدفقات النقدية التعاقدية المعيارية على  للتعديالت

وأدوات التحوط التي تستند إلى معيار سعر الفائدة الحالي لبنود التحوط 

ة الحالي بمعدل سوف تتغير على األرجح عند استبدال معيار سعر الفائد

 فائدة بديل.

 

يتسنى بحيث  المعينة متطلبات محاسبة التحوط يُحدد التعديل وهذا

متطلبات محاسبة التحوط هذه على افتراض أن معيار  تطبيق لكياناتل

سعر الفائدة الذي تستند إليه التدفقات النقدية المحوطة والتدفقات النقدية 

 وهذهسعر الفائدة. ديل معيار لتعألداة التحوط ال يتم تغييره نتيجة 

قد تنشأ عن  أخرىتداعيات ي ال تقدم أي ضمانات للحد من أالتعديالت 

لم تعد عالقة  في حال، وباإلضافة لذلكالفائدة. التعديل المعياري لسعر 

في  تلك المذكورةالتحوط تفي بمتطلبات محاسبة التحوط ألسباب غير 

 . محاسبة التحوطمل بمبدأ الع وقفمن المطلوب  التعديل ، فال يزال

 2020يناير  1

 

إلعداد تعديالت على المعيار الدولي 

"اندماج  – 3رقم التقارير المالية 

 األعمال" بشأن تعريف الشركة.

شركة ذات سيطرة المنشأة على  تستحوذ عندما أنهبالتعديالت  تظهر

 متطلبات دمج األعمال المحققة على مراحل، بمافإنها تطبق ، مشتركة

ً في بند الموجودات في ذلك إعادة  تقييم الحصص المحتفظ بها مسبقا

 العادلة.والمطلوبات ذات الصلة بالكيان ذات السيطرة المشتركة بالقيمة 

 

المحتفظ بها مسبقاً في كامل حصته يقوم المستحوذ بإعادة تقييم وبذلك ، 

 الشركة ذات السيطرة المشتركة.

 2020يناير  1

 

 

المعايير ليس لها أي تأثير  هذه ، والتعديالت على المعايير والمراجعات والتفسيرات. استنادا إلى التقييم، فإناألخرىبتقييم تأثير المعايير قامت المجموعة 

 ة للمجموعة كما في تاريخ التقرير. الموّحدجوهري على البيانات المالية 
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 9 المصرف المركزيلدى  وودائع نقد

 
2018 2019    

    ألف درهم ألف درهم

----------------- -----------------    
  نقد   237,782 329.989

  لدى المصرف المركزي ودائع أخرىودائع إلزامية و  4,121,858 3.984.130

  حسابات جارية  791,893 1.908.650

  مرابحات لدى المصرف المركزي  13,374,066 8.384.228

──────── ────────    

14.606.997 18,525,599    

════════ ════════    

 
يومية وال يمكن تم االحتفاظ بمتطلبات االحتياطيات لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهي ليست متاحة الستخدام المجموعة في عملياتها ال

المطلوبة كل شهر طبقا لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية  مركزي. يتغير مستوى االحتياطياتمصرف اإلمارات العربية المتحدة ال سحبها دون موافقة
 .المتحدة المركزي

 

 10 مستحق من بنوك

 
 محلية  31 ديسمبر 2019

 ألف درهم 
--------  

 أجنبية 
 ألف درهم
-------- 

 إجمالي 
 ألف درهم
-------- 

ألجل  تمويالت  289,206 640,713 929,919 
    

 1,838,969 137,649 1,701,320 ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير األجل 
 ----------------- ----------------- --------------- 

 2,768,888 778,362 1,990,526 إجمالي المستحق من البنوك 
خسائر االئتمان المتوقعةناقصا  :     (1,638)  

 ----------------- -----------------  --------------- 
 1,990,526 778,362 2,767,250 
 ========== ========== ========== 
    
    

 محلية  31 ديسمبر 2018
 ألف درهم 

-----------  

 أجنبية 
 ألف درهم

----------- 

 إجمالي 
 ألف درهم

----------- 
ألجل  تمويالت  1.610.016 128.538 1.738.554 

    
 2.082.175 657.399 1.424.776  األجل ة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصيرليل

 ----------------- ----------------- --------------- 
 3.820.729 785.937 3.034.792 إجمالي المستحق من البنوك

خسائر االئتمان المتوقعةناقصا  :     (2.040) 
 ----------------- ----------------- --------------- 
 3.034.792 785.937 3.818.689 
 ========== ========== ========== 
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 أوراق مالية استثمارية     11
 

 

 

 2019 ديسمبر 31

 *محلية
 ألف درهم

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

 **إقليمية
 ألف درهم

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

 ***دولية
 ألف درهم

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

 اإلجمالي
 رهمألف د

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

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 والخسارة  

    

 17,053 17,053 - - صكوك شركات

 251,548 - 166,032 85,516 أسهم 
 158,597 81,392 76,764 441 أخرى

 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 85,957 242,796 98,445 427,198 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 
     

     مصنفة بالتكلفة المطفأة
 830,618 - 766,472 64,146 حكومية صكوك
 129,424 - 129,424 - شركات صكوك

 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 64,146 895,896 - 960,042 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 ناقصا  : )خسائر االئتمان المتوقعة(
  

   (2,521) 
-------------- 

    957,521 
    -------------- 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 أدوات صكوك –الشامل اآلخر 

    

 144,277 62,194 82,083 - حكومية صكوك
 2,326,779 - 355,724 1,971,055 شركات صكوك

 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 1,971,055 437,807 62,194 2,471,056 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 (11,395)    ناقصا  : )خسائر االئتمان المتوقعة(
    -------------- 
    2,459,661 
    -------------- 
     
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 3,858,296 160,639 1,576,499 2,121,158 إجمالي األوراق المالية االستثمارية
 --------------    صافي األوراق المالية االستثمارية

    3,844,380 
    ======== 
 

 *محلية: تعد هذه أوراق مالية صادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 **إقليمية: تعد هذه أوراق مالية صادرة ضمن منطقة الشرق األوسط

 ***دولية: تعد هذه أوراق مالية صادرة خارج نطاق منطقة  الشرق األوسط.
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  )تتمة( اريةأوراق مالية استثم  11
 

 2018 ديسمبر 31

 *محلية
 ألف درهم

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

 **إقليمية
 ألف درهم

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

 ***دولية
 ألف درهم

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

 اإلجمالي
 ألف درهم

--------------- 
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 والخسارة  
    

 289.636 - 193.165 96.471 أسهم 
 192.017 121.285 70.350 382 أخرى

 ------------- ------------- ------------- ------------- 
 96.853 263.515 121.285 481.653 
 ------------- ------------- ------------- ------------- 

     مصنفة بالتكلفة المطفأة
 236.203 - 171.694 64.509 حكومية صكوك
 293.803 - 293.803 - شركات صكوك

 ------------- ------------- ------------- ------------- 
 64.509 465.497 - 530.006 
 ------------- ------------- ------------- ------------- 

 (3.759)    (خسائر االئتمان المتوقعة)ناقصا  : 
    ------------- 
    526.247 

------------- 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل مصنفة 

 أدوات صكوك –الشامل اآلخر 
    

 59.719 59.719 - - حكومية صكوك
 1.459.367 31.278 165.085 1.263.004 شركات صكوك

 ------------- ------------- ------------- ------------- 
 1.263.004 165.085 90.997 1.519.086 
 ------------- ------------- ------------- ------------- 

 (5.878)    (خسائر االئتمان المتوقعة)ناقصا  : 
------------- 

    1.513.208 

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

 1.424.366 إجمالي األوراق المالية االستثمارية
------------- 

894.097 
------------- 

212.282 
------------- 

2.530.745 
------------- 

 صافي األوراق المالية االستثمارية
   2.521.108 

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

 *محلية: تعد هذه أوراق مالية صادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 **إقليمية: تعد هذه أوراق مالية صادرة ضمن منطقة الشرق األوسط

 الية صادرة خارج نطاق منطقة  الشرق األوسط.***دولية: تعد هذه أوراق م
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 12 ذمم أنشطة تمويلية مدينة

 
2018 2019   

   ألف درهم ألف درهم
--------------- --------------   

  بالتكلفة المطفأة  

  ةمرابح 26,716,221 26.120.859

  ذمم مدينة من بطاقات االئتمان 1,494,393 1.334.475

  وكالة  217,368 217.051

  استصناع 1,257,196 1.612.589

  إجارة 13,703,718 12.941.648

  أخرى 23,474 126.400
----------------- -----------------   

  مدينة إجمالي ذمم أنشطة تمويلية 43,412,370 42.353.022

  مؤجلدخل ناقصا :  (2,184,882) (2.198.340)

  خسائر االئتمان المتوقعةناقصا :  (3,730,942) (3.982.772)
----------------- -----------------   

  أنشطة تمويلية مدينة ذممصافي  37,496,546 36.171.910

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

  تعرضت النخفاض القيمةإجمالي ذمم أنشطة تمويلية  3,113,226 3.304.803

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

 
 

 الف درهم
-------------- 

 الف درهم 
-------------- 

  : وحدة األعمالحسب 

  الشركاتقطاع  13.775.744 14.029.606

  األفرادقطاع  23.720.802 22.142.304

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

36.171.910 37.496.546   

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

 
 

 1.4: 2018) مليار درهم 1.4وموجودات المرابحة بقيمة ( مليار درهم 2.2: 2018) مليار درهم 2.2 بمبلغ للشركات إجارةموجودات  تصكيكتم 
 (. 16)يرجى الرجوع إليضاح  تم رهنها لغرض إصدار التزام بالصكوك.( مليار درهم

 
 . (1) 36فاصيل في اإليضاح رقم بمزيد من الت التي تعرضت النخفاض في القيمة تم اإلفصاح عن الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي
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  الموجودات األخرى 13

2018 
 ألف درهم

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

2019 
   ألف درهم

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

   أرباح مستحقة 106,739 93.382

  مدفوعات مقدما  وسلفيات أخرى  42,245 38.508

  مويلية مدينة أخرى مديونيات مختلفة وذمم ت 13,191 7.032
  عموالت بيع آجلة 22,111 23.538

  بضائع متاحة للبيع  49,065 76.919

  (28)يرجى الرجوع إليضاح  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات اإلسالمية 95,409 24.668
  أخرى  371,524 44.970

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

309.017 700,284   

════════ ════════   

 
 

 14 مستحق لبنوك

    

2018 2019   

 ألف درهم
------------------- 

 ألف درهم
------------------- 

  

  ودائع تحت الطلب 136.969 16.310
 

  ودائع ألجل وودائع أخرى  4.785.384 4,127,156
──────── ────────   

4,143,466 4.922.353   

════════ ════════   

    

    

 
 سنويا ( %1.5: 2018سنويا  ) %1.46أعاله  ما ذكرمعدالت الربح المدفوع على يبلغ متوسط 
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 ودائع العمالء   15
 

 2019 بحسب النوع (أ

 ألف درهم

-------- 

2018 

  ألف درهم
-------- 

 16,993,795 17,148,965 قصيرة األجلواشعارات  ودائع تحت الطلب

 11,399,230 14,183,140 وكالة
 2,849,763 2,779,943 ألجلودائع 

 9,915,590 10,820,449 ودائع ادخار
 451,313 390,209 أخرى 

 ---------------- ---------------- 
 45,322,706 41,609,691 

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

 وحدات األعمالحسب ب (ب
2019 

 ألف درهم 
-------- 

2018 

  ألف درهم
-------- 

 الخدمات المصرفية للشركات
 

5.553.962 4,946,962 

 36,662,729 39.768.744 لألفرادالخدمات المصرفية 
 ---------------- ---------------- 
 45.322.706 41.609.691 
 ========= ========= 

 
 (.ا  سنوي %0.9: 2018)ا  سنوي %1.1 المدفوعة على الودائع المذكورة أعاله الربحبلغ متوسط معدالت 
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 16 صكوك مستحقة
 

لجمع تمويل ألجل متوسط مقوم بالدوالر األمريكي من خالل ترتيبات  مليار درهم 3.7، تم إجراء عملية إصدار صكوك بمبلغ 2016عام الخالل  (أ
 مليار درهما .  3.7، يبلغ إجمالي قيمة الصكوك المستحقة الدفع 2019 ديسمبر تمويل صكوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وكما في

 
 فيما يلي تفاصيل ترتيبات تمويل الصكوك: 

المبلغ )دوالر  تاريخ اإلصدار
 أمريكي(

سعر نسبة  سوق اإلدراج
 الربح )%(

 تاريخ االستحقاق أساس الدفع

 2021مايو  نصف سنويا   3.542 بورصة إيرلندا وناسداك 750.000.000 2016مايو 

 2021مايو  نصف سنويا   3.542 بورصة إيرلندا وناسداك 250.000.000 2016أغسطس 

مليار درهم )"األصول ذات الملكية المشتركة"( إلى شركته  3.7قام المصرف بتحويل بعض أصول اإلجارة والمرابحة المحددة بقيمة إجمالية بلغت 
. وهذا تأسست إلصدار هذه الصكوك هدف خاصت اإلسالمي المحدودة )"جهة اإلصدار"(، وهي شركة ذات مصرف اإلمارا صكوك ، شركةالتابعة

 المطفأة. تكاليف بال مدرجالتمويل متوسط األجل 
 

وعة. األصول ذات الملكية المشتركة، من حيث الموضوع، تحت سيطرة المجموعة، وتبعا  لذلك، يستمر االعتراف بهذه األصول من قبل المجمتبقى 
تعهدا  بتعويض جميع الخسائر المتكبدة من قبل حاملي الصكوك. واألصول هي تحت سيطرة المجموعة  الشركة األمفي حال حدوث أي تعثر، قدمت 

 وسوف تواصل صيانتها من قبل المجموعة. 
 

مشتركة. يتوقع أن تكون تلك العائدات كافية ستقوم جهة اإلصدار بدفع مبلغ على أساس نصف سنوي من العائدات المتحصلة من األصول ذات الملكية ال
المجموعة بإعادة  تنصف السنوي. بتاريخ استحقاق الصكوك، تعهداللتغطية مبلغ التوزيع نصف السنوي المستحق لحاملي الصكوك في مواعيد التوزيع 

 شراء األصول بسعر التنفيذ.
 

 فيما يلي حركة عمليات الصكوك مستحقة الدفع.
2018 

 ألف درهم
----------------- 

2019 
   ألف درهم

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

 

 يناير 1الرصيد كما في  3.685.160 5.526.649

 دفعات مسددة  - (1.836.250)
 حركات أخرى  (5.239) (5.239)

──────── ────────  
 السنةالرصيد كما في نهاية  3.679.921 3.685.160

════════ ════════  

 
في الدفع  تستحقودرهم(  مليون 3.685 :2018ديسمبر  31مليون درهم ) 3.680 الدفع المستحقة الصكوك بلغ إجمالي، 2019 برديسم 31كما في 
2021. 

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

 التصكيك. تؤدي عملية صكوكهدف خاص. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في شراء محافظ موجودات مالية من خالل إصدار  كايمان كشركة ذات
 محفظة استثمارية ُمجمعة يتم إدراجها للتداول في بورصة ناسداك )خارج السوق الرسمية(، وذلك لهدف خاص. وقد تم اعتماد البنية االساسية تشكيلالى 

 بالمصرف. الداخلية الشرعية الرقابة لجنةالمتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية من قبل  ألنشطة الشركة
 
االستثمارية الى شركة اإلمارات اإلسالمي للتمويل المحدودة )تأسست بموجب قوانين جزر كايمن(، وتحتفظ  بنقل جزء من محفظتهالمصرف  قام

 الي يبقى اإلعتراف بهذه الموجودات ضمن الموجودات التمويلية واالستثمارية للمجموعة.تلك الموجودات التي تم نقلها وبالت بالسيطرة علىالمجموعة 
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 المطلوبات األخرى 17
 2019 

 ألف درهم
-------------- 

2018 
 ألف درهم

------------- 
 116.558 146,228 للمودعين مستحقة الدفع أرباح

 154.521 174,162 مطلوبات متعلقة بالموظفين
 174.597 234,027 شيكات مصرفية 

 264.061 333,610 ذمم دائنة تجارية وأخرى
 50.051 76,075 زكاة مستحقة

 28.758 83,495 (28 اإليضاحالقيمة العادلة السلبية للمشتقات اإلسالمية )
 677.987 866,799 أخرى

 -------------- ------------- 
 1,914,396 1.466.533 
 ======== ======== 

 

 18 المصدر رأس المال

 
 

2019 
 ألف درهم

2018 
 ألف درهم

 
   رأس المال المصرح به

درهم  1: 2018درهم للسهم ) 1( سهم عادي بقيمة 10.000.000.000: 2018) 10.000.000.000 
 للسهم(.

10.000.000 10.000.000 

 
   المدفوع بالكاملالمصدر ورأس المال 

 5.430.422 5.430.422 درهم للسهم(. 1: 2018درهم للسهم ) 1( سهم عادي بقيمة 5.430.422.000: 2018) 5.430.422.000 

 

 19 االحتياطي

 
 آخراحتياطي قانوني واحتياطي 

 
حتياطي من صافي أرباح السنة إلى اال %10يجب تحويل ما ال يقل عن   2018لعام  14لقانون االتحادي رقم لوطبقا  للمصرفبموجب النظام األساسي 

من  %50نظرا  ألن االحتياطي القانوني يساوي نسبة من رأسمال المصدر للبنك.  %50القانوني والنظامي غير القابل للتوزيع حتى يبلغ هذا االحتياطي 
 رأس مال البنك المصدر، لم يتم تخصيص أرباح لالحتياطي القانوني لهذا العام.

 
 المصرفمن رأسمال  %10لالحتياطي النظامي غير القابل للتوزيع حتى يبلغ إجمالي هذا االحتياطي ل قابلة للتحويمن الربح  %10 هنالك أيضا نسبة

 المصدر. 
 

 احتياطي قانوني  
 ونظامي 

 احتياطيات 
 أخرى

 
 اإلجمالي

 ألف درهم 
--------- 

 ألف درهم
-------- 

 ألف درهم
-------- 

    
 916.932 414.320 502.612 2019يناير  1في 
 212.210 106.105 106.105 لمحول من األرباح المحتجزةا

 (5.930) (5.930) - المحول إلى األرباح المحتجزة*
 ------------ ------------ ------------ 
 1.123.212 514.495 608.717 2019ديسمبر  31في 

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

 .الموّحد في بيان التغييرات في حقوق الملكية إن أرقام المقارنة الخاصة بالعام الماضي مبينة
 .منافع الموظفين المستحقةيتعلق باألرباح االكتوارية المجمعة على  األرباح المحتجزة إلىالمحول  *

 
 احتياطي القيمة العادلة

 عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.المصنفة بالقيمة اليتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 
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 من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية   الدخل   20

 
 2019 

 ألف درهم
--------- 

2018 
 ألف درهم
-------- 

   
 1.288.371 1.516.740 المرابحة
 56.110 51.253 استصناع 

 579,892 622.533 إجاره
 262.782 325.857 أخرى

 -------------- -------------- 
 2.516.383 2,187,155 
 ======== ======== 

  
 توزيعات أرباح للمودعين واألرباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك   21

 
 2019 

 ألف درهم
-------- 

2018 
 ألف درهم
-------- 

   
 389,645 508.733 التوزيعات المستحقة للمودعين
 128,755 126.562 ي الصكوكاألرباح المدفوعة إلى حامل

 ---------- ---------- 
 635.295 518,400 
 ====== ====== 
 

الحصة من اإليرادات الموزعة بين المودعين والمساهمين. تمت الموافقة على التخصيص والتوزيع للمودعين  على الودائع اإلسالميةتمثل التوزيعات 
 شركات التابعة.من قبل مجلس الفتوى والرقابة الشرعية بال

 
لمحدودة التي تمثل األرباح المدفوعة لحملة الصكوك توزيع العائدات المستلمة فيما يتعلق بالموجودات المحولة إلى شركة اإلمارات اإلسالمية للصكوك ا

 تم إنشاؤها خصيصا  لهذه المعاملة.
 

 الرسوم والعموالت  دخلصافي    22
 

 2019 
 ألف درهم
-------- 

2018 
 همألف در
-------- 

   
 93.166 66.734 العموالت  دخل

 618.258 761.653 دخل الرسوم
 -------------- -------------- 

 711.424 738.387 الرسوم والعموالت دخلإجمالي 
 (199.353) (256.792) مصروفات الرسوم والعموالت

 -------------- -------------- 
 481.595 512.071 
 ======== ======== 
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 23 دخل تشغيلي آخر
     

2018 2019    

 ألف درهم

---------- 

 ألف درهم

---------- 
   

  أرباح على االستثمار في األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةتوزيعات   13,558 7,532

  بيع مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربيع أوراق استثمارية متاحة لل منأرباح   69 7.625

  أوراق استثمارية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  من)خسارة(  /أرباح   (46,732) (5.966)

  دخل إيجاري )بعد استبعاد االستهالك(  6,320 10,456

  دخل من العمالت األجنبية*  237,598 212,224

50.692 

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

96,848 

---------------- 
  دخل آخر )صافي( 

  
282.563 307,661    

════════ ════════    

 صرف العمالت األجنبية أرباح المتاجرة والتحويالت وأرباح معامالت مع العمالء.  دخل شملي* 

 

 

 24 مصروفات عمومية وإدارية

     
2018 2019    

 ألف درهم

---------- 

 ألف درهم

---------- 
   

     
  تكاليف الموظفين  628.945 647.251

  مصروفات إشغال  35,701 103,632

  معدات وتوريدات  25,508 28,903

  شركات المجموعة  منرسوم معاد فرضها   237,291 234,194

  مصروفات اتصاالت  28,418 24,572

  لتسويقمتعلقة با مصروفات  12,774 17,351

  استهالك  109,381 46,902

  أخرى  48,520 50,209

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

1,153,014 1,126,538    

═══════ ═══════    
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     25 للموجودات المالية وغير المالية  انخفاض القيمةصافي خسائر  
 

  المحملة على بيان الدخل كالتالي: والموجودات غير المالية مة للموجودات الماليةتم إظهار صافي خسائر انخفاض القي
 

 2019 
 ألف درهم

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

2018 
 ألف درهم

---------------- 
للمستحقات من البنوكصافي انخفاض القيمة   (402) (2,428) 
لألوراق المالية االستثماريةصافي انخفاض القيمة   4,279 1,135 

 460.187 651,531  ل( 36 اإليضاحلذمم أنشطة تمويلية مدينة )افي انخفاض القيمة ص
لتركزات غير ممولةصافي انخفاض القيمة   (24,983) (7.563) 

الصافي –)المستردة(  /الديون المعدومة المشطوبة  (191,202) 
-------------- 

(159.916) 
-------------- 

ات الماليةللموجودانخفاض القيمة  إجمالي  439,223 291.415 
للموجودات غير المالية )عقارات استثمارية(صافي انخفاض القيمة   43,538 

-------------- 
94.701 

-------------- 
 482,761 صافي خسائر انخفاض القيمة للسنة

======== 
386.116 

======== 
 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة   26

  (.مليون درهم 7: 2018مليون درهم ) 7البالغة  إدارة المجموعةدفع إلى أعضاء مجلس وهي تتضمن األتعاب مستحقة ال

 

 27 ربحية السهم

تعرض المجموعة بيانات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم حساب ربحية السهم بقسمة الربح أو الخسارة المتعلقة 

المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم تحديد ربحية السهم المخفضة عن طريق ضبط  في البنك على المتوسط بالمساهمين العاديين

المحتمل الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتغطية تأثيرات كافة األسهم العادية 

 تخفيضها، إن وجدت.

 

 2019 
 مألف دره
-------- 

2018 
 ألف درهم
-------- 

 924.259 1.061.045 أرباح للعام 
 5.430.422 5.430.422 المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية في اإلصدار )باأللف(

 -------------- ---------------- 
 0.195 ربحية السهم* )درهم(صافي 

======== 
0.170 

========= 
 

 .2019ديسمبر  31كما في لمخفضة واألساسية للسهم الواحد هي ذاتها كانت ربحية السهم ا
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 األدوات التمويلية اإلسالمية المشتقة  28 
التي تم تحليلها حسب مدة استحقاقها. تتمثل القيمة االسمية بقيمة الموجودات المشتقة ذات  باإلضافة إلى المبالغ االسمية التي تعادل القيم السوقية المشتقة التمويلية اإلسالميةيوضح الجدول أدناه القيم الموجبة والسالبة لألدوات  

 مخاطر السوق وال مخاطر االئتمان. ال تدل على التي يتم بناءا  عليها قياس التغيرات في قيمة األدوات المشتقة. توضح المبالغ االسمية حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة ولكنهاوالصلة أو المعدل أو المؤشر المرجعي 
 

 2019ديسمبر  31في القيم االسمية بموجب مدة استحقاقها 
 
  

 قيمة عادلة موجبة
 

 قيمة عادلة سالبة
 

 مبلغ اسمي
 

 أشهر 3في خالل 
أشهر إلى  3من 
 سنة

 3من سنة إلى 
 سنوات

 سنوات  3من 
 سنوات 5إلى 

 5أكثر من 
 سنوات

 ألف درهم 
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
---------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

         مشتقة:األدوات التمويلية اإلسالمية ال

 - - - 99,038 1,161,861 1,260,899 (7,393) 19,307 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

 - 61,871 296,983 111,369 37,123 507,346 (147) 147 خيارات صرف العمالت األجنبية

 75,955 الربح/رأس المالعقود مقايضة أسعار 
----------- 

(75,955) 
----------- 

5,642,320 
----------- 

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

150,000 
----------- 

1,330,633 
----------- 

2,352,812 
----------- 

1,808,875 
----------- 

 1,808,875 2,414,683 1,627,616 360,407 1,198,984 7,410,565 (83,495) 95,409 اإلجمالي

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

 
 2018ديسمبر   31في القيم االسمية بموجب مدة استحقاقها 

 
       

  مشتقة:األدوات التمويلية اإلسالمية ال
 قيمة عادلة موجبة

 
 قيمة عادلة سالبة

 
 مبلغ اسمي

 
 أشهر 3في خالل 

أشهر إلى  3من 
 سنة

 3من سنة إلى 
 سنوات

 سنوات  3من 
 سنوات 5إلى 

 سنوات 5أكثر من 

 ألف درهم 
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
---------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 - - - - 1.480.710 1.480.710 (4.108) 18 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

 - - - - - - - - خيارات صرف العمالت األجنبية

 569.740 968.547 1.174.702 - - 2.712.989 (24.650) 24.650 الربح/رأس المالعقود مقايضة أسعار 

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

 569.740 968.547 1.174.702 - 1.480.710 4.193.699 (28.758) 24.668 اإلجمالي

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
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 29 القطاعات التشغيلية

 
 من القطاعات الرئيسة التالية: المجموعةتتكون أنشطة 

 
 لشركات الخدمات المصرفية ل

 
 ويقبل ودائعهم. ماتالخدإلى العمالء من الشركات مجموعة واسعة من المنتجات و  –من خالل هذا القطاع  -يقدم المصرف 

 
 ألفرادالخدمات المصرفية ل

 
 إلى األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ويقبل ودائعهم. الخدماتمجموعة واسعة من المنتجات و قطاع األفراد يقدم
 

 الخزينة 
 

 لبنوك.لمجموعة وإدارة الصناديق وخيارات خدمات الخزينة بين الالخزينة إدارة محفظة االستثمار تشمل أنشطة 
 

  أخرى
 

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

 
 

 31 ديسمبر 2019
 
 

 األعمال المصرفية للشركات 
 ألف درهم

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

 الخدمات المصرفية  لألفراد
 ألف درهم

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

 الخزينة 
 ألف درهم

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

 أخرى
 ألف درهم

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

 اإلجمالي
 ألف درهم

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

 1,881,088 164,195 98,382 1,300,574 317,937 دخل صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية

 789,256 )237,343( 240,263 651,210 135,126 صافي الرسوم والعموالت والدخل اآلخر 

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
 2,670,344 )73,148( 338,645 1,951,784 453,063 إجمالي الدخل التشغيلي

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
 )1,126,538( )274,966( )23,059( )735,564( )92,949( مصروفات عمومية وإدارية وأخرى

 )482,761( )66,038( )2,534( )281,422( )132,767( صافي خسارة انخفاض القيمة 
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 1,061,045 )414,152( 313,052 934,798 227,347 صافي الربح للسنة 

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

 64,775,523 3,891,070 17,145,286 28,006,188 15,732,979 موجودات القطاع

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

 64,775,523 11,998,304 4,968,610 41,355,666 6,452,943 مطلوبات القطاع وحقوق المساهمين
 ======== ======== ======== ======== ======== 

 
 31 ديسمبر 2018

 
 األعمال المصرفية للشركات 

 ألف درهم
--------------- 

 الخدمات المصرفية لألفراد
 ألف درهم

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

 الخزينة 
 ألف درهم

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

 أخرى
 ألف درهم

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

 اإلجمالي
 ألف درهم

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

 1,668,755 132,078 83,765 1,193,723 259,189 صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية

 794,634 )192,152( 204,713 645.575 136,498 صافي الرسوم والعموالت والدخل اآلخر. 

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
 2,463.389 )60,074( 288,478 1,839.298 395,687 إجمالي الدخل التشغيلي.

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
 )1,153,014( )302,789( )13,920( )749,388( )86,917( مصروفات عمومية وإدارية

 )386,116( )9,462( 1,183 )331,793( )46,044( صافي خسارة انخفاض القيمة 
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 924,259 )372,325( 275,741 758,117 262,726 صافي الربح للعام 

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

 58,379,407 3,949,692 12,384,682 26,053,307 15,991,726 موجودات القطاع

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

 58,379,407 10,818,546 3,887,816 38,186,038 5,487,007 مطلوبات القطاع وحقوق المساهمين
 ======== ======== ======== ======== ======== 
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 طات الطارئة االلتزامات واالرتبا   30
 

 ديسمبر كآالتي: 31كانت االلتزامات واالرتباطات الطارئة للمجموعة بتاريخ 
 

 2019 
 ألف درهم
-------- 

2018 
 ألف درهم
-------- 

 580,593 225.838 خطابات اعتماد
 5,111,081 5.085.508 الضمانات 

 9,549 36.725 المطلوبات على المشاركة في المخاطر
 962,800 1.486.821 *غير قابلة لإللغاء ة مدينةذمم أنشطة تمويليالتزامات 

 -------------- -------------- 
 6.834.892 6,664,023 
 ======== ======== 
 

مليون درهم(،  5.641 تسهيالت بقيمة) 1مليون درهم في المرحلة  20.5 ةغير الممولللتسهيالت  خسائر االئتمان المتوقعة* بلغت قيمة 
غير الممولة الضمانات وخطابات االعتماد  التسهيالتتتضمن  .مليون درهم( 304 تسهيالت بقيمة) 2هم في المرحلة مليون در 0.031

 غير القابلة لإللغاء.ذمم األنشطة التمويلية االحتياطية والتزامات 
 
خالل فترة محددة تخضع سحوبات على التسهيالت  بإجراءللسماح  ا  تعاقدي ا  التزام ة لإللغاءقابلالغير ذمم األنشطة التمويلية التزامات تمثل * 

إجراء أي معاملة سحب، وكشرط مسبق لسحب المبلغ يتعين االلتزام االلتزامات قد تنتهي دون  باعتبار أن هذهنهاء. اإللشروط سابقة وشروط 
 .التحديدعلى وجه إجمالي المبالغ التعاقدية ال تمثل بالضرورة االحتياجات النقدية المستقبلية به، فإن 
 

 القبوالت(  أ)
 

يتم االعتراف بالقبوالت ضمن بيان المركز المالي مع المطلوبات المماثلة. ولهذا ال ، 9ي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب المعيار الدول
 توجد التزامات خارج بنود بيان المركز المالي على القبوالت.

 
 التزامات رأسمالية(  ب)

 
 24.92 ، بلغت التزامات المجموعة فيما يتعلق بالتحسينات الخاصة بالفروع ومشاريع التحكم اآللي بالفروع2019ديسمبر  31كما في 

 مليون درهم(.  20.02: 2018مليون درهم )
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 المعامالت مع األطراف ذات عالقة 31
 

(. %55.75ا  لمؤسسة دبي لالستثمار بنسبة )(، وهو مملوك جزئي%99.9إن المجموعة مملوكة من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني بنسبة )
 تعتبر حكومة دبي المساهم الرئيسي في مؤسسة دبي لالستثمار.

 
 و %24.6إن حسابات المتعاملين والتمويالت للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها بصورة فردية تمثل 

 لمتعاملين وذمم األنشطة التمويلية المدينة لدى المجموعة على التوالي.( من إجمالي حسابات ا%2.4و 16.2%: 2018) 2.5%
 

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

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

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

والمسؤولية عن تخطيط  بالصالحيةغير التنفيذيين، الذين يتمتعون  المدراء، بمن فيهم ن هم هؤالء األشخاصدارة الرئيسييإن موظفي اإل
 أنشطة المجموعة وتوجيهها والتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

 
 هم المباشرة في نهاية السنة.لم يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة مقابل األرصدة القائمة خالل الفترة مع كبار موظفي اإلدارة وعالقات

 
 األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة مدرجة وفق الشروط التجارية العادية على النحو التالي:

 
2018 

 ألف درهم

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

2019 
 ألف درهم

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

 

 واستثمارات  ذمم أنشطة تمويلية مدينة  
 وشركات ذات عالقة مالشركة األ 1.699.392 1.424.450

 موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلة 4.954 21.617
----------------- -----------------  

1.446.067 1.704.346  
========== ==========  

 ودائع المتعاملين ومستحقات أخرى  
 الشركة األم الرئيسيةمن  10 780.227

 وشركات ذات عالقة ألمالشركة امن  4.132.154 2.293.764

 ذات عالقةأعضاء مجلس اإلدارة وشركات من  105 191

 موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلةمن  985 5.560

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

3.079.742 

========== 

4.133.254 

========== 
 

 الشركة األم الرئيسيةاالستثمار في  191.046 154.049

 للمجموعة الموّحدان الدخل بي

 67.826 19.513 الدخل من الشركة القابضة للمجموعة 
 234.194 237.291 مجموعةمن الشركة القابضة للالرسوم المعاد فرضها 

 
 إجمالي مبلغ التعويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة خالل الفترة كما يلي: بلغ
 
 2019 2018 

 ف درهمأل ألف درهم 
 ---------------- ---------------- 

   تعويضات كبار المسئولين اإلداريين
 25.636 25.243 مزايا الموظفين قصيرة األجل
 600 1.469 المزايا الوظيفية بعد الخدمة
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 التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات   32
 

ألقاليم الجغرافية التالية ودون احتساب أي ضمانات إضافية أو أي ضمانات ائتمانية فيما يلي بيان تحليل المركز المالي للمجموعة وفقا  ل
 مساعدة. 

 
  :2019ديسمبر  31

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 ألف درهم

 دول مجلس
 التعاون الخليجي

 األخرى
 ألف درهم

 
 

 دولية
 ألف درهم

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم

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

     الموجودات

 18,525,599 - - 18,525,599 نقد وودائع لدى المصرف المركزي
 2,767,250 645,428 132,934 1,988,888 مستحق من البنوك

 3,844,380 246,461 1,487,448 2,110,471 أوراق مالية استثمارية
 37,496,546 529,266 837,902 36,129,378 ذمم أنشطة تمويلية مدينة

 422,403 - - 422,403 عقارات استثمارية
 630,542 - - 630,542 قبوالت العمالء

 388,519 - - 388,519 ممتلكات ومعدات 
  700,284 - - 700,284 موجودات أخرى 

-------------- -------------- -------------- -------------- 
 64,775,523 1,421,155 2,458,284 60,896,084 إجمالي الموجودات

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

     المطلوبات

 4,922,353 275,622 86,455 4,560,276 مستحق للبنوك
 45,322,706 371,946 319,614 44,631,146 ودائع العمالء

 3,679,921 - - 3,679,921 صكوك مستحقة الدفع 
 630,542 - - 630,542 قبوالت العمالء
 1,914,396 - - 1,914,396 مطلوبات أخرى

 8,305,605 - - 8,305,605 إجمالي حقوق المساهمين 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 64,775,523 647,568 406,069 63,721,886 إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين 
 ======== ======== ======== ======== 

التوزيع الجغرافي لخطابات االعتماد 
 والضمانات

5,198,204 538 112,604 5,311,346 

      :2018ديسمبر  31

 58.379.407 2.499.698 1.878.452 54.001.257 التوزيع الجغرافي للموجودات 
 ======== ======== ======== ======== 

التوزيع الجغرافي للمطلوبات و حقوق 
 ين المساهم

57.681.953 348.334 349.120 58.379.407 

 ======== ======== ======== ======== 
التوزيع الجغرافي لخطابات االعتماد 

 والضمانات 
5.606.152 539 84.983 5.691.674 

 ======== ======== ======== ======== 
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 الموجودات والمطلوبات المالية   33
 

 دات والمطلوبات الماليةتصنيف الموجو (أ
 

 يوضح الجدول التالي تصنيف المجموعة لجميع فئات الموجودات و المطلوبات المالية و القيم الدفترية لها. 
 

محددة بالقيمة العادلة  :2019ديسمبر  31في 
الربح من خالل 
 والخسارة

 
 ألف درهم

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

مصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل بنود الدخل 

 –شامل األخرى ال
 أدوات صكوك

 ألف درهم
--------------- 

 التكلفة المطفأة 
 
 
 

 ألف درهم
--------------- 

 الدفترية* القيمة إجمالي
 
 
 

 ألف درهم
---------------- 

     الموجودات المالية 
 18,525,599 18,525,599 - - نقد وودائع لدى المصرف المركزي

 2,767,250 2,767,250 - - مستحق من البنوك
 3,844,380 957,521 2,459,661 427,198 أوراق مالية استثمارية 
 37,496,546 37,496,546 - - ذمم أنشطة تمويلية مدينة

 1,217,405 1,121,996 - 95,409 أخرى
 ---------------- ---------------- --------------- ---------------- 
 522,607 2,459,661 60,868,912 63,851,180 
 ---------------- ---------------- --------------- ---------------- 

     المطلوبات المالية
 4,922,353 4,922,353 - - مستحق للبنوك
 45,322,706 45,322,706 - - ودائع العمالء 

 3,679,921 3,679,921 - - صكوك مستحقة الدفع 
 2,544,938 2,461,443 - 83,495 أخرى

 ---------------- ---------------- --------------- ---------------- 
 83,495 - 56,386,423 56,469,918 

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

 تي لم تقيم بالقيمة العادلة( وقيمها العادلة.*ال يوجد اختالف جوهري بين القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات )ال
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 الموجودات والمطلوبات المالية   33
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية (أ
 

 يوضح الجدول التالي تصنيف المجموعة لجميع فئات الموجودات و المطلوبات المالية و القيم الدفترية لها. 
 

دلة محددة بالقيمة العا :2018ديسمبر  31في 
الربح من خالل 
 والخسارة

 
 ألف درهم

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

مصنفة  أدوات صكوك
بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل 
 الشامل األخرى

 ألف درهم
--------------- 

  التكلفة المطفأة
 
 
 

 ألف درهم
--------------- 

 الدفترية* القيمة إجمالي
 
 
 

 ألف درهم
---------------- 

     الية الموجودات الم
 14,606,997 14,606,997 - - نقد وودائع لدى المصرف المركزي

 3,818,689 3,818,689 - - مستحق من البنوك
 2,521,108 526,247 1,513,208 481,653 أوراق مالية استثمارية 
 36,171,910 36,171,910 - - ذمم أنشطة تمويلية مدينة

 433.447 408.779 - 24.668 أخرى
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 506.321 1,513,208 55,532.622 57,552.151 
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
     

     المطلوبات المالية
 4,143,466 4,143,466 - - مستحق للبنوك
 41,609,691 41,609,691 - - ء ودائع العمال

 3,685,160 3,685,160 - - صكوك مستحقة الدفع 
 1.729.928 1.701.170 - 28.758 أخرى

 ---------------- ---------------- --------------- ---------------- 
 28.758 - 51.139.487 51.168.245 

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

  *ال يوجد اختالف جوهري بين القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات )التي لم تقيم بالقيمة العادلة( وقيمها العادلة.
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  الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(  33
 

 لألدوات الماليةالقيمة العادلة ج( 
 

تم تحديد المستويات في الترتيب الهرمي  ت المالية المرحلة بالقيمة العادلة وفقا  لطريقة التقييم.يوضح الجدول التالي تحليال  لألدوا
 للقيمة العادلة على النحو التالي:

  للموجودات والمطلوبات المحددة.  الرئيسية: األسعار المعلنة )غير معدلة( في األسواق 1المستوى 

  والتي يمكن مالحظتها للموجودات  1ف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى : التقييم باستخدام المدخالت بخال2المستوى
 والمطلوبات سواء بطريقة مباشرة )مثل األسعار( أو بطريقة غير مباشرة مثل )تستنتج من األسعار(. 

  غير ملحوظة(.  : التقييم باستخدام مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق )مدخالت3المستوى 
 

 
 2019ديسمبر  31

 1المستوى 
 ألف درهم

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

  2المستوى 
 ألف درهم
---------------- 

  3المستوى 
 ألف درهم
-------------- 

 اإلجمالي 
 ألف درهم
---------------- 

     استثماريةأوراق مالية 
أدوات صكوك مصنفة بالقيمة العادلة من 

 الشامل األخرى خالل بنود الدخل
    

 143,587 - - 143,587 صكوك حكومية 
 2,316,074 - - 2,316,074  صكوك الشركات 

 ----------------- ----------------- -------------- ---------------- 
 2,459,661 - - 2,459,661 
 ----------------- ----------------- -------------- ---------------- 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  مصنفة
 الخسارة:

    

 17,053 17,053 - - صكوك شركات
 251,548 251,548 - - أسهم 
 158,597 157,917 239 441 أخرى

 ----------------- ----------------- -------------- ---------------- 
 441 239 426,518 427,198 
 ----------------- ----------------- -------------- ---------------- 
     

 95,409 - 95,409 - القيمة العادلة الموجبة للمشتقات اإلسالمية 
 83,495 - 83,495 - القيمة العادلة السالبة للمشتقات اإلسالمية 

 ----------------- ----------------- -------------- ---------------- 
 2,460,102 179,143 426,518 3,065,763 
 ========= ========= ======== ========= 

 
من هذا  3يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في المستوى 

 للقيمة العادلة. الترتيب الهرمي
بالقيمة العادلة مصنفة  

الربح أو خالل  من
 الخسارة

 ألف درهم 
 ---------- 
 474.630 2019يناير  1الرصيد كما في  
  إجمالي األرباح أو الخسائر: 
 (46.732) في األرباح أو الخسائر -   
 (1.380) وتعديالت أخرى تسويات 

-------------- 
 426.518 2019ديسمبر  31الرصيد كما في  

 ======== 
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  الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(    33
 

 لألدوات الماليةالقيمة العادلة ج( 
 
 

 2018ديسمبر  31
 1المستوى 
 ألف درهم

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

  2المستوى 
 ألف درهم
---------------- 

  3المستوى 
 ألف درهم
--------------- 

 اإلجمالي 
 ألف درهم
---------------- 

     ثماريةاستأوراق مالية 
أدوات صكوك مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 بنود الدخل الشامل األخرى
    

 59,334 - - 59,334 صكوك حكومية 
 1,453,874 - - 1,453,874  صكوك الشركات 

 ------------------ ------------------ --------------- ----------------- 
 1,513,208 - - 1,513,208 
 ------------------ ------------------ --------------- ----------------- 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  مصنفة
 الخسارة:

    

 289,636 283,322 - 6,314 أسهم
 192,017 191,308 327 382 أخرى

 ------------------ ------------------ --------------- ------------ -----  
 6,696 327 474,630 481,653 
 ------------------ ------------------ --------------- ----------------- 
     

 24.668 - 24.668 - القيمة العادلة الموجبة للمشتقات اإلسالمية 
 28.758 - 28.758 - للمشتقات اإلسالمية  السالبةالقيمة العادلة 

 ------------------ ------------------ --------------- ----------------- 
 1,519,904 53.753 474,630 2.048.287 
 ========== ========= ======== ========= 

 
الترتيب من هذا  3يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في المستوى 

 للقيمة العادلة. الهرمي
 

بالقيمة العادلة من مصنفة  
 الربح أو الخسارةخالل 

 ألف درهم 
 ---------- 
 516,366 2018يناير  1الرصيد كما في  
  إجمالي األرباح أو الخسائر: 
 (8,497) في األرباح أو الخسائر -   
 (33,239) وتعديالت أخرى تسويات 

-------------- 
 474,630 2018ديسمبر  31الرصيد كما في  

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

غير المثبتة من التقييم التي تتضمن االفتراضات  أساليبباستخدام  3مستوى في ال القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة تقاسفي ظروف معينة، 
لمرتكزة على بيانات السوق الملحوظة. تستخدم المجموعة تقنيات التقييم معامالت السوق الحالية الممكن مالحظتها لنفس األداة وغير ا أسعارخالل 

ثمار على أساس اعتمادا  على نوع األداة والبيانات المتاحة في السوق. على سبيل المثال، في حال غياب السوق النشطة، يتم تقييم القيمة العادلة لالست
وغير  المناسبةيتم تحديد التغيرات طر وغيرها من العوامل ذات الصلة بمتلقي االستثمارات. وتحليل المركز المالي والنتائج والقدرة على تحمل المخا

المعايير غير الخاضعة للرقابة والتي يتم قياسها في قيمة األدوات المالية على أساس التغيرات في قيمة األدوات نتيجة الختالف مستويات  المناسبة
 على أساس تقديري.  

 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل  تحويل موجودات مالية لم يتم 2018ديسمبر  31و  2019 ديسمبر 31نتهية في الم السنواتخالل 
 . 2إلى المستوى  1من المستوى  الشامل األخرى
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 للمجموعة الموّحد إيضاحات حول بيان التدفقات النقدية 34
 

 2019 2018 
 ألف درهم 

------------- 
 مألف دره

------------- 
   السنة)أ(  تحليل التغيرات في النقد وما يعادله خالل 

 11.481.457 4,390,245 السنةالرصيد في بداية 

 (4,334,167) / )الصادر( صافي التدفق النقدي الداخل
--------------- 

(7.091.212) 
--------------- 

 56,078 السنةالرصيد في نهاية 
======== 

4.390.245 
======== 

   ومعادالت النقد)ب(  تحليل النقد 

 14.606.997 18,525,599 ةالمركزي المصارفنقد وودائع لدى 

 3.820.729 2,768,888 المستحق من البنوك

 (4,922,353) المستحق للبنوك
--------------- 

(4.143.466) 
--------------- 

 16,372,134 
--------------- 

14.284.260 
--------------- 

 (4,121,858) ألغراض نظامية ةالمركزي المصارفناقصا : ودائع لدى 
--------------- 

(3.984.130) 
--------------- 

 (6.181.086) (11,473,841) أشهر 3بعد  لدى المصرف المركزيمرابحات ناقصا : 

 - (920,417) أشهر 3ناقصا : المبالغ المستحقة من البنوك بعد 

 200,060 أشهر 3المبالغ المستحقة للبنوك بعد  زائدا :
--------------- 

271.201 
--------------- 

 56,078 
======== 

4.390.245 
======== 

   )ج( تسويات لبنود غير نقدية 
   

(2.428) (402) خسائر انخفاض القيمة على المستحق من البنوك  

 1.135 4,279 ريةخسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثما

 460.187 651,531 خسائر انخفاض قيمة ذمم أنشطة تمويلية مدينة

(7.563) (24,983) لتركزات غير ممولةانخفاض القيمة  خسائر  

(.5327) (13,558) دخل أرباح موزعة  

 - - أرباح صرف عمالت أجنبية غير مثبّتة

 153.867 165,360 الستثماريةاستهالك / انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات/العقارات ا

 8.424 42,840 االستثماراتمن  األرباح/)الخسائر(

(5,239) إطفاء دفعات صكوك  (5.239)  

 -------------- -------------- 
 819,828 600.851 
 ======== ======== 
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 إدارة وتخصيص رأس المال      35
 

المركزي باإلشراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك يتلقى معلومات حول كفاية  يقوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة
، يتم احتساب رأس المال على مستوى المجموعة  2017رأس المال ويحدد متطلبات رأس المال للمجموعة ككل. اعتبارا من عام 

مصرف اإلمارات العربية  بيق التعديالت التي يقدمها)"لجنة بازل"( ، بعد تطللرقابة المصرفية  لجنة بازلل 3باستخدام إطار بازل 
، من ثالث "ركائز": الحد األدنى  2بازل  شأنه شأن،  3. يتألف إطار بازل المتحدة المركزي مع مراعاة المصلحة الوطنية

 وانضباط السوق. الرقابيةلمتطلبات رأس المال ، وعملية المراجعة 
 

 الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
 

 1من  ا  ، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبار 3مال بازل  رأس مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أنظمة ولوائح أصدر
والشق  األسهم العادية من 1الشق  ، حيث تم تطبيق متطلبات الحد األدنى لرأس المال على ثالثة مستويات ، وهي 2017فبراير 

 ورأس المال اإلجمالي. 1
 

أقصى التحوطي( واحتياطي التقلبات الدورية لرأس المال، بحد  رأس المال )احتياطي ياطي رأس المال التحوطييتم تكوين احت
 .%7بحيث يكون أعلى من قيمة أسهم رأس المال العادية بواقع  لكل احتياطي %2.5يصل إلى 

 
ليس هناك أي من قاعدة رأس المال.  %2.5نسبة على رأس المال التحوطي عند  الحفاظمن المطلوب ، 2019فيما يتعلق بالعام 

 .2019يه للعام لحفاظ علاوليس مطلوبا االقتصادية،  تقلباتتأثير الحتياطي رأس المال لل
 

 
 رأس المال النظامي 

 
ألسهم العادية والشق األول والشق الثاني اإلضافي ينقسم رأس المال النظامي للبنك إلى ثالث فئات رئيسية وهي الشق األول ل

 ادا  على خصائصها.اعتم
 
 واالحتياطي  وعالوة األسهم رأسمال األسهم ألسهم العادية، ويمثل الفئة األعلى جودة من رأس المال،الشق األول ل يشمل

القانوني والنظامي واالحتياطيات األخرى واألرباح المحتجزة والحصة غير المسيطرة بعد خصم الشهرة التجارية 
عديالت النظامية األخرى المتعلقة بالبنود المدرجة في حقوق المساهمين و لكن يتم التعامل والموجودات غير الملموسة والت

حسب التوجيهات المقترحة من قبل مصرف اإلمارات العربية  معها بصورة مختلفة ألغراض خاصة بكفاية رأس المال
   المتحدة المركزي.

 
  غير العادية.أدوات رأس المال لألسهم من رأس المال على  1يشتمل الشق 
 
  من رأس المال على الديون الثانوية المؤهلة واالحتياطي غير المفصح عنه واحتياطي القيمة العادلة.   2يشتمل الشق 
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  )تتمة( إدارة وتخصيص رأس المال    35
 

 :3 رأس المال وفق ا إلطار بازلحول  عامةمدرج أدناه لمحة         
 

 2019 
 م ألف دره

2018 
 ألف درهم 

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

   رأس المال المتاح
 7,211,162 8,255,209  الشق األول من حقوق الملكية العادية

 7,211,162 8,255,209 رأس المال الشق األول من 
 7,684,756 8,726,631 المؤهلرأس المال  إجمالي

   
   

   األصول المرجحة بالمخاطر
 37,887,486 37,713,763 ئتمانمخاطر اال

 17,938 20,547 مخاطر السوق
 4,342,402 4,500,169 المخاطر التشغيلية

 42,247,826 42,234,479 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
   
   
   

 
 

 
 نسبة رأس المال

متطلبات الحد األدنى 
 لرأس المال 

  

 
2019 

--------- 
2019 

--------- 
2018 
--------- 

 %18.19 %20.66 %13.00 للمجموعة  الموّحدأ. اإلجمالي 
 %17.07 %19.55 %11.00 الموّحدب. نسبة الشق األول لإلجمالي 

 %17.07 %19.55 %9.50 الموّحدج. نسبة الشق األول لألسهم العادية لإلجمالي 
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 إدارة وتخصيص رأس المال )تتمة(      35
 

 :3 رأس المال وفق ا إلطار بازلحول  عامةج أدناه لمحة مدر 
 

 2019 
 ألف درهم 

2018 
 ألف درهم 

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

   من أسهم رأس المال العادية  1الشق 
 5,430,422 5,430,422 رأس المال

 888,600 1,164,446 احتياطيات مؤهلة
 892,140 1,660,341 ( خسارة-أرباح محتجزة / )

بعد التعديالت التنظيمية من أسهم رأس المال العادية  1إجمالي الشق 
 الحد األدنىواستقطاع 

8,255,209 7,211,162 

 ةاالنتقالي اتالترتيبمن أسهم رأس المال العادية بعد  1إجمالي الشق 
ة من الفئة االنتقاليمن أسهم رأس المال العادية  1الستقطاعات الشق 

 )أ(

8,255,209 7,211,162 

    1رأس مال إضافي من الفئة 
 - - 1الشق  – مؤهلإضافي  رأس مال
آخر على سبيل المثال )أسهم عالوة،  1الشق  – مؤهلإضافي  رأس مال

 حصة أقلية(
- - 

 - - 1الشق  –اإلضافي  رأس المال إجمالي
الفئة  بعد الترتيبات االنتقالية 1الشق  –اإلضافي  رأس المال إجمالي

 )ب(
- - 

   رأس المالمن  2الشق 
وغير  العامةالمخصصات  )بما في ذلكاآلخر  مالالرأس من  2الشق 
 ذلك(

471,422 473,594 

 473,594 471,422 2الشق  إجمالي رأس المال
 471,422 ، الفئة )ج(بعد الترتيبات االنتقالية 2الشق  رأس المال إجمالي

-------------- 
473,594 

-------------- 
 8,726,631 )أ + ب + ج( إجمالي رأس المال التنظيمي

======= 
7,684,756 
======= 
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 إدارة المخاطر     36

 
 تتعرض المجموعةتوفير االئتمان للعمالء من األفراد والشركات. كما ناشئة عن  تتعرض لها المجموعةالمخاطر األساسية التي  إن

والشهرة واألمور القانونية التي تحفز  والدولةاع أخرى من المخاطر: مثل مخاطر السوق والسيولة والتشغيل أنولعدد من أيضا  
 ومجموعة المنتجات واستراتيجيات تنوع المخاطر.  ذات الصلة بها استراتيجية إدارة المخاطر

 
 :إطار عمل إدارة المخاطر

 
بقدرتنا على االلتزام  مع اإليراداتالمجموعة بهدف تحقيق أقصى قدر من  للمجموعة إدارة المخاطر على مستوى اإلطاريتيح هذا 

 تحمل المخاطر.
 

توضيح المسؤولية وتشجيع التعاون وتمكين  خاللفي إدارة المخاطر من  نهجهامن نماذج الدفاع لدعم  أنماط ثالثةتستخدم المجموعة 
 ختصرة عن الخطوط الدفاعية الثالثة:نبذة م. وفيما يلي والرقابةالمخاطر ألنشطة التنسيق الفعال 

 

  :ضمان اإلدارة الفعالة للمخاطر ضمن نطاق مسؤولياتها التنظيمية المباشرة. جميع الموظفين ويتمثل دورها في وحدات األعمال
تتحمل كل وعلى المخاطر. الرقابة المناسبة لضمان استخدام األدوات مدربين تدريبا كافيا ولديهم إمكانية  األعمالداخل وحدات 

المخاطر الرقابية الالزمة لتخفيف  الضوابطوضع وتطبيق عن وحدة تداعيات المخاطر التي تتعرض إليها وهي كذلك مسؤولة 
 .األنشطةالناشئة عن 

 

  للتأكد من أن جميع  المحتملة ومراقبة المخاطر واإلجراءاتمسؤولة عن تنفيذ السياسات وهي المخاطر: الرقابة على وحدات
الضوابط المناسبة وتنفيذها مع إعداد تقارير كافية  وضعوقد تم نطاق قدرة المجموعة على تحمل المخاطر. تقع ضمن المخاطر 

 الجاهزية لدى اإلدارة بمختلف مستوياتها.للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية وتحسين مستوى 
 

  والمدراءوالحوكمة ذات الصلة  اإلدارةهيئات افة ضمانا  مستقال  وتستعرض نتائج تقاريرها على ك وتقدمالتدقيق الداخلي: إدارة 
  وغيرها من الوحدات واللجان الرقابية ولجان مجلس اإلدارة.التنفيذيين الخاضعين للمساءلة 

 
 حوكمة المخاطر (أ

 
 .المخاطر للمجموعة إجراء رقابة وسيطرة مركزية مع تحمل المسؤولية التامة عن المخاطريضمن هيكل حوكمة 

 
ادارة )"المجلس"( المسؤولية الكاملة عن تحديد القدرة على تحمل المخاطر للمجموعة وتأسيس واإلشراف على إطار إن لدى مجلس 

عمل إدارة المخاطر. ويدار ذلك من خالل عدد من اللجان، بما فيها: لجنة المخاطر للمجلس ولجنة االئتمان واالستثمار للمجلس ولجنة 
ولجنة  مستوى اإلدارة أيضا باإلدارة النشطة للمخاطر وتحديدا  لجان إدارة االئتمان واالستثمار التدقيق للمجلس. وتقوم اللجان على 

 .والمطلوبات للمجموعة إدارة الموجودات
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  )تتمة( إدارة المخاطر     36

 
 )تتمة( حوكمة المخاطر (أ

عن رقابة المخاطر للمجلس فيما يتعلق بحوكمة  تضم لجنة المخاطر للمجلس أعضاء من مجلس اإلدارة وهي مسؤولة
المخاطر وقابلية تحمل المخاطر وإطار عمل إدارة المخاطر. تستلم لجنة المخاطر للمجلس تقارير حول إدارة المخاطر بما 

قيق أو في ذلك اتجاهات المحفظة والسياسات والمعايير واختبار التحمل والسيولة  وكفاية رأس المال، وتفوض اللجنة بالتح
 .البحث عن أي معلومات تتعلق بأي نشاط في إطار دور ومهام وصالحيات اللجنة

 
تتولى لجنة االئتمان واالستثمار للمجلس المسؤولية عن الموافقة على قرارات االئتمان واالستثمار بمستوى أعلى من 

  .صالحية لجنة اإلدارة لالئتمان واالستثمار
 

لمجلس هو اإلشراف على ومراجعة الشؤون المالية والتدقيق والرقابة الداخلية، وكذلك الرقابة الدور الرئيسي للجنة التدقيق ل

 .على استقاللية وأداء مدققي المجموعة الداخليين والخارجيين
 

ك بمثابة لجنة مشّكلة على مستوى المجموعة وتتركز مهامها في اتخاذ قرارات االئتمان بما في ذل لجنة اإلدارة لالئتمانتعد 
دون حصر، الموافقة على وتجديد التسهيالت االئتمانية ومراجعة ومراقبة أداء المحفظة والقرارات الصادرة بشأن تسوية 

 الديون وشطب المخصصات وتعديالت التسعير والتصنيفات واإلعفاءات. 
 

االستثمارية للمجموعة للتأكد من يتمثل دور لجنة اإلدارة لالستثمار في تقديم الدعم لمجلس اإلدارة من حيث إدارة المحافظ 
أنها تتوافق مع الرؤية االستراتيجية للمجموعة وكذلك تقديم الدعم لمجلس اإلدارة من حيث الرقابة على وإصدار تقارير 

 حول أداء هذه المحافظ. 
 

مويل فضال عن والمطلوبات للمجموعة المسؤولية عن إدارة الميزانية العمومية وجودة خطة الت الموجوداتتتولى لجنة 
إدارة رأس المال وإعداد واالمتثال بالسياسات المتعلقة بإدارة الميزانية العمومية، بما في ذلك إدارة السيولة وكفاية رأس 

. توافق اللجنة أيضا  على خطة التمويل الطارئة وفضال عن تسعير األرباحالمال والنقد األجنبي الهيكلي ومخاطر أسعار 
 .ذلكتحويل األموال وغير 

 
الصالحيات الممنوحة إلى لجنة االئتمان  بخالفتتولى لجنة المخاطر للمجموعة المسؤولية عن إدارة جميع المخاطر األخرى 

والمطلوبات للمجموعة وتضمن اللجنة اإلدارة الفاعلة للمخاطر في المجموعة لدعم  الموجوداتواالستثمار لإلدارة ولجنة 
على تحمل المخاطر. توافق اللجنة على سياسات المخاطر والنماذج التحليلية لضمان  استراتيجية عمل المجموعة وقدرتها

اإلدارة الفعالة لالئتمان والسوق والتشغيل، واستمرارية األعمال والشهرة واالمتثال واألمور القانونية وغيرها من المخاطر 
 .التي تواجه المجموعة

 
 وحدة المخاطرب( 

 المسؤول الرئيسي للمخاطر.مخاطر"( برئاسة وحدة القبل وحدة إدارة المخاطر )"موعة  من تتم إدارة إطار المخاطر للمج
 وهذه الوحدة مستقلة عن وحدات اإلنشاء والتداول والمبيعات لضمان عدم اإلخالل بالتوازن في قرارات المخاطر/العائد

الشفافية في اتخاذ القرارات وفقا لمعايير لضمان نتيجة ما قد تتعرض له من ضغوطات بهدف تحقيق إيرادات أفضل، وكذلك 
 .وسياسات المجموعة

 
 :تساعد وحدة المخاطر في التحكم بالمخاطر الكلية للمجموعة وإدارتها بفاعلية. يتمثل دور الوحدة في ما يلي

 

  ألنشطة بما يضمن جعله مالئما  التأكد من تعميم إطار إدارة المخاطر وتطبيقه بفاعلية في سائر أنحاء المجموعة
 .المجموعة

  االهتمام بشكل مباشر بمعالجة مختلف أنواع المخاطر، بما في ذلك ودون حصر، االئتمان والسوق والدولة والعمليات
 ؛التشغيلية ومخاطر الشهرة

 سياسات وإجراءات ومنهجيات المخاطر متماشية مع قابلية تحمل المخاطر و استراتيجيات األعمال ضمان أن تكون
 ؛في المجموعة

 ؛تعزيز النزاهة في قرارات مخاطر/عائدات المجموعة بما يضمن شفافيتها 
 ضمان تطوير وتطبيق هيكل وأنظمة إدارة المخاطر. 
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 أو/  و ضمانها أو/  و لقبولها عدةمست المجموعة تكون قد التي للمخاطر توضيح هو للمجموعة المخاطر القدرة على تحمل بيان إن

 أعمالها. لسلوك الطبيعي السياق في لها التعرض
 

 تستخدمها آلية عن عبارة المخاطر للمجموعة مكونا  مهما  وامتدادا  إلطار القدرة على تحمل المخاطر. وهو القدرة على تحمل بيان يشكل
 مسبق ا المحددة األساسية المخاطر مقاييس من مجموعة استخدام خالل نم وذلك الحقا ، المجموعة في المخاطر وضع لتحديد المجموعة
 .بها الخاصة والحدود

 
 االئتمان: مخاطرد( 

المتعاملين أو األطراف المقابلة في  أو عمالء المجموعة من أي فشل في حال ، مالية لخسارة التعرض مخاطر هي االئتمان مخاطر
بين البنوك  ذمم األنشطة التمويلية المدينة من رئيسي بشكل االئتمان مخاطر تنشأ. المجموعة تجاه ةالتعاقدي بالتزاماتهم السوق على الوفاء

أيضا  عن  ولكن من الممكن أن تنشأ ، التمويالت أنشطة عن الناشئة التمويالتوالتزامات   األفراد وتمويالتالتجارية  والتمويالت
 وخطاب المالية والضمانات( مبادالت التسهيالت االئتمانية المتعثرة) االئتمانية شتقاتالم تحسينات التسهيالت االئتمانية المتاحة، مثل

 .والقبول والموافقة االعتماد
 

 أنشطة عن الناشئة األخرى والتركزات األوراق المالية في استثمارات عن ناشئة أخرى ائتمانية لمخاطر أيضا   المجموعة تتعرض
 أرصدة وكذلك ومشتقاتها الملكية غير حقوق المتاجرة في محفظة موجودات ذلك في بما"( تجاريةال التركزات)" بها الخاصة التداول
 . العكسية الشراء إعادة واتفاقيات السوق في المقابلة األطراف مع التسوية

 إدارة مخاطر االئتمان:
 

 هيكل خالل من ذلك ضمان يتم. المخاطر إدارةفي  والنزاهة االستقاللية أساس على االئتمان مخاطر إدارة تجاه المجموعة نهج يرتكز
 بنية توفر التي والعمليات واإلجراءات والسياسات والمجالس والنظم المخاطر لجان محدد ويحظى بدعم جيد من قبل مختلف تنظيمي
 .اإلدارة وإطار للمخاطر قوية تحتية

 

 التمويلاصيلها واإلرشادات الخاصة بالسياسات ومعايير وتف تركز سياسة االئتمان للمجموعة على السياسات االئتمانية األساسية
تم وضع ذوي المخاطر  المرتفعة وتكوين المخصصات.  وإدارة العمالء المشكوك فيها التمويالتتحديد والمتابعة ومتطلبات الرقابة و

 .والمحافظ والمنتجات الاألعم قطاعات مختلف عبر لغرض معالجة وإدارة المخاطر المتنوعة باألعمال خاصة قياسية إجراءات
 
 اللجنة قبل من إجراء أي بيان القدرة على تحمل المخاطر وإخالالتها في حال اتخاذ مقابل معايير دوري بشكل المحفظة أداء قياس يتم

 .للمجموعة التنفيذية
 

 :إدارة مخاطر ائتمان الخدمات المصرفية للشركات
 

م المفصل لمخاطر االئتمان للطرف المقابل. ويتناول التقييم من بين أمور أخرى، الغرض يتم منح التسهيالت االئتمانية على أساس التقيي
 من التمويل ومصادر السداد والعوامل االقتصادية الكلية السائدة والمحتملة واتجاهات القطاع والقدرات االئتمانية للعميل ومركز العميل

  .في القطاع
 

مانية عن طريق وحدة منفصلة لضمان التنفيذ السليم لجميع الموافقات االئتمانية والتأكد من المستندات يتم تنفيذ عملية إدارة التسهيالت االئت
 .والضوابط التحوطية لمواعيد االستحقاق وانتهاء صالحيات الحدود االئتمانية والضمانات اإلضافية

 
يتماشى مع موافقات االئتمان والتوجيهات األساسية تتم إدارة العمليات عن طريق وحدات مستقلة مسؤولة عن إنجاز المعامالت بما 

 للعمليات.
  

وذمم األنشطة التمويلية  الخاضعة للرقابة مؤشرات اإلنذار المبكر لذمم األنشطة التمويلية المدينة وذمم األنشطة التمويلية المدينةإدارة 
شرات اإلنذار المبكر لذمم األنشطة التمويلية المدينة وذمم مؤ معالجة محددة بشكل جيد لتحديد المجموعةلدى  – منخفضة القيمةالمدينة 

فعال. هنالك سياسات على نحو معها ويتم التعامل  المتعثرةاألنشطة التمويلية المدينة الخاضعة للرقابة وذمم األنشطة التمويلية المدينة 
ينة وذمم األنشطة التمويلية المدينة الخاضعة للرقابة وذمم لمؤشرات اإلنذار المبكر لذمم األنشطة التمويلية المد تحكم التصنيف االئتماني

الجهات وتوجيهات  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةواالحتياطات وفقا  الربحالمتعثرة. يكون تعليق األنشطة التمويلية المدينة 
  الرقابية.
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 :مخاطر االئتمان )تتمة(( د
 

 دارة مخاطر االئتمان )تتمة(إ
 

 :إدارة مخاطر ائتمان العمالء
 

تحديد وتقييم أهمية جميع  للمجموعةإن لدى المجموعة إطار عمل إداري منظم إلدارة مخاطر الخدمات المصرفية لألفراد. يتيح إطار العمل 
 .المالي امركزه ، والتي قد يكون لها تأثير سلبي كبير علىتواجهها المجموعةمخاطر االئتمان التي 

 
تكون الخسائر ناتجة عن العجز التام بسبب عدم قدرة أو عدم رغبة العميل في الوفاء بالتزاماته فيما  ،في محفظة الخدمات المصرفية لألفراد

 .التمويليتعلق بمعامالت 
 

وتعليمات الجهات الرقابية تسمح للمجموعة  ةالمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليإن سياسة تكوين المخصصات للمجموعة، التي تتماشى مع 
 . األفراد لديهاانخفاض قيمة محافظ االعتراف ب

 
 والتقييم المستقل نموذج إدارة المخاطر

 
رير ، ابتداء  من تعهدات التسهيالت االئتمانية إلى اعداد تقايةرلتجاوا لماليةا تهاطنشأ نم ديدلعا في على مبدأ استخدام النماذج عةولمجما تعتمد
 .9رقم لمالية ا ريرلتقالي إلعداد ادولاللمعيار  فقاو قعةولمتا رةلخساابشأن 

 
اإلطار عبارة عن سياسة شاملة للمجموعة و)اإلطار(. نموذجي للمجموعة  المجموعة إطار حوكمة طبقتالمخاطر النموذجية، بإدارة وللقيام 

التابعة للمجموعة. وفق ا لإلطار، فإن جميع النماذج الداخلية والخارجية )القائمة  وهي قابلة للتطبيق على النماذج في جميع الكيانات والشركات
والخسارة  المتوقعةالخسارة  بشأننماذج قياس المخاطر التي تؤثر بشكل مباشر على إعداد التقارير المالية تنطوي على  على الموردين(

 مستقل.إجراء تحقق التي تتطلب العمر االفتراضي و على مدى المتوقعة
 

 بنية إدارية فعالةكما يحدد اإلطار واالستخدام المستمر للنماذج.  طبيقإلدارة التطوير والتحقق والموافقة والتطريقة منهجية يحدد اإلطار 
إدارة مخاطر النموذج. تتم مراجعة اإلطار على أساس منتظم لضمان من أجل  بوضوح مبينةأدوار ومسؤوليات وسياسات وضوابط ذات 
أو لجنة المجلس  في اإلطار من قبل مجلس اإلدارة مهم وجوهرياعتماد أي تغيير  ينبغيوالممارسات الدولية.  الرقابيةائه للمعايير استيف

 للمخاطر.
 

تشمل مهام الوحدة رفع توصيات حول مدى مالءمة غرض مستقلة تقوم بالتحقق من صحة النموذج المستقل.  تدقيق وحدةلدى المجموعة 
إلى الجهة المفوضة أصوال  بالصالحيات  أو االستخدام إلى لجنة المجلس للمخاطر غرض مالءمةالموافقة الشرطية أو عدم و االستخدام أ
وحدة التدقيق / تقدير المخاطر الجديدة. باإلضافة إلى التحقق من صحة النموذج الجديد، تقوم  تقييمللموافقة على استخدام نماذج المناسبة 

 فعال للبنك. يالنماذج الحالية من خالل عملية التحقق السنوية. إن استقاللية الفريق تمكنه من العمل كخط دفاعبتقييم أداء  أيضا  
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 تفويضات قبول معامالت االئتمان
 
لجنة االئتمان لألفراد ولجنة إدارة االستثمار و ئتمانلالدارة اإل ض ألعضاء لجنةئتمان واالستثمار بمنح تفويالمجلس لال لجنةت قام

ئتمان واالستثمار بمطلق الصالحية للموافقة المجلس لال حتفظ لجنةتومع ذلك  .وأعضاء من اإلدارة العليا لتسهيل وإدارة األعمال بفاعلية
 اإلدارة لالئتمان. لجنةعلى معامالت االئتمان بمبالغ كبيرة خارج نطاق صالحيات 

 
 قياس مخاطر االئتمان
نظرا  ألن التركزات تتنوع تماشيا  مع التغيرات  استخدام النماذجعملية معقدة وتتطلب لغرض إدارة المخاطر  االئتمانيعتبر تقدير مخاطر 

 التقييماتمن  ا  مزيدلموجودات تتطلب لمحفظة اظروف السوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. إن تقييم مخاطر االئتمان في 
مدخالت احتمال  باستخدامتقوم المجموعة بقياس مخاطر االئتمان  بالتعثرات المحتمل حدوثها ونسب الخسارة ذات الصلة.فيما يتعلق 

بموجب  تمان المتوقعةخسارة االئ هذا مشابه للنهج المستخدم لغرض قياسالتعثر ومستوى التعرض عند التعثر والخسارة باحتمال التعثر. و
 .9 رقم لتقارير الماليةإلعداد ا المعيار الدولي

 
 تصنيف مخاطر االئتمان

من جانب األطراف المقابلة. تستخدم المجموعة  التعثرتستخدم المجموعة تصنيف مخاطر االئتمان الداخلية التي تعكس تقييمها الحتمال 
 وذمم األنشطة التمويلية المدينة الملتزمحول  معلومات محددةيتم جمع راف المقابلة. لمختلف فئات األط وفقا  نماذج تقييم داخلية مصممة 

التي قد ال  اإليرادات وحركة القطاع واعتبارات األفراد، لتمويالتفي وقت تقديم الطلب )مثل الدخل المتاح ومستوى الضمانات اإلضافية 
 يتم تسجيلها كجزء من مدخالت البيانات األخرى في النموذج.

 
الفرق  يكون أعلى. على سبيل المثال ، مخاطربشكل مضاعف عند كل درجة  التعثراالئتمانية ، بحيث تزيد مخاطر  التصنيفاتمعايرة  تتم
 . 4وايه  3ايه  تقييمالبين درجة احتمال التعثر  أقل من الفرق في 2وايه  1التصنيف ايه  بين درجة احتماالت التعثر في
 

 المجموعة:لدى التي  المحافظضافية لكل نوع من أنواع اإلعتبارات االفيما يلي 
 

 :األفراد
أي معلومات إن  .لوضع سجل تتبع حول النشاط السلوكيعلى أساس دوري  للملتزممراقبة سلوك الدفع  تتم، االعتراف األوليبعد تاريخ 

 سجل تتبع النشاطيتم تضمينها أيضا في  ر السابقالتعثعلى جدارة االئتمان مثل: البطالة وتاريخ بحيث تؤثر  الملتزمأخرى معروفة عن 
 بمدخالت التعثر المحتمل.هذه النتيجة يتم ربط . يالسلوك

 
  :الشركات

مستجدات ذات صلة بالمعلومات الجديدة . سوف يقوم مدير العالقات بدمج أي الملتزميتم تحديد التصنيف على مستوى بالنسبة للشركات، 
 مدى بتحديث المعلومات حول ا  ئتمان على أساس مستمر. باإلضافة إلى ذلك ، سيقوم مدير العالقات أيضنظام االتقييم االئتمان في  /

التصنيف سيحدد مستجدات هذا والبيانات المالية العامة. تشمل على سبيل المثال مصادر  خالل كل عام من في للملتزمالجدارة االئتمانية 
 والتعثر المحتمل.االئتماني الداخلي 

 
 زينة:خال

 المعلنة التصنيفاتتم مراقبة وتحديث هذه تالتصنيف االئتماني الخارجية.  فئاتفي محفظة الخزينة ، يتم استخدام  لألوراق الماليةبالنسبة 
رها تم نشيالسابقة ، كما شهرا   12 المحققة خالل التعثرعلى أساس معدالت  فئة تصنيفالمرتبط بكل  التعثر المحتملباستمرار. يتم تحديد 

 من قبل وكالة التصنيف.
 

إلى  25فئات افتراضية ) 4( و 24إلى  1)من المعرضة للتعثر  مستوى تصنيف لألدوات غير 24تشتمل طريقة التقييم للمجموعة على 
من ا  محددا  نطاق(. يتم تعيين مقياس التقييم الداخلي للمجموعة باستخدام التقييمات الخارجية. يحدد المقياس الرئيسي لكل فئة تصنيف 28

بحيث تعكس أحدث التوقعات في ضوء جميع  قياسها، والتي تكون مستقرة بمرور الوقت. تتم مراجعة نماذج التقييم إلعادة التعثراحتماالت 
 المالحظة بشكل فعلي. التعثرحاالت 
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 )تتمة( متوقعةقياس خسائر االئتمان ال
نموذج "من ثالث مراحل" لتحديد االنخفاض في القيمة بناء  على التغيرات في جودة  9يوضح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 :االئتمان منذ االعتراف األولي على النحو الموجز أدناه
 

األولي في المرحلة األولى ويتم مراقبة مخاطر ائتمانها بشكل  يتم تصنيف األدوات المالية منخفضة القيمة االئتمانية عند االعتراف •
 .مستمر من قبل المجموعة

" ، ولكن ال يتم 2منذ االعتراف األولي، يتم نقل األداة المالية إلى "المرحلة  إذا تم تحديد زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان •
 .اعتبارها على أنها منخفضة القيمة االئتمانية

 .اة المالية منخفضة قيمة االئتمان ، يتم نقل  األداة المالية إلى المرحلة الثالثةإذا كانت األد •
بمبلغ يساوي حصة من خسائر االئتمان المتوقعة لمرة واحدة التي  1يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لألدوات المالية في المرحلة  •

قبلة. فيما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لألدوات المالية في المرحلة تنتج عن حاالت التعثر المحتملة خالل األشهر االثني عشر الم
 استنادا  إلى العمر االفتراضي لها. 3و 2

 خسائر االئتمان المتوقعة بعد خصم المعلومات ذات النظرة المستقبلية. يتم قياس •
ضة قيمة االئتمان األصلية استنادا  إلى العمر االفتراضي س خسائر االئتمان المتوقعة على المشتريات أو الموجودات المالية منخفقيام يت •

 لها.
 

 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
ة تأخذ المجموعة في الحسبان بأن األداة المالية قد خضعت لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان عند استيفاء واحد أو أكثر من المعايير الكمي

 :أو النوعية أو المصد التالية
 

 :يير الكميةالمعا
 

 :الشركات
 .التقرير إعداد تاريخالمنح مع مخاطر التعثر كما في  عند المقدرة التعثرقياس الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان بمقارنة مخاطر  يتم
 

 :األفراد
على أساس الزيادة  دنىاأللحد التي تتجاوز ايتم أخذ التسهيالت التاريخية. التعثر  محفظة بناء  على معدالتالحد األدنى لكل  تحديد تمي

 .مخاطر االئتمانالكبيرة في 
  
 :النوعية معاييرال

العكسية  العوامل النوعية المختلفة مثل التغيراتالعديد من  تقييمها للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان االعتبار في ا  المجموعة أيض تضع
المبكرة للتدفقات  والمؤشراتوالتحمل الفعلي أو المتوقع أو إعادة الهيكلة،  لفترة التسهيالت الممنوحة ألج تمديداألعمال والهامة في 

 .يولةالنقدية ومشاكل الس
 

 :المصد
 30عن السداد ألكثر من  الملتزمتخلف  االئتمان إذاعلى أنها تعرضت لزيادة كبيرة في مخاطر  األداة الماليةالمصد وتعتبر تطبيق  يتم
 .التعاقدية دفعاتهبسبب  ا  يوم
 

 التعثر والموجودات منخفضة قيمة االئتمان تعريف
عندما  مفهوم االئتمان منخفضة قيمة االئتمان، مع تعريفكليا   تتماشىبحيث  ،تعثر حالةما على أنها في  المجموعة أداة مالية تحدد

 :أكثر من المعايير التاليةواحدا  أو تستوفي 
 

 :الكمية
 .التعاقدية دفعاتهبسبب  ا  ومي 90كثر من عن السداد أل الملتزم تخلف

 

 :ةنوعيال
تكون على غرار القدرة على حاالت وهذه صعوبة مالية كبيرة. يواجه  الملتزممما يدل على أن حالة عدم احتمال السداد،  الملتزميستوفي 

 في حالة إفالس وغير ذلك.  الملتزمودخول  الملتزمالتحمل طويل األمد وتعثر 
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 )تتمة(: إدارة المخاطر    36
 

 :مخاطر االئتمان )تتمة(د( 
 

 قياس مخاطر االئتمان
 

 المعالجة
 

رفع تصنيف هذا  لقب کافية ورةبصتراجع مخاطر التعثر  نم دللتأکا  كحد أدنى رشه 12 دةلم لماليةا دواتألهذه ا قبةرام عةولمجما تواصل
شهرا  )المرحلة  12( إلى خسائر االئتمان المتوقعة لفترة 2مرحلة التركز من مرحلة خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع )ال

1 .) 
 

)في الحاالت  ا  شهر 12 لمدةأقل( و لمدة دفعات كحد أدنى )لسداد الدفعات على أساس ربع سنوي أو 3لمدة  اختبارالمجموعة بفترة  تلتزم
 .2إلى  3رفع التصنيف من المرحلة  يكلة، قبل( بعد إعادة الهيتكرر فيها دفع األقساط على نحو يزيد عن ربع سنةالتي 
 

 تفسيرات المدخالت واالفتراضات وتقنيات التقدير -خسائر االئتمان المتوقعة  قياس
 

أنه )بمعنى تتضاعف مدخالت احتمال التعثر ومستوى التركز عند التعثر والخسارة باحتمال التعثر وتتم تسويتها وفق ترجيحات استمرارها 
بشكل فعال، مقبلة  سنةخسائر االئتمان المتوقعة لكل  احتسابويتم ( على أساس سنوي. العام السابق تخلف عن السداد في الو أال يتم سداد 

معدل إلى  خسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في حساب الخصممعدل يشير التقرير.  إعداد تاريخ وجمعها مجددا  لحينثم يتم خصمها ومن 
 أو ما يقرب منه. الفعلي األصلي الربح
 
محفظة الفي نشوء التعثر االستحقاق كيفية ويتتبع سجل  االستحقاق.التعثر المتوقع على مدى العمر االفتراضي استنادا  إلى سجل  تحديد يتم

 .االستحقاق على البيانات التاريخية المرصودة سجل. يعتمد لذمم األنشطة التمويلية المدينةالمتبقي العمر االفتراضي  خالل
 
 .المنتجمستوى التركز عند التعثر بناء  على سجل االستحقاق المتوقع والذي يتنوع بحسب نوع  تحديد يتم
 
شهرا  وعلى  12على مدى  الملتزم، يعتمد هذا على التسديد التعاقدي المستحق على للتمويالت النهائيةوالدفعات  التمويالتبالنسبة إلطفاء  •

 .الملتزم عن طريق أداؤهاألي دفعات زائدة يتم  ا  ل هذا أيض. يتم تعدياالفتراضي أساس العمر
 ليوتح لعام ضافةإالمسحوب حاليا  و دصيرلا ذخأ قيطر نعيتم التنبؤ بمستوى التركز عند التعثر ، المتجددة للمنتجات التمويلية بالنسبة •

 .رتعثلا تقو ولبحل لمتبقيةا دودللح قعولمتا بلسحبوضع افتراضات ايسمح  مما االئتمان،
 
والضمانات ومعايير أخرى تستند  التركز مثل خصائص. تستند هذه إلى التسهيالت على مستوىمدخالت الخسارة باحتمال التعثر  حساب يتم
 .بتوقعات االقتصاد الكليمشروطة النهائية  الخسارة باحتمال التعثر. باإلضافة لذلك، تكون قطاع األعمالإلى 
 
ا تضمين  يتم االثني عشر شهرا  والمدة الفعلية لكل من االقتصادية ذات الصلة في تحديد فترة ظرة  التطلعية حول األوضاع معلومات النأيض 

 مدخالت احتماالت التعثر ومستوى التركز عند التعثر والخسارة باحتمال التعثر. 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة  في نموذج إدراج معلومات استشرافية
 

قامت المجموعة بإجراء تحليل  خسائر االئتمان المتوقعة على معلومات استشرافية. وحساب كبيرة في مخاطر االئتمانالزيادة ال تقييم ينطوي
 .لكل محفظةاالئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة  الرئيسية التي تؤثر على مخاطراالقتصادية  تاريخي وتحديد المتغيرات

 
 على مدخالت احتمال التعثر ومستوى التركز عند التعثر والخسارة باحتمال التعثر تبط بهاتختلف هذه المتغيرات االقتصادية واألثر المر

الخبير في هذه العملية. يتم توفير توقعات هذه المتغيرات االقتصادية )"السيناريو االقتصادي تقييم  باختالف األدوات المالية. كما تم تطبيق
 .عن طريق تحليالت موديز"( والسناريو المرجح بالمخاطرمن األعلى لألسفل ومن األسفل لألعلى  األساسي

 
من خالل إجراء مدخالت احتمال التعثر ومستوى التركز عند التعثر والخسارة باحتمال التعثر  تم تحديد تأثير هذه المتغيرات االقتصادية علىي

التعثر ومكونات الخسارة باحتمال التعثر معدالت ق وف تاريخيا   مدرجة المتغيرات التي كانتأثر التبدالت في هذه تحليل إحصائي لفهم 
 ومستوى التركز عند التعثر.

 
، وبالتالي قد تكون الضمنيكما هو الحال مع أي توقعات اقتصادية ، فإن التوقعات واحتماالت حدوثها تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين 

 النتائج الفعلية مختلفة بشكل كبير عن تلك المتوقعة. 
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 إدارة المخاطر)تتمة(:     36
 

 :مخاطر االئتمان )تتمة(د( 
 

 )تتمة( مخاطر االئتمانقياس 
 

 مراقبة مخاطر االئتمان: 

 
ويتلو  .تتم مراقبة عمليات اإلقراض للمجموعة بشكل مستمر من خالل نظام يشمل عالمات اإلنذار المبكرالخدمات المصرفية للشركات : 
  .ومؤشرات اإلنذار المبكر قدير الضمانات اإلضافية واستطالع السوقذلك متابعة العمليات بالحساب وت

 
 اتم مراقبة إستراتيجية الحسابتت .الرقابة والتتبع وعالمات اإلنذار المبكر إلىا  المبكر استنادذات مؤشرات اإلنذار  حساباتاليتم تحديد 

 نة اإلنذار المبكر.مناقشتها في اجتماعات لجوكذلك  وخطط العمل الخاصة بهما بشكل منتظم
 

 طرمخا قبةرام، تتم 9لذلك، فيما يتعلق بمدخالت توقعات خسائر االئتمان بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  باإلضافة
ترحيل المرحلة  عمليات والموافقة على تتم مراجعة .9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تلباطلمت وفقا   عنها غإلبالوا نالئتماا

 حوكمةمنتدى الوانخفاض القيمة من قبل  المسائل المتعلقة باالئتمانالزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وغيرها من  وأي استثناءات لمعايير
 .9للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
ة بشكل مستمر ومراقبتها على أساس االستثناءات وتقارير للمجموع التمويالتالمصرفية لألفراد: يتم تقييم مخاطر محفظة  الخدمات

بشكل مستمر مع إعداد تقارير شهرية  الىتمانم مراقبة مخاطر اتتالمعلومات اإلدارية والعائدات الناتجة عن وحدات األعمال واالئتمان. كما 
العوامل الخارجية ائتمان المحفظة فضال  عن ودة جعلى آخر التطورات المستجدة بشأن  العلياإطالع اإلدارة لضمان  يةوربع سنوية رسم

 المتغيرة.
 

 إستراتيجية تقليل المخاطر االئتمانية للمجموعة: 
 

بما يتماشى مع إرشادات مصرف اإلمارات المركزي. هناك عملياتها ضمن حدود إقراض حصيفة يحددها مجلس اإلدارة  المجموعة تزاول
 ات واإلحالة إلى اإلدارة العليا. الستثناءإدارة اإجراءات فاعلة تم وضعها من أجل 

 
 

التنويع من خالل وضع حدود للعمالء والقطاع و  تحقيق ويتم مختلف القطاعات.التركزات في قامت المجموعة بتبني إجراءات لتنويع 
 حدود جغرافية. 

 
األخرى، وعمليات تبادل المعلومات حول مشتركة واتفاقيات المشاركة في المخاطر مع البنوك  تمويالتإن تحويل المخاطر في صورة 

 تعتبر جميعها ممارسات مقبولة دوليا  وتتبعها المجموعة لتقليل مخاطرها.  التمويالتفي السداد االئتماني وبيع  التعثرحاالت 
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 إدارة المخاطر)تتمة(:     36
 

 :مخاطر االئتمان )تتمة(د( 
 

 ة(مخاطر االئتمان )تتمقياس 
 

 إدارة الضمانات اإلضافية
 

تستخدم الضمانات اإلضافية والضمانات على نحو فعال كأدوات مخففة من قبل المجموعة. ويتم إجراء رصد مستمر لجودة الضمانات 
وضمانات أخرى  والمخزون واألسهم الضمانات النقدية / الودائع الثابتة كل من رئيسيةالضمانات اإلضافية ال تشمل فئات اإلضافية وتقييمها.

 غير المنقولة والذمم المدينة والذهب والسيارات. والممتلكات )للشركات والبنوك والضمانات الشخصية(
  

وفقا لسياسة االئتمان في المجموعة. كما تجرى تقييمات استثنائية بحسب طبيعة الضمانات بشكل منتظم  يتم إعادة تقييم الضمانات اإلضافية
تصادية العامة. وهذا يتيح للمجموعة تقدير القيمة السوقية العادلة للضمانات اإلضافية وضمان تغطية المخاطر اإلضافية والظروف االق

 تخضع هياكل الضمان والتعهدات القانونية أيضا إلى مراجعة منتظمة.  بشكل مناسب.
 

 للحصول على معلومات إضافية حول إدارة الضمانات اإلضافية.  3يرجى مراجعة الركيزة 
 

 الشطب
  

 عليه تكون ما عموما وهذا الستردادها. واقعية امكانية هناك تكون ال عندما كليا( او )جزئيا المدينة المالية واألوراق التمويالت شطب يتم
 بغية اذاإلنف النشطة تخضع المشطوبة المالية الموجودات ان غير العمالء. من الدين السترداد التصحيحية الجهود جميع تستنفذ عندما الحال

        المستحقة. المبالغ استرداد في المجموعة الجراءات االمتثال
 

الذمم المدينة تبقى جميع يوما  على تاريخ سدادها.  181مشطوبة بعد مضي  مويالتتعلى أنها المتعثرة  االستهالكية التمويالت تصنف
 . تراها المجموعة مالئمةقد  أي استراتيجية قانونيةللتحصيل وتنفيذ  التمويالتإدارة مفعلة على نظام 
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 إدارة المخاطر)تتمة(:      36

 
 تحليل الموجودات حسب األنشطة االقتصادية: هـ. 

 
 تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر تركزات االئتمان حسب النشاط االقتصادي للقطاع. فيما يلي تحليل النشاط االقتصادي:

 
 2019 2018 
مم أنشطة ذ 

 تمويلية مدينة 
ذمم أنشطة  أخرى

 تمويلية مدينة
 أخرى

 ----------- ---------- ----------- ---------- 
 - 1,482,423 - 1,649,555 الصناعة 
 - 955,167 221,011 786,584 اإلنشاءات 
 - 6,476,340 - 6,692,434 التجارة 

 - 272,742 571,476 208,656 المواصالت واالتصاالت 
 245,328 1,250,137 184,211 907,075 الخدمات 
 295,922 617,952 1,053,866 347,626 حكومي 

 - 23,216,193 - 24,717,350 الشخصية 
 743,949 4,237,764 241,166 3,346,696 العقارية 

 - 77,777 - 55,197 المطاعم والفنادق
 - 95,674 - 407,801 إدارة الشركات والمشاريع التجارية
 5,003,494 2,026,387 4,325,562 1,962,428  مؤسسات مالية وشركات استثمارية

 62,781 1,644,466 29,892 2,330,968 أخرى 
 ---------------- ------------- ---------------- -------------- 

 6,351,474 42,353,022 6,627,184 43,412,370 إجمالي الموجودات 
 - (2,198,340) - (2,184,882) دخل المؤجلناقصا  ال
 (11,677) (3,982,772) (15,554) (3,730,942)  خسائر االئتمان المتوقعةناقصا  

 ---------------- ------------- ---------------- -------------- 
 37,496,546 6,611,630 36,171,910 6,339,797 
 ========= ======= ========= ======== 
 

 .تشتمل النشاطات األخرى على المستحق من البنوك واألوراق المالية االستثمارية
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 إدارة المخاطر)تتمة(: 36

 
 تصنيف األوراق المالية االستثمارية حسب تصنيفها الخارجي كما يلي: و.   

 
  9201ديسمبر  31في 

 

 التصنيف

بالقيمة  مصنفة 
خالل العادلة من 

 الربح أو الخسارة
 
 

 ألف درهم

أدوات صكوك 
مصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر
 ألف درهم

  مصنفة بالتكلفة المطفأة 
 
 
 
 

 ألف درهم

 اإلجمالي 
 
 
 
 

 ألف درهم
 ---------- -------- --------- --------- 
 14,690 14,690 - - أأأ
 238,061 64,281 173,780 - إلى أأ+  -أأ
 1,851,783 702,080 1,149,703 - إلى أ+ -أ

 973,787 178,991 794,796 - -أقل من أ
 779,975 - 352,777 427,198 غير مصنفة 

 ---------- ---------- ---------- ---------- 
 (13,916) (2,521) (11,395) - ناقصا : خسائر االئتمان المتوقعة

 ---------- ---------- ---------- ---------- 
 427,198 2,459,661 957,521 3,844,380 
 

 والتي أصدر منها بواسطة: 
   

     
 

 
 

 

بالقيمة  مصنفة 
العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

 
 

 ألف درهم

أدوات صكوك 
مصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر
 ألف درهم

 مصنفة بالتكلفة المطفأة
 
 
 
 

 ألف درهم

 اإلجمالي
 
 
 
 

 ألف درهم
 ---------- -------- --------- --------- 

 974,895 830,618 144,277 - حكومات
 1,380,185 65,143 1,315,042 - مشاريع قطاع عام

 1,503,216 64,281 1,011,737 427,198 قطاع خاص وأخرى
 ---------- ---------- ---------- ---------- 
 (13,916) (2,521) (11,395) - صا : خسائر االئتمان المتوقعةناق

 ---------- ---------- ---------- ---------- 
 427,198 2,459,661 957,521 3,844,380 
 ====== ====== ====== ====== 
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 إدارة المخاطر)تتمة(: 36

 
 صنيفها الخارجي كما يلي: تصنيف األوراق المالية االستثمارية حسب تو.   

 
  8201ديسمبر  31في 

 
بالقيمة  مصنفة  التصنيف

العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

 
 

 ألف درهم

أدوات صكوك 
مصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر
 ألف درهم

  مصنفة بالتكلفة المطفأة 
 
 
 
 

 ألف درهم

 اإلجمالي 
 
 
 
 

 ألف درهم
 ---------- -------- --------- --------- 
 14,690 14,690 - - أأأ
 44,070 44,070 - - إلى أأ+  -أأ
 968,775 288,982 679,793 - إلى أ+ -أ

 686,775 182,264 504,511 - -أقل من أ
 816,435 - 334,782 481,653 غير مصنفة 

 ---------- ---------- ---------- ---------- 
 (9,637) (3,759) (5,878) - االئتمان المتوقعة ناقصا : خسائر

 ---------- ---------- ---------- ---------- 
 481,653 

====== 
1,513,208 
====== 

526,247 
====== 

2,521,108 
======= 

 
 والتي أصدر منها بواسطة: 

   

بالقيمة  مصنفة  
العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

 
 

 ألف درهم

كوك أدوات ص
مصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر
 ألف درهم

 مصنفة بالتكلفة المطفأة
 
 
 
 

 ألف درهم

 اإلجمالي
 
 
 
 

 ألف درهم
 ---------- -------- --------- --------- 

 295,923 236,204 59,719 - حكومات
 1,284,872 112,487 1,166,072 6,313 مشاريع قطاع عام

 949,950 181,315 293,295 475,340 وأخرىقطاع خاص 
 ---------- ---------- ---------- ---------- 

 (9,637) (3,759) (5,878) - خسائر االئتمان المتوقعةناقصا : 
 ---------- ---------- ---------- ---------- 
 481.653 1.513.208 526.247 2.521.108 

 ====== ====== ====== ======= 
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 إدارة المخاطر)تتمة( 36

 
 أقصى تعرض إجمالي للمخاطر: ز( 
 

يوضح الجدول التالي أقصى تعرض إجمالي للمخاطر االئتمانية فيما يتعلق بمكونات بيان المركز المالي بما في ذلك المشتقات. يظهر 
 فاقيات الضمانات اإلضافية. بالجدول إجمالي أقصى تعرض قبل تأثير استخدام التصفية الرئيسية وات

 
 2019 

 ألف درهم 
2018 

 ألف درهم 
 ---------- ---------- 

 14.277.008 18,287,817 ودائع لدى المصرف  المركزينقد و
 3,818,689 2,767,250 مستحق من البنوك

 2,521,108 3,844,380 أوراق مالية استثمارية
 36,171,910 37,496,546  ذمم أنشطة تمويلية مدينة 

 263,395 630,542 قبوالت العمالء
 125.082 215,339 موجودات أخرى 

 ------------------ ------------------ 
 57.177.192 63,241,874 إجمالي )أ( 

 5,701,223 5,348,071 مطلوبات محتملة 
 962,800 1,486,821 التزامات غير قابلة لإللغاء  

 ------------------ ------------------ 
 6,664,023 6,834,892 إجمالي )ب( 

 63.841.215 70,076,766 إجمالي المخاطر االئتمانية )أ + ب( 

 ============ ============ 
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76 
 

 
 إدارة المخاطر)تتمة( 36
 

 : تحليل جودة االئتمان( ح

ما لم يتم تحديده بشكل محدد، بالنسبة للموجودات  ئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة اال

 المالية ، تمثل المبالغ في الجدول إجمالي المبالغ الدفترية.

 درهمألف 
 9201ديسمبر  31

  
شهرا  12لمدة 

خسائر االئتمان 
 المتوقعة

خسائر االئتمان 
على مدى المتوقعة 
االفتراضي العمر 

غير منخفضة  –
 قيمة االئتمان

خسائر االئتمان 
على مدى  المتوقعة

العمر االفتراضي 
منخفضة قيمة  –

  االئتمان

 اإلجمالي

           الخدمات المصرفية للشركات -ذمم أنشطة تمويلية مدينة 

 14,631,473 - 1,529,418 13,102,055   و(4 –أ 1 )التصنيفات منتجة

 2,563,820 2,563,820 - -   د( 5 -أ  5لتصنيفات )ا منتجةغير 

      

 17,195,293 2,563,820 1,529,418 13,102,055   الخدمات المصرفية للشركات -ذمم األنشطة التمويلية المدينة إجمالي 

   الخدمات المصرفية لألفراد - ذمم أنشطة تمويلية مدينة
    

 23,482,789 - 504,602 22,978,187   و(4 –أ 1 )التصنيفات منتجة

 549,406 549,406 - -   د( 5 -أ  5)التصنيفات  منتجةغير 

 24,032,195 549,406 504,602 22,978,187   الخدمات المصرفية لألفراد -األنشطة التمويلية المدينة إجمالي 

  - - - - 

 41,227,488 3,113,226 2,034,020 36,080,242   األنشطة التمويلية المدينةإجمالي 

 (3,730,942) (2,757,829) (371,946) (601,167)   خسائر االئتمان المتوقعة

 37,496,546 355,397 1,662,074 35,479,075   القيمة الدفترية

 درهمألف 
 2018ديسمبر  31

شهرا  12لمدة 
خسائر االئتمان 

 المتوقعة

خسائر االئتمان 
على مدى المتوقعة 

العمر االفتراضي 
غير منخفضة  –

 قيمة االئتمان

خسائر االئتمان 
على مدى  المتوقعة

العمر االفتراضي 
منخفضة قيمة  –

  االئتمان

 اإلجمالي

 

       الخدمات المصرفية للشركات -ذمم أنشطة تمويلية مدينة 

 14,108,439 - 1,592,478 12,515,961 و(4 –أ 1 )التصنيفات منتجة

 د( 5 -أ  5)التصنيفات  منتجةغير 
- - 2,854,433 2,854,433 

 16,962,872 2,854,433 1,592,478 12,515,961 الخدمات المصرفية للشركات -ذمم األنشطة التمويلية المدينة إجمالي 

 الخدمات المصرفية لألفراد - ذمم أنشطة تمويلية مدينة
    

 22,741,440 - 536,543 22,204,897 و(4 –أ 1 )التصنيفات منتجة

 - د( 5 -أ  5)التصنيفات  تجةمنغير 
--------------- 

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

450,370 
--------------- 

450,370 
--------------- 

 23,191,810 450,370 536,543 22,204,897 الخدمات المصرفية لألفراد -األنشطة التمويلية المدينة إجمالي 

  - - - - 

 34,720,858 األنشطة التمويلية المدينةإجمالي 

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

2,129,021 

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

3,304,803 

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

40,154,682 

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

 (3,982,772) (2,800,427) (354,697) (827,648) خسائر االئتمان المتوقعة

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

 36,171,910 504,376 1,774,324 33,893,210 القيمة الدفترية
 ========= ========= ========= ========= 

  
مراقبة العمالء. قائمة لتمويالت مقابل (  درهم مليون 41: 2018مليون درهم ) 37.3 تشمل التمويالت المنتجة  –الخدمات المصرفية للشركات 
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  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

77 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر 36
 خسائر االئتمان المتوقعة  ئة عنالمبالغ الناش  .ط 

  2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31 
 ذمم أنشطة تمويلية مدينة  

 
 ألف درهم

ائتمان سائر خ
 شهرا   12متوقعة لـ 

خسائر ائتمان متوقعة 
غير  -لمدى العمر

 منخفضة القيمة

خسائر ائتمان متوقعة 
منخفضة  -لمدى العمر

 القيمة
لـ ائتمان متوقعة سائر خ مجموعال

 شهرا   12
خسائر ائتمان متوقعة لمدى 

 غير منخفضة القيمة -العمر

خسائر ائتمان متوقعة 
منخفضة  -لمدى العمر

 القيمة
 مجموعال

 

 3,545,158 2,894,372 - 650,786 - - - - (39يناير )وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  1الرصيد في 
 

 (650,786) - - (650,786) - - - - 9التقارير المالية  االنتقال إلى المعيار الدولي إلعدادقيد  عكس
 

 1,548,144 9,755 433,214 1,105,175 - - - - 9لتقارير المالية إلعداد ا المعيار الدولي وفق المعترف بها خسائر االئتمان المتوقعة
 

 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
 4,442,516 2,904,127 433,214 1,105,175 3,982,772 2,800,427 354,697 827,648 (9المالية  للتقارير وفق ا المعيار الدوليية االفتتاحالتسوية يناير ) 1في  الرصيد

 

 759.124 1.115.168 (78.517) (277.527) 905,068 1,068,799 17,937 (181,668) خالل العام خسائر االئتمان المتوقعة
 

  (306.500) (306.500) - - (253,537) (253,537) - - إعادة قيد / تحصيالت تم إجراؤها خالل العام 
 (1,259.505) (1,259.505) - - (837,350) (837,350) - - المبالغ المشطوبة خالل السنة

 

 347.137 347.137 - - (66,011) (20,510) (688) (44,813) ات أخرىوتسويالصرف 
 

 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
 3,982,772 2,800,427 354,697 827,648 3,730,942 2,757,829 371,946 601,167 الرصيد الختامي

 

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

 درهم.مليون  837 يبلغ اإلنفاذ لنشاط التي تم شطبها خالل السنة ، والتي ال تزال خاضعةذمم أنشطة تمويلية مدينة المبلغ التعاقدي القائم على  

 مليون درهم.  45إعادة تصنيف المخصصات المكونة مقابل التركزات غير الممولة لمطلوبات أخرى بقيمة ذا يشمل *وه
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 إدارة المخاطر)تتمة(:   36
  

  اإلمارات العربية المتحدة المركزي انخفاض القيمة بموجب تعليمات مصرف احتياطي  ي(
  

 2018أبريل  30بتاريخ  9 يهاته الخاصة بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقمالمركزي توج مصرف اإلمارات العربية المتحدةأصدر 

التي تعتمد المعيار المترتبة على البنوك  العملية بشأن تناول تطبيقاته المختلفة وآثاره CBUAE/BSD/2018/458اإلشعار رقم: من خالل 

 "(.التعليماتات العربية المتحدة )"في دولة اإلمار 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  

الصادر عن مصرف اإلمارات  28/2010، تكون التسوية بين المخصص العام والخاص بموجب التعميم  التعليماتمن  4-6عمال  بالفقرة 

 كما يلي: 9 رقم لتقارير الماليةإلعداد ا الدولييار المعالعربية المتحدة المركزي  و
  

  2019  
2018 

 درهمألف   همدرألف   

      احتياطي انخفاض القيمة: عام

 568.312  565.706 الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 28/2010أحكام عامة بموجب التعميم 

 (1.182.345)  (973.113) 9: مخصصات المرحلة األولى والمرحلة الثانية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ناقصا  

 -  - إلى احتياطي انخفاض القيمة* المحول المخصص العام

  
 

  

 احتياطي انخفاض القيمة: محدد
 

  

الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة  28/2010محددة بموجب التعميم  مخصصات
 المركزي

2.757.829  2.800.427 

 (2.800.427)  (2.757.829) 9ية بموجب المعيار الدولي للتقارير المال 3: أحكام المرحلة ا  ناقص

 -  - مخصص محدد تم تحويله إلى احتياطي انخفاض القيمة *

 -  - إجمالي المخصص المحول إلى احتياطي انخفاض القيمة

       

  
مصرف اإلمارات تعليمات تتجاوز المخصصات بموجب  9* في حالة ما إذا كانت المخصصات بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 انخفاض القيمة. مبالغ إلى احتياطي يتم تحويل أي ، فلنالعربية المتحدة المركزي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 77 

http://eibintranet.emiratesnbd.com/


        عامة(                                مي )شركة مساهمةاإلمارات اإلسالمصرف 

 ة للمجموعةالموّحد البيانات حول إيضاحات

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

80 
 

 إدارة المخاطر)تتمة(:         36
  

  مخاطر السوق (       ك

 ،لب معدالت األرباحإن مخاطر السوق هي المخاطر المحتملة للتعرض لخسارة نتيجة التغيرات في األسعار الناتجة عن تق
تماشيا  مع المنهج المتبع من قبل المصرف لاللتزام بما يتضمن ذلك ترابطها وتقلبها.  أسعار األسهم والسلع، ، وأسعار الصرف
 بالدخول في معامالت مضاربة في العمالت األجنبية. جموعةقوم المتال ، الشريعة اإلسالمية ومبادئ الصارم بأحكام

 
من خالل حدود المخاطر الموضوعة من قبل لجنة الموجودات  جموعةتعرض لها المتلسوق التي تتم إدارة مخاطر ا

. تتم مراجعة حدود المخاطر من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات جموعةوالمطلوبات والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الم
 -ل قسم المخاطر ويتم إبالغ االستثناءات بصورة سنوية. تتم مراقبة حدود مخاطر السوق باستمرار وبصورة مستقلة من قب

 إلى اإلدارة العليا. -في حال وجودها 
 

 القيمة المعرضة للمخاطر
فإن معيار مخاطر السوق الرئيسي للمجموعة هو احصائي:  ،بشكل أفضل لإلحاطة بالجوانب متعددة األبعاد لمخاطر السوق

القيمة المعرضة  معايير حساب يتم. من حالة تحمل المخاطر"القيمة المعرضة للمخاطر"، الذي يستخدم لفترات قصيرة 
مثل معدل قيمة األرباح المعرضة للمخاطر وقيمة العمالت المدرجة على أساس يومي،  للمخاطر لفئات الموجودات المحددة

 األجنبية المعرضة للمخاطر وإجمالي القيمة المعرضة للمخاطر.
 
 مخاطر العمالت األجنبية .1

إن المجموعة ال تحتفظ بأية مراكز  يمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.هي مخاطر تقلب ق
إن المجموعة غير معرضة بشكل كبير لمخاطر العمالت األجنبية حيث أن غالبية  غير مغطاه بالعمالت األجنبية.

دول مجلس التعاون  بعمالتأو  ت العربية المتحدةاإلمارا درهمبإما  الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة مقّومة
 ة بالدوالر األميركي.مربوطال الخليجي األخرى

 
 سعار األمخاطر  .2

هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية تبعا  لتغيرات أسعار السوق وذلك بصرف النظر 
مل تخص األداة االستثمارية نفسها أو الجهة التي أصدرتها أو العوامل التي عن سبب التغيرات التي قد تنشأ نتيجة عوا

يعرض الجدول التالي مدى التأثير على حقوق المساهمين )نتيجة  تؤثر على األدوات المالية المشابهة في سوق المال.
على جميع المعطيات األخرى  ( من تغير محتمل في مؤشرات األسهم، مع اإلبقاءاألسهم التغير في القيم العادلة ألسعار

 ثابتة.
 

 
2019 2018 

 

نسبة التغير 
في مؤشرات 

 % السوق

التأثير على 
 صافي الربح 
 ألف درهم

التأثير على 
بنود الدخل 
الشامل 
 األخرى
 ألف درهم

نسبة التغير 
في مؤشرات 

 % السوق

التأثير على 
 صافي الربح 
 ألف درهم

التأثير على 
بنود الدخل 
الشامل 
 األخرى
 ألف درهم

 - 48.165 10 - 41.015 10 أسهم 

 151.320 - 10 245.966 - 10 صكوك
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 إدارة المخاطر)تتمة(:   36
 

 المخاطر التشغيلية ل. 
 

خارجي. مخاطر الخسائر التي تنجم عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو الموظفين أو األنظمة أو نتيجة لحدث هي  المخاطر التشغيلية
 الرقابية، اإلجراءات عن الناتجة العقابية واألضرار والعقوبات للغرامات التعرض بأنها الموصوفة) القانونية المخاطر التعريف هذا يشمل
 .التغيير مبادرات عن الناشئة والمخاطر التنظيمية والمخاطر( الخاصة التسويات وكذلك

 
 المخاطر التشغيلية إطار حوكمة 

 
وهي المسؤول  .األول الدفاع خط والدعم األعمال التشغيلية. تشكل وحدات المخاطرإلدارة  من نماذج الدفاع أنماط ثالثةوعة تستخدم المجم
 مجاالتها والتخفيف من وطأة تلك المخاطر وحلها بشكل فوري. في التشغيلية المخاطر تحديد الرئيسي عن

 
إلدارة ، وتوفر كذلك الدعم األعمال وحداتأساليب وأدوات متسقة وموحدة ل ع الثاني،خط الدفا باعتبارها المخاطر التشغيلية  وتقدم وحدة 

 المخاطر التشغيلية. 
 

 .اإلدارة لمجلس مستقال   ضمان ا للدفاع، الثالث الخط باعتبارها للمجموعة الداخلي التدقيق تقدم إدارة
 

 آلية إدارة المخاطر التشغيلية
 

 سياسة في عليها المنصوص اإلدارة تشغيلية ضمن إدارة المخاطر للمجموعة بهدف وضع إطار  وهيكليةال المجموعة إدارة المخاطر أنشأت
 التالية، العناصر على أساسي بشكل المخاطر إدارة عملية تشتمل. التشغيلية المخاطر

 
 المخاطر تقييم •
 المخاطر مراقبة ومراجعة •
 المخاطر معالجة •
 المخاطر عن اإلبالغ •
 

 ذلك، على عالوة. الفردية التشغيلية المخاطر وإدارة التشغيلية وحدات األعمال وغيرها من وحدات الدعم األخرى لمراقبة رإدارة المخاطتدعم 
ا للمجموعة التشغيلية تقدم إدار المخاطر لجنة المجلس للمخاطر ولجنة المخاطر ) اإلدارة التشغيلية إلى لجان المخاطر حول وتقارير تحليال   أيض 

لألنظمة والتوجيهات والتعاميم وتجري تفتيشا   وفق ا المتحدة المركزي العربية ، وإلى مصرف اإلمارات(المحلية المخاطر جنةللمجموعة ول
 .مستقال  والرقابة على المخاطر واإلجراءات المتخذة للتخفيف من وطأة تلك المخاطر

 
 إدارة التأمين

 
 بشكل التأمين متطلبات مراجعة تتم .غير المتوقعةمن الخسائر الكبيرة ومجموعة المجموعة تغطية تأمين شاملة ومصممة لحماية التمتلك 

 مخاطر التركز في المجموعة. دوري، كما تتوافق تغطية التأمين مع تغييرات
 

  إدارة مكافحة االحتيال
 
 .المجموعة بشكل مستمر في األنظمة والضوابط المتقدمة لمنع عمليات االحتيال التي ترتكب ضدالمجموعة  ستثمرت
 

أصحاب المصلحة بين  لدى المجموعة فريق متخصص يركز على التحقيق في محاوالت االحتيال ضد البنك ونشر الوعي باالحتيال
 خاطر.المجلس للمتقارير مستقلة إلى لجنة  الفريقيقدم . والتخفيف من تداعياتهاوتحديد مخاطر االحتيال 
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 المخاطر التشغيلية . ل

 

 والممارسات المشبوهة اإلبالغ عن االحتيال
 

ومع ذلك، قد  التزاماتها،السلوك والتصرف لبلورة واللوائح واإلجراءات وقواعد  األنظمةمجموعة واسعة من قامت المجموعة بوضع 
 .سوء معاملةو/أو تصرف و/او سوء  احتيالتظهر هناك ولسوء الحظ عمليات 

 
لإلبالغ عن إلى موظفيها منصة مواتية  ك، تقدم المجموعة، في إطار سياسة اإلبالغ عن االحتيال والممارسات المشبوهة،وتبعا  لذل

والتصرفات المريبة هذه السياسة لتشجيع الموظفين على الشعور بالثقة واإلبالغ عن االحتيال الداخلي  وضع. تم المشبوهةالممارسات 
 في حين أنها تحمي الموظفين من أي تداعيات ذات صلة. قنوات محددةريق وغيرها من حاالت اإلخالل عن ط

 
 إدارة األمن السيبراني

 
ا شامال  لألمن السيبراني يستند إلى ثالثة إن لدى  أنواع من النماذج الدفاعية. المجموعة إطار 

 
 اإللكترونية.الدفاعية لحماية البنك من الهجمات  والتكنولوجياتالمجموعة أحدث التقنيات  تستخدم

 
 إدارة استمرارية األعمال

 
ى تعرف إدارة استمرارية األعمال بأنها "عملية إدارة شاملة تحدد التهديدات المحتملة للمؤسسة واآلثار التي قد تحدثها هذه التهديدات عل

رة على االستجابة الفعالة بما يضمن عمليات األعمال التشغيلية، في حال حدوثها، والتي تقدم إطار عمل لبناء مؤسسات مرنة وتمتلك القد
 مصالح مساهميها الرئيسيين وسمعتها وعالمتها التجارية وأنشطتها التي تعود عليها بمنافع قيمة.

 
)ئي(. تتولى لجنة المخاطر  2012" للعام 22301ترتكز عملية استمرارية األعمال في جميع أنحاء المجموعة إلى المعيار الدولي "آيزو

تتولى اإلدارة ووحدات الدعم مسؤولية التأكد من تطبيق واختبار ية الرقابة ووضع استراتيجية إدارة استمرارية األعمال. للمجلس مسؤول
 خطط استمرارية األعمال المناسبة لمجاالت عملها المعنية. 
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  مخاطر السيولة. م
 

لة في عدم قدرة المجموعة لتمويل زيادة في الموجودات أو لسداد االلتزامات حين يستحق موعدها )والتي تعرف بمخاطر تتمثل مخاطر السيو
 التمويل المنتظم( أو بسبب عدم القدرة على تحويل الموجودات إلى نقد بأسعار معقولة ) والتي تعرف بمخاطر سيولة السوق( بأسعار معقولة.

 ابق في مبالغ وأوقات التدفقات النقدية. تنشأ المخاطر عن عدم التط
 

 األهداف وهيكل الحوكمة 
 

يكمن الهدف من إطار إدارة السيولة والتمويل لدى المجموعة في ضمان الوفاء بجميع التزامات التمويل المنظورة )في ظل كل من الظروف 
يرة يتم وفق عملية فعالة ومنسقة ومنخفضة التكلفة. تحقيقا لهذه الغاية وبأن االنخراط في أسواق التمويل الكب المعتادة و المشددة( عند استحقاقها

تحافظ المجموعة على قاعدة تمويل متنوعة تشمل الودائع الرئيسية للمستهلكين والشركات والمؤسسات. ويتعزز ذلك عن طريق توفير تمويل 
تنوع العمالت ومواعيد االستحقاق لتمكين المجموعة من االستجابة وفرص استثمارية لألسواق الكبيرة تتسم بقدر عال من الموجودات السائلة و

 بسرعة وسالسة لمتطلبات السيولة غير المتوقعة.
 

 السياسات واإلجراءات
 

 تشمل إدارة عمليات السيولة والتمويل على وجه التحديد ما يلي: 
  

 نظر في مستوى الموجودات السائلة الضرورية فيما يتعلق توقع التدفقات النقدية من العمالت الرئيسية في مختلف الظروف الصعبة وال
 بذلك؛ 

  تحليل عدم التطابق بين الموجودات والمطلوبات لفترات مختلفة مع التركيز على أقصر أطر زمنية. تستند هذه التقارير حول الفجوات
ات التي لم يحّل أجل استحقاقها والطلب المحتمل واإلبقاء على االفتراضات الضعيفة لألصول والمطلوب على التدفقات النقدية التعاقدية

 على السيولة عن طريق االلتزامات غير المسحوبة؛

  إلى الودائع بموجب المتطلبات الداخلية والتنظيمية؛ ذمم األنشطة التمويلية المدينةمراقبة سيولة الميزانية العمومية ونسبة 

 تمويل احتياطية؛ الحفاظ على نطاق متنوع من مصادر التمويل مع تسهيالت 

  ؛ التمويالتإدارة تركزات وسمات استحقاقات 

  الحفاظ على خطط تمويل الديون؛ 

 رصد تركزات المودعين لتفادي االعتماد الزائد على شريحة كبيرة من المودعين األفراد وضمان توفير قدرات تمويل مرضية؛ و 

 م هذه الخطط في تحديد المؤشرات المبكرة لألوضاع الصعبة وتصف الحفاظ على خطط السيولة والتمويل في الحاالت الطارئة. تساه
مع التقليل من اآلثار السلبية طويلة المدى التي  .اإلجراءات التي يتعين اتخاذها في الحاالت المعقدة الناجمة األزمات الطارئة أو غيرها

 قد تترتب على األعمال. 
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 تحليل االستحقاق للموجودات و المطلوبات:     . ن

 
 يوضح الجدول التالي ملخصا  لخصائص االستحقاق لموجودات ومطلوبات المجموعة: 

 
 2019ديسمبر  31في 

 
 شهور 3خالل 

 
 ألف درهم

 شهور 3أكثر من 
 وحتى سنة
 ألف درهم

  3أكثر من سنة وحتى 
 سنوات

 ألف درهم

 سنوات  3أكثر من 
 اتسنو 5وحتى 

 ألف درهم

 سنوات 5أكثر من 
 و غير محدد
 ألف درهم

 اإلجمالي
 

 ألف درهم
 -------------- ------------- ------------ ---------------- ---------------- ---------------- 

       الموجودات
 18,525,599 - - - 7,078,037 11,447,562 نقد وودائع لدى المصرف المركزي 

 2,767,250 - - - 347,840 2,419,410 من البنوك مستحق 
 3,844,380 1,441,623 1,127,388 972,464 229,011 73,894 أوراق مالية استثمارية

 37,496,546 7,887,288 3,503,376 8,730,018 7,103,036 10,272,828  ذمم أنشطة تمويلية مدينة 
 422,403 422,403 - - - - عقارات استثمارية 

 630,542 - - - - 630,542 والت العمالء قب
 388,519 388,519 - - - - الممتلكات والمعدات
 700,284 398,167 34,466 14,432 931 252,288 الموجودات األخرى 

 -------------- ------------- ------------ ---------------- ---------------- ---------------- 
 64,775,523 10,538,000 4,665,230 9,716,914 14,758,855 25,096,524 جوداتإجمالي المو      

 ========== ========= ========== ========= ========= ========= 
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  )تتمة( تحليل االستحقاق للموجودات و المطلوبات     ن. 
 

 9201ديسمبر  31كما في 

 ر خالل ثالثة أشه

 

 ألف درهم

 أشهر وحتى سنة 3أكثر من  

 

 ألف درهم

 سنوات 3أكثر من سنة وحتى 

 

 ألف درهم

 5سنوات وحتى  3أكثر من 

 سنوات

 ألف درهم

 سنوات 5أكثر من 

 و غير محدد

 ألف درهم

 اإلجمالي

 

 ألف درهم

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

       المطلوبات 

 4,922,353 1,595,017 - - 185,925 3,141,411 مستحق للبنوك 

 45,322,706 220,000 79,685 161,484 7,834,300 37,027,237 ودائع العمالء 

 3,679,921 - - 3,679,921 - - صكوك مستحقة الدفع 

 630,542 - - - - 630,542 ء قبوالت العمال

 1,914,396 893,442 34,472 14,427 571 971,484 المطلوبات األخرى 

 8,305,605 8,305,605 - - - - إجمالي حقوق الملكية 

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

 64,775,523 11,014,064 114,157 3,855,832 8,020,796 41,770,674 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

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

       خارج الميزانية

 5,311,346 - 40,984 806,833 1,228,685 3,234,844 خطابات االعتماد والضمان

       

       8201ديسمبر  31

 58.379.407 10.069.337 4.010.328 8.179.445 11.416.051 24.704.246 الموجودات

 58.379.407 8.226.342 15.850 3.925.282 8.869.903 37.342.030 وحقوق الملكية المطلوبات

 5.691.674 - 46.614 597.825 1.422.273 3.624.962 بنود خارج الميزانية
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 المستحقات التعاقدية المتبقيةتحليل المطلوبات المالية من خالل    س.
 

مخصومة. و يتم التعامل مع عمليات الدية غير اعتمادا  على التزامات السداد التعاق 2019ديسمبر  31يوضح الجدول التالي ملخصا  لخصائص االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة كما في 
، المجموعة تتوقع بان ال يقوم الكثير من العمالء بطلب السداد في أول تاريخ للسداد الذي يتطلب من السداد والتي تخضع لإلشعارات كما لو إن هذه اإلشعارات أعطيت على الفور. إال أن

 تدفقات المالية المتوقعة الموضحة من قبل المجموعة في سجل االحتفاظ بودائع المجموعة. المجموعة السداد فيه وال يظهر الجدول التالي ال
 

 9201ديسمبر  31كما في 
 

 القيمة الدفترية 

 

 ألف درهم

 اإلجمالي االسمي

 للتدفقات الخارجة

 ألف درهم

 شهور 3خالل 

 

 ألف درهم

شهور  3أكثر من 

 حتى سنة واحدة

 ألف درهم

أكثر من سنة وحتى 

 سنوات ثالث

 ألف درهم

سنوات  3أكثر من 

 سنوات 5وحتى 

 ألف درهم

 سنوات 5أكثر من 

 

 ألف درهم

 ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ ------------------ --------------- المطلوبات المالية 

 (1,595,017) - - (186,975) (3,143,240) (4,925,232) 4,922,353 مستحق للبنوك 

 (220,987) (101,242) (185,271) (7,905,624) (37,108,556) (45,521,680) 45,322,706 ودائع العمالء 

 - - (3,734,121) (99,367) (32,881) (3,866,369) 3,679,921 صكوك مستحقة الدفع

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

 53,924,980 (54,313,281) (40,284,677) (8,191,966) (3,919,392) (101,242) (1,816,004) 

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

 - (40,984) (806,833) (1,228,685) (3,234,844) (5,311,346) 5,311,346 االعتماد والضمانخطابات 

 (99,164) - (218,745) (88,096) (1,080,816) (1,486,821) 1,486,821 غير قابلة لإللغاءتمويلية التزامات 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة للمجموعةالموّحد المالية البيانات حول إيضاحات

 2019 ديســـــمبر 31 في المنتهــــــية للســــنة
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 إدارة المخاطر )تتمة(    36
 

 )تتمة( المستحقات التعاقدية المتبقيةمن خالل تحليل المطلوبات المالية    س.
 

     
 8201ديسمبر  31كما في 

 

 القيمة الدفترية 

 

 ألف درهم

 اإلجمالي االسمي

 للتدفقات الخارجة

 ألف درهم

 شهور 3خالل 

 

 ألف درهم

شهور  3أكثر من 

 حتى سنة واحدة

 ألف درهم

أكثر من سنة وحتى 

 ثالث سنوات

 ألف درهم

سنوات  3أكثر من 

 سنوات 5حتى و

 ألف درهم

 سنوات 5أكثر من 

 

 ألف درهم

 ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ ------------------ --------------- المطلوبات المالية 

 (1,015,180) - - (151,679) (2,980,161) (4,147,020) 4,143,466 مستحق للبنوك 

 - (16,169) (243,169) (7,663,720) (33,878,452) (41,801,510) 41,609,691 ودائع العمالء 

 - - (3,871,608) (99,367) (32,520) (4,003,495) 3,685,160 صكوك مستحقة الدفع

 --------------- ------------------ ------------------ ----------------- ------------------  ------------------ ------------------ 
 49,438,317 (49,952,025) (36,891,133) (7,914,766) (4,114,777) (16,169) (1,015,180) 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
 - (46,614) (597,825) (1,422,273) (3,624,962) (5,691,674) 5,691,674 خطابات االعتماد والضمان

 - - - - (962,800) (962,800) 962,800 غير قابلة لإللغاءتمويلية التزامات 
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 للمجموعة ةالموّحد المالية البيانات حول إيضاحات

  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 إدارة المخاطر )تتمة(    36
 

 في السجالت المصرفية معدل الربحمخاطر ع.     
 

جات لغير المتاجرة المقدمة من قبل المجموعة إلى معدالت في السجالت المصرفية على أنه تعرض المنت معدل الربحيتم تعريف مخاطر 

للموجودات والمطلوبات المصرفية  الربح. تشمل المنتجات لغير المتاجرة كافة مراكز السجالت المصرفية الناتجة عن معدالت الربح

وبالتكلفة  ها على أنها متاحة للبيعللمستهلكين والموجودات والمطلوبات التجارية للمجموعة واالستثمارات المالية التي يتم تخصيص

في السجالت المصرفية أساسا من عدم التطابق بين اإليرادات  معدل الربحالمحتفظ بها لحين موعد االستحقاق.  تنشأ مخاطر المطفأة و

 . الربح معدالتوذلك نتيجة للتغيرات في  وتكاليف تمويلها،

 

في السجالت المصرفية المتعلقة بالمنتجات لغير المتاجرة  معدل الربحويل مخاطر من أجل إدارة هذه المخاطر على نحو فعال، يتم تح

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بموجب نظام تسعير تحويل األموال. يكون مطلوبا  من لجنة  إشرافإلى الخزينة تحت 

هذه لضمان توافقها مع حدود مخاطر أسعار  عدل الربحمإدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة إجراء رصد منتظم لمراكز مخاطر 

 .الربح
 

تطبق المجموعة اختبارات الضغط من خالل محاكاة التحركات الموازية  .اإلجمالية في السجالت المصرفية الربح معدالتلقياس مخاطر 

صافي الدخل من المنتجات يرها على العائد والتناظر وتأث منحنياتنقطة أساس إلى منحنى/ 200  نقطة أساس إلى 50نطاق من لـ

 التمويلية واالستثمارية.
 

 2019ديسمبر  31كما في  

------------------------------- 
 2018ديسمبر  31كما في 

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

 المبلغ 

 ألف درهم

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

 االختالف

 ألف درهم

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

 المبلغ

 ألف درهم

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

 االختالف

 ألف درهم

------------- 
 267,901 2,846,989 261.366 2.898.346 نقطة أساس 200المعدالت أعلى بـ 

 - 2,579,088 - 2.636.980 حالة األساس

 (383,828) 2,195,260 (417.871) 2.219.109 نقطة أساس   200المعدالت أقل بـ 

     

 

لجميع  الربح معدالتة في الجدول أعاله إلى سيناريوهات مبسطة، أي أن التوقعات أعاله تفترض أن المبين معدل الربحتستند حساسيات 

بينما  .معدالتنتيجة لتغير بعض ال الربحوبالتالي ال تعكس التأثير المحتمل على صافي الدخل من  االستحقاقات تتغير بنفس المقدار،

بما في ذلك إدارة جميع تلك  .عات أيضا  في التوصل إلى افتراضات أخرى مبسطةتساهم تلك التوق أخرى دون تغيير. معدالتتبقى 

المراكز حتى موعد االستحقاق وهذا التأثير ال يشمل اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في الخزينة أو في وحدات األعمال لتقليل آثار مخاطر 

الفائدة للحد من الخسائر وتحقيق أقصى  معدالتلى تغيير خصائص مخاطر وعمليا ، تسعى الخزينة وعلى نحو استباقي إ .الفائدة معدالت

 استفادة من صافي اإليرادات.
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 إدارة المخاطر )تتمة(    36
 

 :معدل الربحتحليل إعادة تسعير ف.    

 

 أقل من شهر 9201ديسمبر  31كما في 

 

 ألف درهم

 3أكثر من شهر وحتى 

 أشهر

 ألف درهم

 أشهر  3أكثر من 

 أشهر 6و حتى 

 ألف درهم

أشهر وحتى  6أكثر من 

 سنة

 ألف درهم

 أكثر من سنة

 

 ألف درهم

 معدل ربحال يحمل 

 

 ألف درهم

 اإلجمالي

 

 ألف درهم

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

        الموجودات 
 18,525,599 5,151,533 - 3,013,899 4,064,138 3,583,544 2,712,485 نقد وودائع لدى المصرف المركزي 

 2,767,250 41,855 - 87,696 122,903 141,266 2,373,530 مستحق من البنوك 

 3,844,380 427,198 3,114,277 - 229,011 73,894 - أوراق مالية استثمارية

 37,496,546 - 5,724,918 2,377,757 4,143,202 15,293,637 9,957,032   ذمم أنشطة تمويلية مدينة 

 422,403 422,403 - - - - - عقارات استثمارية 

 630,542 630,542 - - - - - قبوالت العمالء 

 388,519 388,519 - - - - - ممتلكات ومعدات

 700,284 700,284 - - - - - الموجودات األخرى 

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

 64,775,523 7,762,334 8,839,195 5,479,352 8,559,254 19,092,341 15,043,047 إجمالي الموجودات 

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

 
 .لكل فئة من الموجودات والمطلوبات  معدل الربحتمثل الحالة عندما يتم إعادة تسعير  *
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 إدارة المخاطر )تتمة(    36
 

 :معدل الربحتحليل إعادة تسعير ف.    
 

 9201ديسمبر  31كما في 

 من شهر أقل

 لف درهمأ

 3أكثر من شهر وحتى 

 أشهر

 ألف درهم

 أشهر  3أكثر من 

 أشهر 6و حتى 

 ألف درهم

أشهر  6أكثر من 

 وحتى سنة

 ألف درهم

 أكثر من سنة

 

 ألف درهم

 معدل ربحال يحمل 

 

 ألف درهم

 اإلجمالي

 

 ألف درهم

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

        المطلوبات وحقوق الملكية

 4,922,353 1,595,017 - - 185,925 - 3,141,411 مستحق للبنوك 

 45,322,706 17,604,337 461,169 3,245,828 4,588,472 4,593,255 14,829,645 صكوك مستحقة الدفع 

 3,679,921 - 3,679,921 - - - - العمالء قبوالت 

 630,542 630,542 - - - - - المطلوبات األخرى 

 1,914,396 1,914,396 - - - - - إجمالي حقوق الملكية 

 - - - - - 8,305,605 8,305,605 

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

 17,971,056 4,593,255 4,774,397 3,245,828 4,141,090 30,049,897 64,775,523 

 =========== ========= ========= =========== ========== ============ ============ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

        

 - (22,287,563) 4,698,105 2,233,524 3,784,857 14,499,086 (2,928,009) ة داخل بنود الميزانيةالفجو

 - (22,287,563) 4,698,105 2,233,524 3,784,857 14,499,086 (2,928,009) 2019 – معدل الربحفجوة حساسية 

 - - 22,287,563 17,589,458 15,355,934 11,571,077 (2,928,009) 2019 –التراكمية  معدل الربحفجوة حساسية 

        

 - - 18.778.784 15.576.497 15.629.709 11.722.456 5.458.844 2018 –التراكمية  معدل الربحفجوة حساسية 

 
لكل فئة من الموجودات والمطلوبات.   معدل الربح*تمثل الحالة عندما يتم إعادة تسعير 
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 إدارة المخاطر )تتمة(    36
 

 مخاطر السمعة    ص.
 

مخاطر السمعة هي مخاطر الخسارة المحتملة للدخل والعائد المستقبلي والخسارة في القيمة السوقية أو عدم توفر السيولة  بسبب 
ومن الممكن أن تنشأ مخاطر السمعة  تدهور السمعة. تشمل أيضا التهديد الذي قد تتعرض له قيمة العالمة التجارية لمؤسسة مالية.

أثناء اتخاذ القرارات اإلدارية بشأن المنتجات أو إبرام عقود  لجنة الرقابة الشرعية الداخليةوعة عن عدم االلتزام بقرار للمجم
 المنتجات المالية.

 
 . وضعتالدائنين أو الجمهورأو  يمكن أن تنشأ مخاطر السمعة نتيجة للفشل مع نظرة سلبية قوية من العمالء أو المساهمين

وبما يضمن أن تكون اإلدارة الكلية للمخاطر قادرة على توفر  ءات وضوابط لضمان النظرة اإليجابية للمجموعةالمجموعة إجرا
  اإلدارة المالئمة لمخاطر السمعة.   

  
 المخاطر التنظيمية والرقابية    ق. 

 
المالية نتيجة لعدم التقيد بالقوانين و/أو الخسائر  مخاطر الخسائر الناتجة عن تدهور السمعةالمخاطر التنظيمية والرقابية هي 

 عقوبات المفروضة. أو النظمة المطبقة أو األ
 

إدارة امتثال مستقلة مدعومة بالصالحيات والتفويضات الالزمة لفرض القيود ومراقبتها على نطاق المجموعة. إن لدى المجموعة 
باإلضافة إلى تلك الصادرة عن مراكز المقاصة بالدوالر  المحلية ذات الصلةوهذا يشمل االمتثال للقوانين واألنظمة السارية 

 األمريكي/اليورو.
 

تشمل سياسات االمتثال مجاالت رئيسية من ضمنها العقوبات ومكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وقانون االمتثال 
ى المجموعة، كما يتم إضافة المزيد من الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير إعداد التقارير المعتمدة والمطبقة على مستو

المجاالت إليها بحسب الضرورة، وذلك لمعالجة أي متطلبات محلية فريدة أخرى. تحظى السياسات بدعم أنظمة التفتيش والرقابة 
هاب المؤتمتة وفريق تحقيقات متخصص للمساعدة في االمتثال لمتطلبات العقوبات ومكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلر

وقانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية. كما يتم إجراء الرقابة على االمتثال على نحو مستقل للتأكد من فاعلية وجدوى 
الضوابط. ويتم توفير التدريب اإللزامي لكافة الموظفين الجدد وعلى نحو مستمر الحقا  وذلك لضمان تحقيق االمتثال الكلي بجميع 

 المتطلبات الرئيسية.
 
 لشريعةلمخاطر عدم االمتثال ( 1
 

إن عدم االمتثال لقرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والفتاوى أثناء اتخاذ القرارات اإلدارية أو المنتجات أو تنفيذ عقود 
 على السمعة بالنسبة للمجموعة. مخاطرالمنتجات المالية ، قد يتسبب في حدوث 

 
اخلية دائمة لتقييم جميع الحلول الحالية والمقترحة قبل تقديمها إلى لجنة الرقابة الشرعية شرعية د رقابةلدى المجموعة إدارة 

 الداخلية للموافقة عليها وإجراء تدقيق دوري لضمان االمتثال لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية.
 

 دور وحدة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر الكلية   ر. 
 

دراسة وتقييم أنشطة لغرض  مجلس اإلدارةالمنشأة من قبل مستقلة وحدة التقييم البمثابة  مجموعةللاخلي التدقيق الد تعتبر إدارة
اإلدارات  من الناحية التنظيمية عن جميعاإلدارة مستقلة  عتبرتجوانب إدارة مخاطر المجموعة. كافة  بما في ذلك ،مجموعةال

 .لتدقيقالمجلس ل وعة ، وهو مسؤول أمام مجلس اإلدارة من خالل لجنةلمجملرئيس التدقيق  اإلدارةاألخرى في البنك. يرأس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98  

http://eibintranet.emiratesnbd.com/


                                              اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(مصرف 

 ة للمجموعةالموّحد المالية البيانات حول إيضاحات

 2019 ديســـــمبر 31 في المنتهــــــية للســــنة

96 
 

 
 إدارة المخاطر )تتمة(    36

 
 )تتمة( دور وحدة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر الكلية   ر. 

 
وحدات  لتي تتعرض لهاالمخاطر ا حولفي تقديم ضمانات موثوقة للمجموعة  تدقيق الداخلية إلدارة الالرئيسيتكمن األهداف 
 حسابة وفعالية الضوابط المالية / التشغيلية وبيئة حوكمة الشركات ، وتقييم مدى ءمدى كفاوتقييم  المجموعة األعمال في
المخاطر  بهدف تقييم واإلبالغ عن الطريقة التي اتبعتها اإلدارة لمعالجة  نشطةلأل متابعةوإجراء  خسائرالوحمايتها من  الموجودات

 متثال لخطط العمل المتفق عليها سابقا .واال
 

لتدقيق. يتم إعداد المجلس ل من قبل لجنةوموافق عليها  على المخاطرقائمة سنوية تدقيق  من خالل خطة اإلدارةتتحقق مهمة 
إلى نشاط التدقيق الذي تم استكماله خالل الفترة باإلضافة ا  حول يتضمن ملخصربع سنوي بحيث  تقرير رسمي في نهاية كل

 .لتدقيقمعلومات حول مستجدات حالة المسائل المذكورة مسبقا  في التقرير المرفوع إلى لجنة المجلس ل
 

التدقيق الداخلي. يقوم إدارة  لتدقيق بمراجعة واعتماد خطط وموارد التدقيق الداخلي للمجموعة ، وتقييم فعاليةالمجلس ل تقوم لجنة
 لإلدارة.يم دوري بإجراء تقيأيضا  المستشارون الخارجيون 

 
  في كيانات المجموعةالمخاطر  وإجراءات إطار إدارةش. 

 
بيئة األنظمة  يتم األخذ في االعتبار التوافق مع على مستوى كيانات المجموعة،  إدارة المخاطرعند وضع سياسات وإجراءات 
  والتشريعات المحددة للكيانات.

 
 

 إجراءات قانونية        37
 

ء شائع في مجال الخدمات المصرفية بسبب طبيعة األعمال التي تتم ممارستها، ولدى المجموعة ضوابط التقاضي هو إجرا
إلدارة المطالبات القانونية. بمجرد الحصول على مشورة قانونية مهنية وتقدير مبلغ الخسارة بصورة  صحيحةوسياسات 

 المعلوماتعها المالي قد تنجم عن المطالبات. بناء على معقولة تقوم المجموعة بالتسوية بالنظر إلى أي آثار عكسية على وض
ديسمبر  31 ليس من المتوقع وجود آثار سالبة على الوضع المالي للمجموعة نتيجة لمطالبات قانونية كما في، المتوفرة
 نات المالية. بخالف الحد المذكور سابقا  باعتبار أنه الحاجة إلى تكوين مخصصات إضافية ألي مطالبة في هذه البيا 2019

 
  المساهمات االجتماعية       38

 
: 2018مليون درهما  ) 72.8بلغت المساهمات االجتماعية )بما في ذلك التبرعات واألعمال الخيرية( المقدمة خالل العام  

 مليون درهم(. 68.9
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