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  بي إم جي   ىبي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ ك ىكشركة عضو في شبكة بي إم جي لوار جلف ليمتد  ىك

  بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة. ىانترناشيونال كوبريتف ("ك
 بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة. ىك

 

 
  
  
  
  
  

  بي إم جي لوار جلف ليمتد   كى
   ٢، نيشن تاور ١٩الطابق  

  كورنيش أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
  + ٩٧١) ٢( ٦٣٢ ٧٦١٢+، فاكس: ٩٧١) ٢( ٤٠١ ٤٨٠٠هاتف: 

  
  

  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  

  مصرف اإلمارات للتنميةإلى مساهم 
  

  البيانات المالية الموحدة التقرير حول تدقيق 
  

  الرأي
  

، التي وشركته التابعة ("المجموعة") لمصرف اإلمارات للتنمية ("المصرف") البيانات المالية الموحدةلقد قمنا بتدقيق 
واإليرادات الشاملة  ،ألرباح أو الخسائرل الموحدة بياناتال، و٢٠١٩ديسمبر  ٣١ تتألف من بيان المركز المالي كما في

األخرى، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن 
  السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

  
 للمجموعةواحي المادية، عن المركز المالي  المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة الن  البيانات المالية الموحدةفي رأينا، إن  

ً للمعايير الدولية  االمالي وتدفقاته ا، وعن أدائه٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا
  إلعداد التقارير المالية.

  
  أساس إبداء الرأي

  
"مسؤولية مدققي لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في فقرة  

وفقاً لقواعد السلوك  المجموعةمن هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن  "البيانات المالية الموحدةسابات عن تدقيق الح
المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين باإلضافة إلى قواعد السلوك المهني 

مارات العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة اإل
المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا 

  بداء رأينا.  ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إل
  

  تأكيد األمور
  

 ،٢٠١١سبتمبر  ١٨، الصادر بتاريخ )٧القانون االتحادي رقم (بمرسوم المن  ٦نود أن نلفت االنتباه إلى المادة رقم 
ديسمبر  ٣١المادة كما في  هالمصرف بهذ لم يلتزم. مليار درهم ٥رأس المال المدفوع للمصرف  يبلغوالتي تقتضي أن 

  لم يتم تعديل رأينا في هذا الشأن. .٢٠١٩
  

  أمور التدقيق الرئيسية
  

إن أمور التدقيق الرئيسية هي األمور التي نراها، وفقاً ألحكامنا المهنية، أكثر األمور أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية  
سياق تدقيقنا وأثناء تكوين رأينا حول البيانات المالية الموحدة بشكل  الموحدة للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في 
  مجمل، وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.
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  مصرف اإلمارات للتنمية
  (تابع)  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  
  

  ُسلفانخفاض قيمة القروض وال
  

بشأن إفصاحات نهاية السنة ضمن البيانات    ٨ و  ٧ين  واإليضاح  السياسات المحاسبية الهامةبشأن    ٧-٢-٣راجع اإليضاح  
  المالية الموحدة.

  
باستخدام نموذج خسائر االئتمان   الموحدبيان المركز المالي  مخصصات خسائر االئتمان في  قامت المجموعة باإلعتراف ب

  تقديرات وأحكام معقدةالذي ينطوي على و المتوقعة،
  

من االفتراضات في تطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بها،    عددوتقوم المجموعة بوضع األحكام الجوهرية  
ومعلومات استشرافية ومعايير ،  لتعثر وإجمالي التعرض عند التعثراحتمالية التعثر والخسارة المحتملة عند اوالتي تتضمن  

  . انخفاض القيمة استخدام النماذج والمنهجيات اإلحصائية. يتضمن تقدير مبالغ تصنيف المراحل
  

  اإلجراءات التي قمنا بها في هذا الشأن
  
 للحوكمة العام طاراإل فهم في ذلك  بمافهم اإلجراءات المتبعة من قبل المجموعة بشأن انخفاض قيمة القروض ب قمنا لقد

جمع البيانات   إجراءاتمن صحة واعتماد نموذج خسائر االئتمان المتوقعة، و والتحقق النموذج، مراجعةب المتعلقة
  . اإلدارة قبل من المستخدمةوالتقديرات ذات الصلة واالفتراضات 

  
  ما يلي: أخرى، أمور ضمن ،تضمنت إجراءاتنا 

  
  لمقترضين في ا مرحلة تصنيفمدى مالءمة المختارين للتحقق من لمقترضين اعينة من لإجراء مراجعات ائتمانية

  خسائر االئتمان المتوقعة. نموذج

   مالءمة من  لتأكد  ل  خسائر االئتمان المتوقعةالمدخالت واالفتراضات الرئيسية التي تؤثر على حسابات    مناختبار عينة
  .من قبل اإلدارة المعلومات المستخدمة

 مدى معقولية ومالءمة المنهجية واالفتراضات المستخدمة في مختلف   تقييم  فيلدينا لمساعدتنا    نبمتخصصي  االستعانة
االفتراضات واألحكام الرئيسية المتعلقة بالزيادة  مناقشة ذلك  نموذج خسائر االئتمان المتوقعة. تضمنمكونات 
، دادعن السداد، ومعدالت االستر ية التعثر، واحتمالالسداد التعثر عن، وتعريف في مخاطر االئتمان الملحوظة

ً بإعادة النتائج المرجحة. احتمالية واستخدام متغيرات االقتصاد الكلي و  بنوداحتساب بعض قام متخصصونا أيضا
 النماذج.أداء تقييم نتائج نماذج المجموعة و

  في هذا الشأن اإلدارة وتقديرات النموذجالالحقة على التعديالت  أحكام اإلدارة بشأن مالءمةتقييم.  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩لمعيار رقم متطلبات اوفقاً ل اتحافصاإل كفايةتقييم مدى  
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  مصرف اإلمارات للتنمية
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  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  
  

  المدرجةتقييم االستثمارات غير 
  

بشأن إفصاحات نهاية السنة ضمن البيانات المالية    ٩المحاسبية الهامة واإليضاح  السياسات  بشأن    ٧-٢-٣  راجع اإليضاح
  الموحدة.

  

ً ما تطبيق أساليب  المدرجةتقييم االستثمارات غير  يتطلب تنطوي على أحكام هامة واستخدام افتراضات تقييم غالبا
  يعتبر هذا األمر أحد أمور التدقيق الرئيسية.، القيمة العادلةتقديرات المرتبط بنظراً لعدم اليقين تقديرات. و
  

  اإلجراءات التي قمنا بها في هذا الشأن
  

من المنهجية واالفتراضات بما في ذلك المدخالت الرئيسية المستخدمة  بتقييم كلٍ  االستثمارات غير المدرجة، قمنالتقييم 
الملكية غير حقوق الستثمارات أسهم القيمة العادلة  تقديرمن قبل اإلدارة في  ينالمعين ينمستقلالتقييم ال خبراءمن قبل 
  .المدرجة

  
  تضمنت إجراءاتنا ما يلي:

  
  مع المجموعة لتحديد ما إذا  ارتباطهموقراءة شروط  ينالتقييم الخارجيكفاءة واستقاللية ونزاهة خبراء مدى تقييم

  على نطاق عملهم. قيود تفرضكانت هناك أية أمور قد تؤثر على موضوعيتهم أو 

  لعمليات الحسابية (مثل المضاعفات، ومعدل الخصم المستخدم،منهجية التقييم واالفتراضات المستخدمة في امناقشة 
  وما إلى ذلك).

 السوق المتاحة. ومعطيات خارجيةمقابل مصادر  التقييمالمدخالت المستخدمة في  ل منقق بشكل مستقالتح  

  لقياس القيمة العادلة  ضمن النظام المتدرجدقة التصنيف مدى بما في ذلك  المصرف،تقييم مدى مالءمة إفصاحات 
  االفتراضات الرئيسية.  والحساسية تجاه،  غير الملحوظة، والمدخالت الهامة  كفاية اإلفصاح عن أساليب التقييمومدى  

  
  العقارات االستثماريةتقييم 

  

بشأن إفصاحات نهاية السنة ضمن البيانات المالية   ١٠السياسات المحاسبية الهامة واإليضاح بشأن  ٧-٣راجع اإليضاح 
  الموحدة.

  
ً حيث أنه  على أحكامتقييم العقارات االستثمارية  ينطوي التدفقات النقدية  ما يتطلب استخدام أساليب تقييم مثل  غالبا

في سياق المشهد العام . في التقديرات جوهري ، مما يشير إلى عدم يقينالسوق المماثلة في معامالتالالمخصومة أو 
يعتبر هذا لذلك، . مختلفة اتتتفاوت نتائج التقييم باستخدام منهجي، قد دولة اإلمارات العربية المتحدةقطاع العقارات بل

  األمر أحد أمور التدقيق الرئيسية.
 

  اإلجراءات التي قمنا بها في هذا الشأن
  

  تضمنت إجراءاتنا ما يلي:
  

  مع المجموعة لتحديد ما إذا   ارتباطهموقراءة شروط  ينكفاءة واستقاللية ونزاهة خبراء التقييم الخارجيمدى تقييم
 على نطاق عملهم. قيود تفرضكانت هناك أية أمور قد تؤثر على موضوعيتهم أو 

 معايير التقييم المناسبة مع التقييم  توافق منهجيةمدى  وتقييم، العقارات لكافةعلى تقارير التقييم الخارجي  الحصول
من المعايير الدولية  ١٣رقم  مع متطلبات المعيار بما يتوافقالعادلة في بيان المركز المالي الموحد لتحديد القيمة 

 .إلعداد التقارير المالية

  ومدى معقولية معدالت الخصم أو خبراء التقييم المستخدمة من قبلفتراضات االتعديالت والتقييم مدى معقولية 
 العقارات. منالناتجة  اإليراداتمعدالت الرسملة المطبقة على تدفقات 

  مدى كفاية اإلفصاح في البيانات المالية الموحدة.التحقق من  
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 مصرف اإلمارات للتنمية
  (تابع)  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  
  

    البيانات المالية الموحدةمسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن 
  

 بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  البيانات المالية الموحدةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض  
وعن الرقابة الداخلية   ،٢٠١١) لسنة  ٧وإعدادها بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من المرسوم بالقانون االتحادي رقم (

، الناتجة عن تكون خالية من األخطاء المادية بحيث البيانات المالية الموحدةالتي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد 
   االحتيال أو الخطأ.

  

ً لمبدأ  اعلى مواصلة أعماله المجموعة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة ات المالية الموحدةالبيانعند إعداد  وفقا
االستمرارية، واإلفصاح حيثما يكون مناسباً عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس 

  أو لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك. اأو إيقاف عملياته المجموعةللمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية 
  

  يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
  

  البيانات المالية الموحدةمسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق 
  

، بشكل مجمل، خالية من البيانات المالية الموحدةتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت 
األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول 

نه ليس ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق  هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لك
سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال أو الخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية إذا 

رارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون كان من المتوقع أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية وبشكل معقول على الق
  .البيانات المالية الموحدةبناًء على هذه 

  

كجزء من أعمال التدقيق التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك 
  المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:

  

 سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ، وتصميم البيانات المالية الموحدةمخاطر األخطاء المادية في  تحديد وتقييم ،
وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتزويدنا بأساس إلبداء  

تيال تكون أعلى مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة  رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االح
  عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

  

  ،فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف الراهنة
  .للمجموعةوليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية 

  

 لصلة  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات ا
  الموضوعة من قبل اإلدارة.

  

  التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان هناك عدم
يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تُثير شكوكاً 

وفقاً لمبدأ االستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين  اعلى مواصلة أعماله المجموعةقدرة  جوهرية حول
البيانات  جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في 

كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي ، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير المالية الموحدة
تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في  

  وفقاً لمبدأ االستمرارية. اعن مواصلة أعماله المجموعةتوقف 
  

   البيانات  ها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت  وهيكلها ومحتوا  البيانات المالية الموحدةتقييم عرض
 بصورة عادلة.  البيانات المالية الموحدةتمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض    المالية الموحدة

  

  داخل المجموعة الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية
إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. كما نتحمل مسؤولية توجيه أعمال التدقيق للمجموعة واإلشراف عليها 

 وتنفيذها. نحن مسؤولون وحدنا عن رأينا التدقيقي. 
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   الموحدبيان األرباح أو الخسائر 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

 ١٤٥٫٢٨٤ ٢٤٦٫٢٩١  ١٩    فائدةالإيرادات 
 (٣٩٫٥٩٥) (١٠٤٫٦٥٠)  ٢٠   فائدةمصروفات ال

    ----------------------  ----------------------  
 ١٠٥٫٦٨٩ ١٤١٫٦٤١      فائدةال إيرادات صافي

      
 ٧٫٣٠٩ ٢٠٫٥٩٨    أرباح من المضاربة واإلجارة واالستصناع 

    ----------------------  ----------------------  
 ١١٢٫٩٩٨ ١٦٢٫٢٣٩    الفائدة وأرباح التمويل اإلسالميصافي إيرادات 

      
 ١٦٫٦٠٨ ١٣٫٠٦١  ٢١  االستثمارإيرادات 

 ١٢٫٣٠١ ١٠٫٣٩٥  ٢٢  إيرادات الرسوم والعموالت
 ٢١٫٠١٨ ١٧٫٢٣٦  ٢٣  خرىاأليرادات اإل
    ----------------------  ----------------------  

 ١٦٢٫٩٢٥ ٢٠٢٫٩٣١     إجمالي اإليرادات التشغيلية
    ----------------------  ----------------------  

      المصروفات
 (٤٦٫٢٠٠) (٥١٫٨١٣)    الموظفين رواتب وتعويضات

 (٣١٫٤٥٠) (٢٧٫٢٢٣)  ٢٤  المصروفات التشغيلية والعمومية
 (١٣٫٢٣٠) (١٩٫٣٧٠)  ٢٥  قيمةالمخصص انخفاض 

    ----------------------  ----------------------  
  األرباح قبل إعادة تقييم العقارات االستثمارية واالستثمارات

    المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 

١٠٤٫٥٢٥ 
 

٧٢٫٠٤٥ 
    ----------------------  ----------------------  

  من إعادة تقييم العقارات االستثمارية الخسائر 
  ١٠، ٩  واالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 
(٣٤٫٠١٥) 

 
(٣٠٫٣٧٤) 

    ----------------------  ----------------------  
 ٤١٫٦٧١ ٧٠٫٥١٠    أرباح السنة 

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

        
      
      
      
      
      
      
  

  .البيانات المالية الموحدةال يتجزأ من هذه  جزءً  ٧٧إلى  ١١من الصفحات تشكل اإليضاحات المدرجة على 
  

   .٥إلى  ١من الصفحات مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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٨ 
  

 

   الموحد اإليرادات الشاملة األخرىبيان 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 
    ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 درهم ألف ألف درهم    
      

  ٤١٫٦٧١  ٧٠٫٥١٠    أرباح السنة 
        

        البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر  
        

في االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الزيادة/ (النقص) 
    اإليرادات الشاملة األخرى

 
٤١٫١٥٠ 

 
(٤٢٫٥٠٣) 

    ----------------------  ----------------------  
 (٨٣٢) ١١١٫٦٦٠    للسنة الشاملة (الخسائر) /اإليرادات إجمالي

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

  جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٧٧إلى  ١١من الصفحات تشكل اإليضاحات المدرجة على 
  

   .٥إلى  ١من الصفحات مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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    الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  اإلجمالي   احتياطي القيمة العادلة   المحتجزة  األرباح  ضخه المقترح رأس المال   االحتياطي الخاص   رأس المال  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
              

 ٣٫٣٤١٫٧٤٦ ٧٣٫٩٨١ ٥٠١٫٧٠٥ ١٠٫٦٨٩ ٥٥٩٫٣٧٥ ٢٫١٩٥٫٩٩٦  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  من المعايير الدولية إلعداد  ٩التأثير المتراكم نتيجة تطبيق المعيار رقم 

 - ١٫٤٧٣ (١٫٤٧٣) - - -  التقارير المالية 
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

 ٣٫٣٤١٫٧٤٦ ٧٥٫٤٥٤ ٥٠٠٫٢٣٢ ١٠٫٦٨٩ ٥٥٩٫٣٧٥ ٢٫١٩٥٫٩٩٦  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
        إجمالي اإليرادات الشاملة:

 ٤١٫٦٧١ - ٤١٫٦٧١ - - -  أرباح السنة 
        اإليرادات الشاملة األخرى:

الخسائر المحققة على بيع اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 - (١٣٫٠٨٥) ١٣٫٠٨٥ - - -  اإليرادات الشاملة األخرى

خالل صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من 
 (٢٩٫٤١٨) (٢٩٫٤١٨) - - - -  اإليرادات الشاملة األخرى

  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  
 ١٢٫٢٥٣ (٤٢٫٥٠٣) ٥٤٫٧٥٦ - - -  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

 ٨٥٠٫٠٠٠ - - - - ٨٥٠٫٠٠٠  الزيادة في رأس المال المدفوع
 - - (٥٠١٫٧٠٥) - - ٥٠١٫٧٠٥  تحويالت األرباح المحتجزة
 - - - (١٠٫٦٨٩) - ١٠٫٦٨٩  )١٧(إيضاح رأس المال المقترح ضخه 

 - - (٤٫١٦٧) - ٤٫١٦٧ -  )١٧(إيضاح المحول إلى االحتياطي الخاص 
  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  

 ٤٫٢٠٣٫٩٩٩ ٣٢٫٩٥١ ٤٩٫١١٦ - ٥٦٣٫٥٤٢ ٣٫٥٥٨٫٣٩٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  

 ٤٫٢٠٣٫٩٩٩ ٣٢٫٩٥١ ٤٩٫١١٦ - ٥٦٣٫٥٤٢ ٣٫٥٥٨٫٣٩٠  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
        إجمالي اإليرادات الشاملة:

 ٧٠٫٥١٠ - ٧٠٫٥١٠ - - -  أرباح السنة 
        اإليرادات الشاملة األخرى:

العادلة من خالل الخسائر المحققة على بيع اإلستثمارات المالية بالقيمة 
 - ٧٧٣ (٧٧٣) - - -  اإليرادات الشاملة األخرى

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 ٤٠٫٣٧٧ ٤٠٫٣٧٧ - - - -  اإليرادات الشاملة األخرى

  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  
 ١١٠٫٨٨٧ ٤١٫١٥٠ ٦٩٫٧٣٧ - - -  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

 ٤٥٠٫٠٠٠ - - - - ٤٥٠٫٠٠٠ الزيادة في رأس المال المدفوع
 - - (٧٫٠٥١) - ٧٫٠٥١ -  )١٧(إيضاح المحول إلى االحتياطي الخاص 

  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  
 ٤٫٧٦٤٫٨٨٦ ٧٤٫١٠١ ١١١٫٨٠٢ - ٥٧٠٫٥٩٣ ٤٫٠٠٨٫٣٩٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  
  .البيانات المالية الموحدةهذه  ال يتجزأ من جزءً  ٧٧إلى  ١١من الصفحات تشكل اإليضاحات المدرجة على 



  مصرف اإلمارات للتنمية

١٠ 
  

 

  

 الموحدبيان التدفقات النقدية 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
  .البيانات المالية الموحدةال يتجزأ من هذه  جزءً  ٧٧إلى  ١١من الصفحات تشكل اإليضاحات المدرجة على 

  
.٥إلى  ١من الصفحات مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين

    ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  

        األنشطة التشغيليةمن التدفقات النقدية 
 ٤١٫٦٧١ ٧٠٫٥١٠    أرباح السنة 

  
      لـ: تعديالت

 ٨٫٤٩١ ٨٫٤٠٨  ١٢  االستهالك
  واستبعاد القيمة العادلة  صافي خسائر

 ٥٫٨٣١ (١٢٫٤١٩)  ٩  موجودات مالية من خالل األرباح أو الخسائر  
 ٢٤٫٨٦٠ ٤٦٫٠٦٠  ١٠  تقييم عقارات استثماريةخسائر القيمة العادلة من 

 (١٦٫٩٢٥) (١٢٫٦٨٧)    إيرادات توزيعات األرباح واالستثمارات
 ٦٨٨ ٦٤٥    إطفاء العالوة/ (الخصم) من السندات االستثمارية

 ١٫٠٥٨ ١٫٤١٦    للموظفين  مخصص تعويضات نهاية الخدمة
 ١٣٫٢٣٠ ١٩٫٣٧٠    صافي   – الُسلفالقروض ومخصص انخفاض قيمة 

 ٢٫٠٢٩ -    انخفاض قيمة الموجودات الثابتة
    -----------------------  -----------------------  
    ٨٠٫٩٣٣ ١٢١٫٣٠٣ 
    -----------------------  -----------------------  

      التغيرات في: 
 (٣٤٠٫٠٠٠) (٢٫٧١٠٫٠٠٠)    بعد ثالثة أشهر مصارفالالمستحق من 

 (٥٤٤٫٥٥٩) (٢٤٦٫١٢٤)    الُسلفالقروض و
 (٢٦٩٫٧٢٢) (٢٤٧٫٠٣٠)    ستصناعاالجارة واإلمرابحة والعقود 

 (١٦٫٨٩٤) (٣٤٫٢٣٧)    خرىاألموجودات ال
 (٥٢٦٫٩٣٦) (١٫١٥٢٫٩٧٧)    أموال من مؤسسات حكوميةوودائع 

 ١١٤٫٩٨٥ ١٠٨٫٢٢٣    خرىاألمطلوبات ال
 - (٨٦)    إيجارات مدفوعة بموجب عقود إيجار

 (٣٥٣) (٢٩٥)    نهاية الخدمة المدفوعة للموظفينتعويضات 
    ------------------------  -----------------------  

 (١٫٥٠٢٫٥٤٦) (٤٫١٦١٫٢٢٣)    صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 
    ------------------------  -----------------------  

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 ٢٧٧ (٦٫٦٧٥)    شراء ممتلكات ومعدات، صافي من االستبعادات

 ١٩٫١٨٤ ١٢٫٧٧٨    توزيعات األرباح المستلمة 
 (٢٥٦٫٥١٢) (٣٥٥٫٠٤١)    الحركة في االستثمارات

    -----------------------  -----------------------  
 (٢٣٧٫٠٥١) (٣٤٨٫٩٣٨)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  

    ==========  ==========  
      ةالتمويلي األنشطةالتدفقات النقدية من 

 ٨٥٠٫٠٠٠ ٤٥٠٫٠٠٠    الزيادة في رأس المال المدفوع
 - ٢٫٧٥١٫٥٣٣    إصدار سندات

    -----------------------  -----------------------  
 ٨٥٠٫٠٠٠ ٣٫٢٠١٫٥٣٣    ةالتمويلي األنشطة صافي النقد الناتج من 

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

 (٨٨٩٫٥٩٧) (١٫٣٠٨٫٦٢٨)    صافي النقص في النقد وما يعادله 
 ٢٫٨٨١٫٦٤٣ ١٫٩٩٢٫٠٤٦    يناير  ١النقد وما يعادله في 

    ==========  ==========  
 ١٫٩٩٢٫٠٤٦ ٦٨٣٫٤١٨  ٢٧  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 

    ==========  ==========  
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  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

     الرئيسية الوضع القانوني واألنشطة  ١
  

مملوكة بالكامل من قبل الحكومة االتحادية لدولة عامة تأّسس مصرف اإلمارات للتنمية ("المصرف") كشركة مساهمة 
، من خالل  ٢٠١١سبتمبر    ١٨("القانون") الصادر في    )٧( تحادي رقم  االقانون  الاإلمارات العربية المتحدة وفقاً للمرسوم ب

دمج عمليات وموجودات ومطلوبات كل من مصرف اإلمارات الصناعي والمصرف العقاري، وهما مصرفان اتحاديان  
) من  ٧تحادي رقم (االقانون  الدمجان"). تم التصديق على المرسوم بجب قوانين منفصلة ("المصرفان المتم تأسيسهما بمو 

 .  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠س دولة اإلمارات العربية المتحدة وأصبح سارياً اعتباراً من قبل رئي
 

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.٥١٥١٥إن العنوان المسجل للمصرف هو ص.ب 
 

تتمثل األهداف الرئيسية للمصرف في تشجيع النمو االقتصادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتنويع مصادر دخله  
 ن طريق تأسيس صناعات جديدة وتعزيز وتطوير الصناعات القائمة. ع
 

تقديم القروض لألغراض   وشركته التابعة ("يشار إليهما مجتمعين بـ "المجموعة") تشمل األنشطة الرئيسية للمصرف
  اإلمارات العربية المتحدة. في دولة ادارة السجالت المتكاملة، وتقديم خدمات الصناعية والعقارية

  
  .٢٠٢٠بريل أ ٩ والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ   البيانات المالية الموحدةتم اعتماد هذه 

  
  أساس اإلعداد   ٢

  
  بيان التوافق  ١-٢

  
وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة    البيانات المالية الموحدةلقد تم إعداد هذه  

سبتمبر   ١٨الصادر في ) ٧رقم (الدولية والمتطلبات ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
٢٠١١.   

  
 أساس القياس   ٢-٢

  
ً  الموحدةالبيانات المالية هذه تم إعداد    ات االستثماريةإعادة تقييم العقاربناًء على  هالتكلفة التاريخية المعدل لمبدأوفقا

والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل   بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىوالموجودات المالية 
  جميعها بالقيمة العادلة. ةالمدرج خسائرح أو الارباأل
  

 العملة التشغيلية وعملة العرض   ٣-٢
  

الرسمية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي")، وهو العملة  البيانات المالية الموحدةتم عرض هذه 
  ما لم يذكر خالف ذلك. ،رقم صحيح باآلالفالمبينة إلى أقرب  المبالغتم تقريب . للمجموعة

  
  استخدام التقديرات واألحكام   ٤-٢

  
  تطبيق  على تؤثر  التي واالفتراضات والتقديرات األحكام  بوضع ةاإلدار قامت ،البيانات المالية الموحدة هذهإعداد  عند 

. قد تختلف  والمصروفات  واإليرادات  والمطلوبات  لموجوداتل  المعلنة  المبالغللمجموعة باإلضافة إلى    المحاسبية  السياسات
  النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

  
  في المحاسبية التقديرات على  بالتعديالت االعتراف  يتم . مستمرة بصورة التابعة لها  واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم

ة  حول البيانات المالي ٥في اإليضاح رقم  تم . اعتباراً من تاريخ التعديل فصاعداً  التقديرات تعديل فيها يتم  التي الفترة
 افتراضات  على  تنطوي  التي  المجاالتأو  ،  التعقيداتأو    األحكامالتي تنطوي على درجة عالية من    المجاالتبيان  الموحدة  

  .الموحدة المالية لبياناتل  هامة وتقديرات
  

   



  مصرف اإلمارات للتنمية

١٢ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع)أساس اإلعداد   ٢
  

  أساس التوحيد  ٥-٢
  

الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركات المستثمر تتمثل الشركات التابعة في الشركات المستثمر بها 
هناك تغيرات  تبها إذا كانت تستوفي معايير السيطرة. تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة في حال كان

ازية أكثر جوهرية في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة. يتضمن ذلك الظروف التي تكون فيها حقوق السيطرة االحتر
وتؤدي إلى سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها. تم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة ضمن هذه البيانات 

  المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة إلى تاريخ توقف تلك السيطرة.
  

  المعامالت المحذوفة عند التوحيد
  

يتم حذف كافة المعامالت واألرصدة الداخلية فيما بين شركات المجموعة، وكذلك عند إعداد البيانات المالية الموحدة، 
 بالعمالت األجنبية) الناتجة عن المعامالت ناتجة عن المعامالت(باستثناء األرباح أو الخسائر الاإليرادات والمصروفات 

غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف األرباح غير المحققة،  الخسائر فيما بين شركات المجموعة. هذا ويتم حذف
  ولكن فقط إلى المدى الذي ال يصاحبه دليل على انخفاض القيمة.

  
  تتألف هذه البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للمصرف وشركته التابعة المبينة على النحو التالي:

  
  نسبة الملكية  سنة التأسيس  تأسيسبلد ال  اإلسم القانوني

        
شركة الشخص  – للسجالت المتكاملةشركة اإلمارات 
ً بشركة اإلمارات  الواحد ذ.م.م (المعروفة سابقا

شركة الشخص  –لألصول المرهونة والمنقولة 
  الواحد)

  ٪١٠٠  ٢٠١٨  اإلمارات العربية المتحدة

  
  السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  
 ،البيانات المالية الموحدةالمعروضة في هذه  المبينة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات السياسات المحاسبية تم تطبيق

يناير  ١، حيث قامت المجموعة بتطبيقهما اعتباراً من من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦رقم  رباستثناء المعيا
   على النحو المبين أدناه. ٢٠١٩

  

  والمعايير الجديدة التي تم تطبيقهاعلى المعايير التعديالت   ١-٣
  

  عقود االيجار – من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦ المعيار رقم
   

الصادر في  "عقود اإليجار"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦المعيار رقم  مبدئياً بتطبيقت المجموعة قام
مة في امن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تغييرات ه ١٦ يقدم المعيار رقم. ٢٠١٩يناير ١بتاريخ  ٢٠١٦ يناير

 رقم التمييز بين عقود التأجير التشغيلي والتمويلي بموجب معيار المحاسبة الدوليهذا المعيار محاسبة المستأجر. يزيل 
االستخدام والتزامات اإليجار عند بدء عقد اإليجار لجميع عقود اإليجار،  ويتطلب من المستأجر االعتراف بأصل حق ١٧

  باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول ذات القيمة المنخفضة.
  

 ٤ والتفسير رقم ١٧تم إعادة بيان المعلومات المقارنة وال يزال يتم اإلبالغ عنها طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم لم ي
الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. يتم اإلفصاح عن تفاصيل السياسات المحاسبية طبقاً 

بشكل  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٤والتفسير رقم  ١٧للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 . من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦المعيار رقم ي ف منفصل إذا كانت مختلفة عن تلك

 
 
 
 

 



  مصرف اإلمارات للتنمية

١٣ 
  

 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  
  (تابع)التعديالت على المعايير والمعايير الجديدة التي تم تطبيقها   ١-٣
  

 (تابع) عقود االيجار – التقارير الماليةمن المعايير الدولية إلعداد  ١٦ المعيار رقم
  

  محاسبة المستأجر
  

ً بقياس أص ل حق االستخدام بالتكلفة ثم تقاس الحقًا بالتكلفة مطروًحا منها االستهالك المتراكم وتقوم المجموعة مبدئيا
  التزامات اإليجار.إلعادة قياس وخسائر انخفاض القيمة، المعدلة 

  
ً بقياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية  تقوم المجموعة مخصومة باستخدام معدل المبدئيا

ً االقتراض الفعلي.  يتم تعديل التزام اإليجار لمدفوعات الفائدة واإليجار، كذلك تأثير تعديالت اإليجار، من بين أمور  والحقا
  أخرى.

  
المالية  من المعايير الدولية إلعداد التقارير ١٦ به بموجب المعيار رقم المتاحاختارت المجموعة اتخاذ البديل العملي 

أو  شهراً  ١٢ تبلغال يتضمن خيار شراء وله مدة  عقد إيجارعلى متطلباتها العامة على عقود اإليجار قصيرة األجل (أي 
ف بمدفوعات اإليجار المرتبطة اعترباإلالمجموعة وتقوم ألصول منخفضة القيمة. ل ) وعقود إيجارمنذ تاريخ بدء العقد أقل

اإليجارات كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو على أساس منتظم آخر إذا كان هذا  هذهب
لمعيار المحاسبي الدولي رقم بموجب ا األساس يمثل نمط مزايا المستأجر، على غرار محاسبة عقود اإليجار التشغيلية

١٧.  
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام منهجية معدلة بأثر رجعي  ١٦ المعيار رقمبتطبيق المجموعة  قامت
عرض حق استخدام الموجودات ضمن "الممتلكات بالمجموعة  قامتتتم إعادة بيان المعلومات المقارنة. ال والتي بموجبها 

  لوبات أخرى" في بيان المركز المالي الموحد.والمعدات" والتزامات التأجير ضمن "مط
  

 التقارير المالية لعقود اإليجارمن المعايير الدولية إلعداد  ١٦التحول إلى المعيار رقم 
 
بمبلغ إضافي باإلعتراف  قامت المجموعةالتقارير المالية، من المعايير الدولية إلعداد  ١٦ند االنتقال إلى المعيار رقم ع

ألف درهم من التزامات التأجير. لم يكن هناك أي تأثير على  ١٩٣درهم من أصول حق االستخدام و ألف  ١٩٣قدره 
  األرباح المحتجزة.

  
يبلغ متوسط . عند قياس مطلوبات اإليجار، قامت المجموعة بخصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي

  ٪ سنويًا.٣٫٥سعر الفائدة المطبق حوالي 
  

  



  مصرف اإلمارات للتنمية

١٤ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةاحات حول إيض
  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  
  الموجودات المالية والمطلوبات المالية  ٢-٣
  
  االعتراف  ١-٢-٣

  
لمستحقة اوالمبالغ ع الستصنارة واإلجاوابحة رالمود اعقء وللعمال الُسلفالقروض وباالعتراف بئياً دعة مبولمجموم اتق
التاريخ الذي تنشأ فيه. يتم مبدئياً االعتراف بكافة في روض األخرى لقء وسندات الدين والعمالا ئعوك وودالبنالی ن/ إم

  الموجودات والمطلوبات المالية األخرى في تاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.
  

  التصنيف والقياس المبدئي  ٢-٢-٣
  

  الموجودات المالية
  

على أنه مقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي 
  أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.الشاملة األخرى 

  
بالقيمة العادلة مدرج  تصنيفه على أنهولم يتم يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة تحقق كال الشرطين التاليين 

  من خالل األرباح أو الخسائر:
  
أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية  - 

 التعاقدية؛ و 

ية تمثل فقط دفعات المبلغ أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقد - 
 األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق. 

ولم يتم من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة تحقق كال الشرطين التاليين  العادلةالدين بالقيمة  أداةيتم قياس 
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:مدرجة  تصنيفها على أنها

  
ن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية أ - 

  التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و 

أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ  - 
 ى المبلغ األصلي المستحق. األصلي والفائدة عل

غير المحتفظ بها للمتاجرة، قد تختار المجموعة بشكل نهائي  أسهم حقوق الملكيةعند االعتراف المبدئي بأحد استثمارات 
عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم هذا االختيار وفقاً لكل استثمار 

  .على حدة
  

  خالل األرباح أو الخسائر. نقاسة بالقيمة العادلة معلى أنها مُ  األخرىكافة الموجودات المالية يتم تصنيف 
  

األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات  تصنيفعند االعتراف المبدئي، قد تقرر المجموعة بشكل نهائي عالوة على ذلك، 
بالقيمة العادلة من خالل مدرج إليرادات الشاملة األخرى على أنه القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل ا

م األرباح أو الخسائر إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو ت
  تصنيفها غير ذلك. 

   



  مصرف اإلمارات للتنمية

١٥ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  
  (تابع)الموجودات المالية والمطلوبات المالية   ٢-٣
  
  (تابع)التصنيف والقياس المبدئي   ٢-٢-٣

  
  (تابع) الموجودات المالية

  
  األعمالتقييم نموذج 

  
االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة حيث يعتبر  إطاره نموذج األعمال الذي يتم فيم هدف تقوم المجموعة بتقيي

ذلك أفضل أسلوب يوضح الطريقة التي تدار بها األعمال وتقدم بها المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي تم 
  االعتبار على ما يلي:وضعها في 

  
ً  وتطبيق تلك السياساتالسياسات واألهداف المعلنة للمحفظة  -    ؛عمليا

  كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة؛ - 

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة  - 
  تلك المخاطر؛ 

 كيفية تعويض مديري األعمال؛ و - 

سابقة، أسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات في الفترات المبيعات في التوقيت مدى تكرار وحجم و - 
  المستقبل.

فيما يتعلق بالموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، يتم 
تعاقدية وال النقدية التدفقات ال، حيث ال يتم االحتفاظ بها سواء لتحصيل الخسائرقياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

  وبيع الموجودات المالية.تعاقدية النقدية التدفقات اللتحصيل 
  

  المبلغ األصلي والفائدة  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات
  

. يتم تعريف المبدئيالمبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "
"الفائدة" على أنها المقابل للقيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي المستحق خالل فترة زمنية 
محددة ومقابل تكاليف ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، باإلضافة إلى 

  هامش الربح. 
  

عتبار المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ المجموعة في اال دفعاتذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط عند تقييم ما إ
يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو الشروط التعاقدية لألداة. 

االعتبار  فيل بهذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم، تضع المجموعة قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي األص
التي شروط السداد المبكر أو مد أجل السداد، والشروط ، وقد تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقديةالتي محتملة الحداث األ

لقيمة المقابل لعليها تعديل قد يترتب  ، والشروط التيتحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة
  الزمنية للمال.

  
  إعادة التصنيف

  
 ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئي، إال في الفترة التي تغير فيها المجموعة نموذج أعمالها

  إلدارة الموجودات المالية.
  



  مصرف اإلمارات للتنمية

١٦ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  
  (تابع) الهامة السياسات المحاسبية  ٣
  
  (تابع)الموجودات المالية والمطلوبات المالية   ٢-٣
  
  (تابع)التصنيف والقياس المبدئي   ٢-٢-٣

  
  (تابع) الموجودات المالية

  
 القروض وعقود المرابحة واإلجارة واالستصناع

 
تمثل عقود المرابحة التمويل الممنوح لشراء بضائع صناعية لمصلحة المقترضين على أساس السداد المؤجل. يتم 

 عقد المرابحة عندما يتم صرف األموال للموّرد لتوريد البضائع الصناعية إلى المقترض.ب االعتراف
 

عقد ب االعترافأساس السداد المؤجل. يتم تمثل عقود االستصناع التمويل الممنوح إلنشاء أعمال مدنية صناعية على 
 االستصناع عندما يتم صرف األموال للمقاول إلنشاء األعمال المدنية لمصلحة المقترض. 

 
هناك عقود استصناع أخرى تُلحق بعقد إجارة بين المصرف ومؤسسة اإلمارات العقارية حيث تتعهد المؤسسة، بناًء على 

 العقد ثم تأجيرها بثمن وطريقة سداد متفق عليهما. طلب من المصرف، ببناء العين موضوع
 

تمثل اإلجارة عقود إيجار تمويلية. تشمل فترة عقد اإلجارة الجزء األكبر للعمر االقتصادي لألصل ويتم فيها تحويل 
إلى المستأجر. قد تنتقل أو ال تنتقل ملكية األصل إلى  فعلي هامة المتعلقة بملكية األصل بشكلالمخاطر واالمتيازات ال

  .العقدالمستأجر في نهاية 
 

 الربحيتم االعتراف بأرباح عقود اإلجارة واالستصناع على أساس االستحقاق والتناسب الزمني باستخدام طريقة معدل 
  في استرداد األرباح. الفعلي. ال يتم االعتراف بأرباح عقود اإلجارة واالستصناع عندما يكون هناك شك

  
  المطلوبات المالية 

  
  قامت المجموعة بتصنيف وقياس مطلوباتها المالية بالتكلفة المطفأة.
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 ماليةالموجودات إيقاف االعتراف بال
  
التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل  ابإيقاف االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي حقوقه المجموعةقوم ت

األصل  كافة مخاطر وامتيازات ملكية تحويلاألصل المالي من خالل معاملة يتم بموجبها  بتحويل تقومالمالي أو عندما 
لكنها كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وب بتحويل أو االحتفاظ المجموعةال تقوم بصورة فعلية أو عندما  المالي

  . المالي على األصل احتفظ بسيطرتهتال 
  

م االعتراف بها في الموجودات المالية المحولة المؤهلة إليقاف االعتراف يت تقوم المجموعة باالحتفاظ أوتنشأ أي حصة 
  بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة ضمن بيان المركز المالي الموحد.

  
الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة يتم االعتراف ضمن بيان الدخل الموحد ب عند إيقاف االعتراف بأصل مالي،

المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد الثمن ) والمحول الدفترية المخصصة للجزء الذي تم إيقاف االعتراف به من األصل
اإليرادات الشاملة  ضمنأرباح أو خسائر متراكمة تم االعتراف بها  أيتم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد مفترض) و

  .األخرى
  

سندات الملكية  باالستثمارات في خسائر متراكمة تم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق /أي أرباح
عند  بيان الدخل الموحديتم االعتراف بها ضمن  المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، ال

  االعتراف بهذه السندات. إيقاف 
  

فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم المجموعة من خاللها باالحتفاظ أو بتحويل كافة مخاطر وامتيازات األصل المالي 
ويتحدد ذلك  ،بهذا األصل إلى مدى ارتباطها بهذا األصل االعترافولكنها تحتفظ بالسيطرة عليه، تستمر المجموعة في 
  لمحولة.من خالل مدى تعرضها لتغيرات في قيمة األصل ا

  
تحتفظ المجموعة في بعض المعامالت بااللتزام بتقديم خدمات لألصل المالي المحول مقابل رسوم. يتم إيقاف االعتراف 
باألصل المحول عندما تنطبق عليه معايير إيقاف االعتراف. يتم االعتراف بأي موجودات أو مطلوبات متعلقة بعقد 

  أو أقل مما يكفي (التزام) ألداء الخدمات.   )أصل(الخدمة أكثر مما يكفي  ويتوقف ذلك على ما إذا كانت رسوم ،الخدمة
  

  تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتها أو يتم إلغاؤها أو انتهاؤها.
  

  تعديل الموجودات والمطلوبات المالية  ٤-٢-٣
  

  الموجودات المالية
  

لمعدل مختلفة بشكل بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل ا تقوم المجموعةإذا تم تعديل الشروط الخاصة بأصل مالي، 
من األصل كانت التدفقات النقدية مختلفة بشكل جوهري، عندئذ تعتبر الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية  جوهري. في حال

إيقاف االعتراف باألصل المالي األصلي واالعتراف بأصل مالي جديد بالقيمة  ، يتملةفي هذه الحاالمالي األصلي منتهية. 
  أي تكاليف مستحقة للمعاملة. يتم احتساب أي أتعاب مقبوضة في إطار التعديل على النحو التالي:العادلة زائداً 

   
واألتعاب التي تمثل استرداداً لتكاليف يتم إدراج األتعاب التي يتم مراعاتها عند تحديد القيمة العادلة لألصل الجديد  - 

  لألصل؛ و المبدئيالمعاملة المستحقة ضمن القياس 

  االعتراف.إيقاف يتم إدراج األتعاب األخرى ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من األرباح أو الخسائر عند  - 
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  (تابع)الموجودات المالية 
  

ً إذا تم تعديل التدفقات النقدية عندما يكون المقترض   االسترداد، عادة يكون هدف التعديل هو زيادة فرصة متعسر ماليا
خطط لتعديل كانت المجموعة تالشروط التعاقدية األصلية بدالً من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة جوهرياً. إذا حسب 

أصل مالي بطريقة سوف ينتج عنها تنازل عن التدفقات النقدية، فأنه أول ما يضع في االعتبار ما إذا كان ينبغي شطب 
عدم الوفاء عادة بمعايير إيقاف  مما يعنيعلى نتيجة التقييم الكمي جزء من األصل قبل إجراء التعديل. تؤثر هذه الطريفة 

  االعتراف في مثل هذه الحاالت.
  

إذا لم يؤدي تعديل أصل مالي تم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إلى إيقاف 
 بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستخدام أوالً  تقوم المجموعةاالعتراف باألصل المالي، عندئذ 

قوم باالعتراف بالتعديل الناتج على أنه أرباح أو خسائر للتعديل ضمن األرباح أو تيقة معدل الفائدة الفعلي لألصل وطر
علي المستخدم في حساب األرباح الخسائر. بالنسبة للموجودات المالية ذات أسعار فائدة متغيرة، يتم تعديل معدل الفائدة الف

أو الخسائر بما يعكس الشروط الراهنة السائدة في السوق في وقت التعديل. يتم إطفاء أي تكاليف أو رسوم متكبدة باإلضافة 
إلى األتعاب المستلمة في إطار تعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي المعدل على مدى الفترة المتبقية لألصل المالي 

  المعدل.
  

خسائر انخفاض  ضمنإذا تم إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها المقترض، يتم عرض األرباح أو الخسائر 
  القيمة. في حاالت أخرى، يتم عرضها كإيرادات فائدة محتسبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

  
  المطلوبات المالية

  

بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم تعديل شروطه وتكون التدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة  تقوم المجموعة
بصورة جوهرية، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بالتزام مالي جديد بناء على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. عند إيقاف 

 لاللتزام المالي الذي تم إيقاف االعتراف به وبينفرق بين القيمة الدفترية االعتراف بااللتزام المالي، يتم االعتراف بال
، في حال تم تحويلها يتضمن الثمن المدفوع الموجودات غير المالية التي ضمن األرباح أو الخسائر. عالثمن المدفو
  بما في ذلك االلتزام المالي الجديد المعدل. المتحملةااللتزامات وجودها، و

  

التكلفة المطفأة لاللتزام عن طريق خصم  احتسابم احتساب تعديل االلتزام المالي كإيقاف اعتراف، فيتم إعادة إذا لم يت
التدفقات النقدية المعدلة بسعر الفائدة الفعلي األصلي ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة ضمن األرباح أو الخسائر. 

علي األصلي المستخدم في احتساب ار الفائدة المتغيرة، يتم تعديل معدل الفائدة الففيما يتعلق بالمطلوبات المالية ذات أسع
وقت إجراء التعديل. يتم االعتراف بأي تكاليف أو رسوم متكبدة على  السائدةخسائر التعديل لبيان شروط السوق أرباح أو 

لمتبقية من االلتزام المالي المعدل عن طريق إعادة أنها تعديل على القيمة الدفترية لاللتزام ويتم إطفاؤها على مدى الفترة ا
  احتساب معدل الفائدة الفعلي على األداة.
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وذلك فقط عندما يكون لدى في بيان المركز المالي  المبلغبيان صافي يتم والمطلوبات المالية وتتم مقاصة الموجودات 
تحقيق  أو المبلغ لتسوية على أساس صافيلديها النية إما في اويكون  المعترف بهاحق قانوني بمقاصة المبالغ  المجموعة

  الموجودات وتسوية االلتزامات بصورة متزامنة.
  

اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ، وذلك فقط عندما تجيز المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتم بيان 
  ذلك، أو عندما تتعلق باألرباح أو الخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت مماثلة في سياق األنشطة التجارية للمجموعة.

  
  مبادئ القياس  ٦-٢-٣

  
  التكلفة المطفأةقياس 

  
تتمثل التكلفة المطفأة ألي أصل أو التزام مالي في المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف 
المبدئي، ناقصاً المسدد من المبلغ األصلي، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين 

عند احتساب معدل الفائدة  انخفاض القيمة.خسائر  نقص ناتج عنيمة االستحقاق، ناقصاً أي المبلغ المعترف به مبدئياً وق
الفعلي، تتم مراعاة كافة الرسوم المدفوعة أو المستلمة التي تمثل جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. ألغراض العرض، 

  رى.يتم اإلفصاح عن الفائدة المستحقة ضمن الموجودات/ المطلوبات األخ
 

  قياس القيمة العادلة
  

االلتزام في معاملة منتظمة بين  لتحويلتمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه 
لهذا األصل أو االلتزام المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق 

  في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام. لمجموعةليكون متاحاً 
  

، حيثما يكون مالئماً، بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لتلك األداة. تقوم المجموعة
وبات بتكرار وحجم يكفي لتقديم معلومات التسعير على يعتبر السوق نشطاً عندما يتم إجراء معامالت للموجودات أو المطل

 أساس مستمر.
 

أساليب تقييم ترتكز، بأقصى قدر ممكن، على  تستخدم المجموعةعندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط، 
المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره العوامل  وأقل قدر منالمدخالت الملحوظة ذات الصلة 

  ضعها باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.تل تالتي كان
  

، جةرلمدا غير راتلالستثما بالنسبةستثمار. ستثمارات المدرجة بسعر السوق لاللمجموعة بقياس القيمة العادلة لالتقوم ا
يتم تقييم االستثمارات غير المدرجة . لتقييما ساليبأ لىإ داً ستناا لةدلعاا لقيمةا في تغيرأي باالعتراف ب لمجموعةا تقوم

  .بشكل سنوي
  
 بصافي جةدرم رغي تنطوي على وحدات لتيا يةرالستثماا ظلمحافوا قيدلصناا في راتلالستثما لةدلعاا لقيمةا سقيا ميت

  .ريرلتقا رةفت نهاية في المعلنة كما وقلسا صلخصائالموجودات بعد تعديلها وفقاً  قيمة
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األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة  منباالعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة  المجموعةتقوم 
  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

  
  و ؛دينأدوات  المتمثلة فيالموجودات المالية  - 

  عقود الضمانات المالية.التزامات القروض و - 

  حقوق الملكية. أدوات منال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة 
  

بقياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، باستثناء  المجموعةتقوم 
  شهر: ١٢ خاللالبنود التالية حيث يتم قياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة 

  
  على مخاطر ائتمان منخفضة كما في تاريخ التقرير؛ والدين التي تنطوي استثمارات سندات  - 

  األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي بها.  - 

 الخاصةالدين منخفضة عندما يتوافق تصنيف مخاطر االئتمان استثمار مخاطر االئتمان الخاصة بسند أن  تعتبر المجموعة
". ال تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء الخاص بمخاطر االئتمان المنخفضة على يةاستثماربه مع التعريف العالمي "لدرجة 

  أي أدوات مالية أخرى.
  

جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في  شهر ١٢ على مدىتتمثل خسائر االئتمان المتوقعة 
تتم اإلشارة إلى األدوات المالية التي تم االعتراف  بعد تاريخ التقرير. شهر ١٢حدوثها خالل  والمحتمل ماألداة مالية 

  ".١شهر كـ "أدوات مالية ضمن المرحلة  ١٢بخسائر االئتمان المتوقعة منها على مدى 
  

 أحداث التعثركافة عة التي تنتج عن خسائر االئتمان المتوقفي  عمر األداة المالية على مدىتتمثل خسائر االئتمان المتوقعة 
تتم اإلشارة إلى األدوات المالية التي تم االعتراف بخسائر االئتمان  .على مدى العمر المتوقع لألداة الماليةالمحتمل حدوثها 

  ".٢كـ "أدوات مالية ضمن المرحلة  مدى عمر األداة ولم تتعرض النخفاض ائتمانيالمتوقعة منها على 
  

 هذه البيانات المالية الموحدة. ضمن بشكل متبادل وخسائر االئتمان المتوقعةانخفاض القيمة صيغتي يتم استخدام 
 

  خسائر االئتمان المتوقعةقياس 
  

   على النحو التالي:  المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمانتتمثل خسائر االئتمان 
  

على أنها القيمة الحالية لكافة حاالت العجز الموجودات المالية التي لم تتعرض النخفاض ائتماني في تاريخ التقرير:  - 
 تتوقع المجموعةوفقاً للعقد وبين التدفقات النقدية التي  المجموعةالنقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى 

  ؛الحصول عليها)

الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية على أنها لتي تعرضت النخفاض ائتماني في تاريخ التقرير: الموجودات المالية ا - 
  والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة؛ 

القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة على أنها التزامات القروض غير المسحوبة:  - 
  الحصول عليها؛ و  سحب القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة في حالة

 استردادها.  عقود الضمان المالي: المدفوعات المتوقعة لتعويض حامل الضمان ناقصاً أية مبالغ تتوقع المجموعة - 

  .٤-٢-٣ يضاح، يرجى الرجوع إلى االخسائر االئتمان المتوقعةلمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بقياس 
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  المعاد هيكلتها المالية الموجودات
  

إعادة التفاوض بشأن الشروط الخاصة بأصل مالي أو تعديلها أو استبدال أصل مالي حالي بأصل جديد نتيجة  في حال
إيقاف االعتراف باألصل المالي ويتم قياس خسائر  من الضروريصعوبات مالية يواجهها المقترض، يتم تقييم ما إذا كان 

  االئتمان المتوقعة على النحو التالي: 
  

التدفقات النقدية المتوقعة  استخدامالهيكلة المتوقعة لن تؤدي إلى إيقاف االعتراف باألصل الحالي، يتم إذا كانت إعادة  - 
 الناتجة من األصل المالي المعدل عند احتساب العجز النقدي من األصل الحالي.   

ة القيمة العادلة المتوقعة إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة سوف تؤدي إلى إيقاف االعتراف باألصل الحالي، تتم معامل - 
هذه استخدام لألصل الجديد على أنها التدفق النقدي النهائي من األصل المالي الحالي في وقت إيقاف االعتراف. يتم 

اعتباراً من التاريخ المتوقع إليقاف  خصمهالقيمة عند احتساب العجز النقدي من األصل المالي الحالي الذي يتم 
 تقرير باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي.  االعتراف حتى تاريخ ال

  ائتمانيالموجودات المالية التي تعرضت النخفاض 
  

والموجودات المالية في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة  تقوم المجموعة
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى قد تعرضت النخفاض ائتماني. يعتبر األصل المالي أنه  المسجلة

  عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.‘ تعرض النخفاض ائتماني’
  

  النخفاض ائتماني على البيانات الملحوظة التالية: تشتمل األدلة الموضوعية على تعرض األصل المالي
  

  التي يواجهها المقترض أو الُمصدر؛ الحادةاألزمة المالية  - 

  اإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في السداد؛ - 

  في ظروف أخرى؛  وفقاً لشروط ما كانت المجموعة لتقبلها المجموعةمن قبل  سلفيةإعادة هيكلة قرض أو  - 

  المحتمل تعرض المقترض لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي أخر؛ أوأن يكون من  - 

 عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة أزمات مالية. - 

  عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ضمن بيان المركز المالي
  

  خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي على النحو التالي:يتم عرض مخصص 
  

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: على أنها استقطاع من إجمالي القيمة العادلة للموجودات؛  - 

 و مخصص؛كمالية: يتم عرضها بشكل عام الضمانات القروض وعقود الالتزامات  - 

ص خسائر في مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: ال يتم االعتراف بمخصال أدوات الدين - 
عن يتم اإلفصاح  إال أنهألن القيمة الدفترية لتلك الموجودات تمثل قيمتها العادلة.  بيان المركز المالي نظراً 

  مخصص الخسائر ويتم االعتراف به ضمن احتياطي القيمة العادلة.
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  المشطوبات  ٨-٢-٣
  

يتم إدراج  .للتحصيلاحتمالية فعلية  عندما ال تكون هناك) بصورة جزئية أو كليةالقروض وسندات الدين (شطب  يتم
بالرغم  الخسائر." ضمن بيان األرباح أو استردادات المبالغ التي تم شطبها سابقاً ضمن "صافي مخصص انخفاض القيمة

فيما يخص  المجموعةمن أجل االلتزام بإجراءات  تنفيذيةالموجودات المالية المشطوبة خاضعة إلجراءات  من ذلك قد تبقى
   تحصيل المبالغ المستحقة. 

 
 لموظفيننهاية الخدمة ل تعويضاتمخصص   ٣-٣

 

مساهمات التقاعد الخاصة بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للمعاشات  دفعيتم 
في شأن المعاشات  ١٩٩٩) لسنة ٧والتأمينات االجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون االتحادي رقم (

لالئحة وفقاً  المحتسبة(خطة تعويضات محددة) لموظفين ة الخدمة لنهاي تعويضاتوالتأمينات االجتماعية. إن مخصص 
التي عادة ما يكون أعلى من المخصص المقّدر على أساس األساليب االكتوارية  المصرفالمعتمدة لدى  شؤون الموظفين

 .١٩وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

اإلجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة للخدمات المقدمة ب المتعلقةيتم رصد مخصص لاللتزام المقّدر لمستحقات الموظفين 
نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقاً  لتعويضاتمن قبل الموظفين حتى تاريخ بيان المركز المالي. يتم رصد مخصص 

خدمتهم حتى تاريخ لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة وسياسة المصرف ولوائحه الداخلية وذلك عن فترات 
  بيان المركز المالي.

  

لم يتم إجراء تقييم اكتواري لتعويضات نهاية الخدمة للموظفين حيث أن صافي تأثير معدل الخصم ومستويات الرواتب 
  والتعويضات المستقبلية على القيمة العادلة لاللتزام الخاصة بالتعويضات ليس من المحتمل أن يكون جوهرياً.

  

سابقة، ويكون من  نتيجة ألحداثقانوني أو ضمني  حالي المخصصات عندما يترتب على المصرف التزامبيتم االعتراف 
تقدير مبلغ  ويمكناقتصادية لتسوية االلتزام،  نافعللموارد التي تنطوي على م تدفق خارجالمحتمل أن يقتضي األمر 

  موثوق.  االلتزام بشكل
  

 النقد وما يعادله  ٤-٣
 

يعادله من النقد في الصندوق واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وحسابات أموال يتألف النقد وما 
 أقل من ثالثة أشهر.ذات فترات باستحقاقات أصلية  مصارفتحت الطلب وودائع والمستحق من ال

  
 المستحق من المصارف  ٥-٣

  
بشكل أساسي من إيداعات سوق المال ذات الدفعات  تتألفالموجودات المالية التي  في مصارفالمستحق من اليتمثل 

بغرض  التعامل مع إيداعات سوق المالمدرجة في سوق نشط. ال يتم الغير  واالستحقاقات الثابتة للتحديد الثابتة أو القابلة
ً بدئيم مصارف. يتم قياس المبالغ المستحقة من العلى المدى قصير األجلإعادة البيع الفوري أو  وهي القيمة  ، بالتكلفةا

  بالتكلفة المطفأة. مصارفالمستحق من ال بيان المبلغ، يتم الحقاً لالعتراف المبدئيالعادلة للمقابل المدفوع. 
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  تشتمل السندات االستثمارية على ما يلي:
  
الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ يتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة المباشرة استثمار سندات  - 

 اإلضافية، ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛ 

أو  رباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األي بشكل إلزام المسجلة وأسهم حقوق الملكيةسندات استثمار الدين  - 
ويتم االعتراف بتغيرات ؛ يتم قياسها بالقيمة العادلة رباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األ المصنفة على أنها

 ؛بيان الدخل الموحد ةً ضمنالعادلة مباشر القيمة

 ت الشاملة األخرى؛ وسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادا - 

  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. أسهم حقوق الملكيةسندات استثمار  - 

سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ يتم قياس األرباح والخسائر ضمن بالنسبة ل
طريقة االعتراف بنفس  بيان الدخل الموحدباستثناء البنود التالية التي يتم االعتراف بها ضمن  ،اإليرادات الشاملة األخرى

  : على النحو التالي الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأةب
  
  باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛ الفائدةإيرادات  - 

  ؛ ووعكسهاخسائر االئتمان المتوقعة  - 

  الت األجنبية. أرباح وخسائر صرف العم - 

تم إعادة تصنيف األرباح تخالل اإليرادات الشاملة األخرى، عندما يتم إيقاف االعتراف بسند دين مقاس بالقيمة العادلة من 
  .بيان الدخل الموحدأو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً ضمن اإليرادات الشاملة األخرى من حقوق الملكية إلى 

  
القيمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات الملكية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى  عرض تغيرات المجموعةتختار 

خسائر أرباح و تحويلوذلك على أساس كل أداة على حدة عند االعتراف المبدئي ويكون ذلك بشكل نهائي. ال يتم مطلقاً 
يتم االعتراف . بيان الدخل الموحداض في القيمة ضمن وال يتم االعتراف باالنخفبيان الدخل الموحد أدوات الملكية إلى 

ما لم تمثل تلك التوزيعات بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار، بيان الدخل الموحد بتوزيعات األرباح ضمن 
ن وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة ضم

  اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح المحتجزة عند استبعاد االستثمار.
  

في  بسندات االستثمارفيما يتعلق  في اإليرادات الشاملة األخرىخسائر متراكمة  /أرباح أي، ٢٠١٨يناير  ١من  اً اعتبار
الدخل المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، ال يتم تحويلها إلى بيان  أسهم حقوق الملكية

  .السندات هذهب إيقاف االعترافالموحد عند 
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 العقارات االستثمارية  ٧-٣

  
أرباح  المجموعة لتحقيقاألراضي والمباني التجارية المحتفظ بها من قبل  ية منأساسبصورة  يةاالستثمار تتألف العقارات

ً بالتكلفة  اتالعقار هذه. يتم قياس لكال السببينمن تأجيرها أو لزيادة قيمة رأس المال أو  جميع تكاليف  بما فيهامبدئيا
ً بالقيمة العادلة، التي تمثل أسعار السوق المفتوحة، و تسجيلهاالمعاملة، ويتم  الضرورة،  عندما تقتضيتعديلها يتم الحقا

األرباح أو أي اختالف في طبيعة األصل أو موقعه أو حالته. يتم تسجيل التغيرات في القيم العادلة في بيان  بناء على
إعادة تصنيفه كعقار محتفظ به للمتاجرة،  يترتب على ذلكواستخدام العقار  الغرض من. عندما يطرأ أي تغير على الخسائر

  فإن القيمة العادلة للعقار كما في تاريخ إعادة التصنيف تعتبر تكلفة العقار لألغراض المحاسبية الالحقة.
 

ييم بين مشتري ترتكز القيم العادلة على القيم السوقية، وهي القيمة المقدرة التي يمكن من خاللها مبادلة العقار بتاريخ التق
راغب في الشراء وبائع راغب في البيع وفقاً لشروط السوق االعتيادية بعد القيام بعملية التسويق المناسبة التي يتصرف 

 ودون إكراه. وحكمةفيها الطرفان برشد 
 

أو عندما يتم سحبه بشكٍل نهائي من االستخدام وعندما يكون من  هعند استبعاد ياالستثمار العقارب االعترافيتم إيقاف 
 العقارب عن سحب أو استبعاد الناتجةخسائر ال رباح أواألاقتصادية من استبعاده. يتم إدراج  منافعغير المتوقع تحقيق 

  .األرباح أو الخسائر االستبعاد والقيمة الدفترية، في بيان متحصالتالفرق بين صافي  على أنهاالمحتسبة واالستثمار، 
  

  قيد التطوير ات االستثماريةالعقار
  

  بالقيمة العادلة.قيد التطوير  ات االستثماريةالعقار تسجيليتم 
  

 ستثماريةاالات عقارالبيع 
  

يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر من استبعاد عقار استثماري (محتسب على أنه الفرق بين صافي المتحصالت من 
  وبين القيمة الدفترية للبند) ضمن األرباح أو الخسائر.االستبعاد 

  
 المعامالت بالعمالت األجنبية  ٨-٣

  
 السائدة في تاريخ المعامالت. الصرف وفقاً ألسعار رسمية للمجموعة ت األجنبية إلى العملة اليتم تحويل المعامالت بالعمال

  
األجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة التشغيلية وفقاً ألسعار الصرف يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت 

السائدة في ذلك التاريخ. تتمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية من البنود المالية بالفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة 
مدفوعة خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة التشغيلية في بداية السنة، بعد تعديلها لبيان أثر الفائدة الفعلية والمبالغ ال

  األجنبية التي يتم تحويلها وفقاً ألسعار الصرف السائدة في نهاية السنة.
  

أما الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، فيتم تحويلها وفقاً ألسعار 
القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير المالية التي يتم قياسها على أساس التكلفة التاريخية الصرف السائدة بتاريخ تحديد 

 بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. 
  

اإليرادات ضمن  يتم االعتراف بشكل عام بفروق العمالت األجنبية الناتجة من التحويل ضمن بيان األرباح أو الخسائر. يتم
من استثمارات حقوق الملكية التي تم بشأنها اختيار عرض االعتراف بفروق العمالت األجنبية الناتجة  الشاملة األخرى

   يتم االعتراف بها كجزء من بيان الدخل الشامل اآلخر.تغيراتها الالحقة في القيمة العادلة 
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 المخصصات  ٩-٣

  
نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو ضمني ويحتمل أن  ،المجموعةيتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى 

يلزم إجراء تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام و يمكن تقديره بصورة موثوقة. يتم تحديد المخصصات من 
للقيمة الزمنية حالية خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق ال

  ، والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم االعتراف بعكس الخصم على أنه تكاليف تمويل.للمال
  

 الممتلكات والمعدات واالستهالك  ١٠-٣
 

ً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة  يتم احتساب. إن وجدت ،يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا
 يتم احتساب استهالكال . أعمارها اإلنتاجيةعلى مدى  الموجوداتتكلفة  لتخفيضلى أساس القسط الثابت االستهالك ع

  ) ويتم قياسها بقيمة اسمية قدرها درهم واحد.المساهم( االتحادية ألراضي الممنوحة للمصرف من قبل الحكومةل
  

 التشغيلية للمعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات. تتم رسملة البرامج المشتراة والتي تعتبر جزًء ال يتجزأ من القدرة
عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) 

حت بند إيرادات تالمعدات الممتلكات ومن الممتلكات والمعدات. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من استبعاد أحد بنود 
 األرباح أو الخسائر.بيان أخرى في 

  
تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بتلك 

 يتم احتساب أعمال اإلصالح والصيانة المستمرة للمعدات كمصروفات عند تكبدها.. المجموعةالمصروفات إلى 
  

معدات ناقصاً قيمها المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على متلكات والماحتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود اليتم 
. يتم احتساب استهالك االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر بصورة عامة ويتم مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة

الملكية ر اإلنتاجية أيهما أقصر مالم يكن هناك تأكيد معقول بأن الموجودات المؤجرة على مدى فترة اإليجار واألعما
  .بنهاية فترة اإليجار ستؤول للمجموعة

  
  تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير، ويتم تعديلها حيثما يكون مناسباً.

  
لمقدرة لكافة فئات الموجودات األساسية، وتقوم بتعديلها بحيث تتوافق تقوم المجموعة بمراجعة سنوية لألعمار اإلنتاجية ا

  مع األعمار اإلنتاجية المقدرة المعاد تقييمها، اذا لزم األمر.
  
      

  األعمار اإلنتاجية المقدرة     فئة الموجودات
      

  سنة ٤٠    المباني 
  سنوات ٥    األثاث والتجهيزات والسيارات

  سنوات ٥إلى  ٣من     أجهزة الكمبيوتر
  



  مصرف اإلمارات للتنمية

٢٦ 
  

 

البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول    
  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  ١١-٣
 

 تعرضما إذا كان هناك أي مؤشر على م للتحققفي تاريخ كل تقرير بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداته  تقوم المجموعة
من أجل  لألصللالسترداد  ةالقابل القيمةمؤشر، يتم تقدير ال في حالة وجود مثل ذلكهذه الموجودات النخفاض في القيمة. 

 القيمةبتقدير  تقوم المجموعةلالسترداد لكل أصل،  ةالقابل القيمةتعذر تقدير  إذاانخفاض القيمة (إن وجدت).  ئرتحديد خسا
لنقد التي ينتمي لها األصل. متى أمكن تحديد أساس معقول وثابت للتخصيص، فإنه يتم ل ةالمنتجوحدة للالسترداد ل ةالقابل

ً لذلك إلى أصغر مجموعة من  منتجةتخصيص موجودات المصرف إلى وحدات فردية  للنقد، أو يتم تخصيصها خالفا
 لنقد التي يمكن تحديد أساس تخصيص معقول وثابت لها.ل المنتجةوحدات ال
 

 . أكبراالستخدام، أيّهما  منالقيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة  فيالقابلة لالسترداد القيمة  تتمثل
 

لنقد) بأقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم تخفيض القيمة ل المنتجة وحدةاللالسترداد لألصل (أو  ةالقابل القيمةإذا تم تقدير 
ضمن  ةانخفاض القيم ئرخساب االعتراف مباشرةلنقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد. ويتم ل المنتجةوحدة الالدفترية لألصل (

 ئرالموجودات ذات الصلة بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع خسا تسجيل، ما لم يتم ئرح أو الخساارباأل
  انخفاض القيمة كانخفاض ناتج عن إعادة التقييم.

  
لنقد) إلى القيمة ل المنتجةوحدة الانخفاض القيمة في وقٍت الحق، فإنه يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل ( رئتم عكس خسا إذا

يكن لم إذا القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها  المعدلةجاوز القيمة الدفترية تالمعدلة القابلة لالسترداد، على أال ت
انخفاض  ئرخسااالعتراف بلنقد) في سنوات سابقة. يتم ل المنتجةوحدة الألصل (ل قيمةالانخفاض  ئرخساب االعترافتم قد 

الصلة بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه  وذ األصل تسجيل، إال إذا تم ئرح أو الخسااربمباشرة ضمن األ التي تم عكسها القيمة
 كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم.القيمة انخفاض  ئرعامل عكس خسايُ الحالة 

 
 عقود اإليجار  ١٢-٣
 

 قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم ١٦ من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام منهجية معدلة بأثر رجعي
 ولذلك لم تتم إعادة بيان معلومات المقارنة ويستمر بيانها طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧ والتفسير رقم ٤ الصادر

  .عن لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

  السياسة المطبقة اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩
 

 تقوم المجموعة في بداية العقد بتحديد ما إذا كان العقد يمثل أو يتضمن عقد إيجار. يعتبر العقد، أو يتضمن، عقد إيجار
 إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير مقابل. لتقييم ما إذا كان العقد ينقل حق
 السيطرة على استخدام أصل محدد، تقوم المجموعة باستخدام تعريف عقد اإليجار الوارد في المعيار رقم ١٦ من

 . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

  .يتم تطبيق هذه السياسة على العقود المبرمة (أو المعدلة) في أو بعد ١ يناير ٢٠١٩
    



  مصرف اإلمارات للتنمية

٢٧ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  (تابع)  عقود اإليجار  ١٢-٣
 
 المجموعة بصفتها مستأجر 

 

 عند بداية أو تعديل عقد ما يتضمن عنصر إيجاري، تقوم المجموعة بتوزيع المقابل الوارد في العقد على كل عنصر
 . من العناصر اإليجارية حسب أسعارها المستقلة بصورة متناسبة مع تلك األسعار

 
 تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزام اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام
 مبدئياً بالتكلفة، التي تتضمن القيمة المبدئية اللتزام اإليجار المعدلة بناء على دفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ

  .بداية اإليجار، مضافاً إليها أي تكاليف مباشرة مبدئية تم تكبدها
 

 يتم الحقاً احتساب االستهالك ألصل حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية اإليجار حتى نهاية
 فترة اإليجار. عالوة على ذلك، يتم تخفيض أصل حق االستخدام بشكل دوري بناء على خسائر انخفاض القيمة، إن

  .وجدت، ويتم تعديله بناء على بعض عمليات إعادة القياس اللتزام اإليجار
 

ً قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ويتم احتساب  يتم مبدئيا
 التغير في قيمة االلتزام على الفترة الزمنية باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك
 التغير في القيمة بسهولة، يتم استخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي للمجموعة. تستخدم المجموعة بشكل عام

 .معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل خصم
 

 تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي لها من خالل تحليل قروضها من المصادر الخارجية المختلفة وإجراء بعض
  .التعديالت لبيان فترات اإليجار ونوع األصل المستأجر

 
 :تتألف دفعات اإليجار المدرجة ضمن قياس التزام اإليجار مما يلي

 
 دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية؛  
 دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والتي يتم قياسها في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل 

  كما في تاريخ بداية عقد اإليجار؛
 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و  
 سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تتوقع المجموعة بشكل معقول من ممارسته، ودفعات اإليجار في فترة 

 التجديد االختياري إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من استخدام خيار التمديد، وغرامات اإلنهاء المبكر
  .لعقد اإليجار ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من عدم اإلنهاء المبكر

  
 يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تتم إعادة قياس االلتزام عندما يكون هناك تغيير
  .في دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في أحد المؤشرات أو المعدالت، أو تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع

  
 دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقييمها بخصوص ما إذا كانت ستقوم بممارسة خيار

  .الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو كان هناك تعديل في دفعات اإليجار الثابتة الجوهرية
  

 عندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم في المقابل تعديل القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم
 .تسجيلها ضمن األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر
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  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

  (تابع) المجموعة بصفتها مستأجر
 

 تقوم المجموعة بعرض موجودات حق االستخدام ضمن ’الممتلكات والمعدات‘ والتزامات اإليجار ضمن ’المطلوبات
 .األخرى‘ في بيان المركز المالي الموحد

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة

 
 اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود إيجار الموجودات ذات القيمة
 المنخفضة وعقود اإليجار قصيرة األجل، بما في ذلك عقود إيجار معدات تكنولوجيا المعلومات. تعترف المجموعة

     .بدفعات اإليجار المرتبطة بتلك العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار
 

  المجموعة بصفتها مؤجر
 

من عنصر في العقد على كل  المقابل الوارد، تقوم المجموعة بتوزيع يإيجار عنصرعقد ما يتضمن  تعديلعند بداية أو 
  ة.نسبيبصورة العناصر اإليجارية حسب أسعارها المستقلة 

  
 عندما تكون المجموعة هي المؤجر، تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد ما إذا كان عقد اإليجار يمثل عقد إيجار تمويلي

  .أو عقد إيجار تشغيلي
  

 لتصنيف كل عقد من عقود اإليجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم عام حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل فعلي
 الصلة. في هذه الحالة، يكون عقد اإليجار عقد إيجار تمويلي؛ وخالف ذلك ذي  كافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل

 فهو عقد إيجار تشغيلي. ضمن إطار هذا التقييم، تأخذ المجموعة بعين االعتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان اإليجار
  .يخص الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل

  
 تقوم المجموعة بتطبيق متطلبات إيقاف االعتراف وانخفاض القيمة الواردة في المعيار رقم ٩ من المعايير الدولية
 إلعداد التقارير المالية على صافي االستثمار في عقد اإليجار. كما تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة القيمة

  .المتبقية غير المضمونة المستخدمة في احتساب االستثمار الكلي في عقد اإليجار
 

  السياسة المطبقة قبل ١ يناير ٢٠١٩
 

 تتم رسملة عقود اإليجار التمويلي، التي تنتقل بموجبها كافة المخاطر واالمتيازات المتعلقة بملكية األصل المستأجر إلى
 ،المجموعة عند بداية فترة اإليجار، بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار

 أيهما أقل. يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين تكاليف التمويل وتخفيض التزام اإليجار للوصول إلى معدل فائدة ثابت على
 الرصيد المتبقي لاللتزام. يتم االعتراف بتكاليف التمويل مباشرة مقابل الدخل. يتم احتساب استهالك الموجودات

 .المستأجرة المرسملة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصل أو فترة اإليجار، أيهما أقل
 

 يتم تصنيف عقود اإليجارات التي يقوم فيها المؤجر باالحتفاظ بجميع مخاطر وامتيازات ملكية األصل كعقود إيجار
 تشغيلي. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار التشغيلي كمصروفات ضمن بيان الدخل الموحد على أساس القسط

 .الثابت على مدى فترة اإليجار والعمر التشغيلي المقدر لألصل، أيهما أقصر
 
  
  
  
  
  
  
 
 



  مصرف اإلمارات للتنمية

٢٩ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

 حكوميةالمؤسسات ال موال منالودائع واأل  ١٣-٣
 

المودعة لدى ووزارة المالية  وصندوق محمد بن راشد لالبتكار أموال برنامج الشيخ زايد لإلسكانودائع و احتسابيتم 
  ).١٣(إيضاح  بالمجموعةضمن الموجودات والمطلوبات الخاصة  اوالمدارة بواسطته المجموعة

  
  قروض ألجل  ١٤-٣
  

  تكون قروض ألجل من أوراق دين وهي مصادر تمويل الديون للمجموعة.ت
  

التعاقدية تقوم المجموعة بتصنيف األدوات الرأسمالية كمطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقًا لجوهر الشروط 
  لألدوات.

  
يتم قياس أوراق الدين المصدرة مبدئياً بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف المعامالت المباشرة اإلضافية. بعد ذلك ، يتم 

 قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 
 ية استثمار اتمتحصالت من بيع عقارال  ١٥-٣

 
لحين تسليم الوحدة وتحويل المخاطر  كالتزام يةاالستثمارات العقار فيالمتحصالت من بيع الوحدات السكنية ب االعترافيتم 

 للعميل. واالمتيازات
  
 توزيعات األرباح  ١٦-٣

 
للمصرف في الفترة التي  البيانات المالية الموحدةفي  كمطلوباتالمصرف  األرباح الموزعة على مساهمب يتم االعتراف

  يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من قبل المساهمين.
  

 االعتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة  ١٧-٣
  

وأرباح عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع في بيان  الفائدة روفاتمن القروض ومص الفائدةيتم االعتراف بإيرادات 
المدفوعات  تخفيضيتمثل "معدل الفائدة الفعلي" في المعدل الذي يتم بموجبه  الفائدة الفعلية.األرباح أو الخسائر وفقاً لطريقة 

والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى األعمار المتوقعة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية (أو، حيثما 
 ً جودات المالية أو المطلوبات المالية. عند احتساب معدل الفائدة ، على فترة أقصر) إلى القيمة الدفترية للموكان ذلك مناسبا

بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع مراعاة كافة الشروط التعاقدية المتعلقة باألداة المالية باستثناء  تقوم المجموعةالفعلي، 
  خسائر االئتمان المستقبلية. 

  
ف المعامالت والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال تتضمن عملية احتساب معدل الفائدة الفعلي تكالي

يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. تشتمل تكاليف المعاملة على التكاليف اإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة أو 
  إصدار موجودات مالية أو مطلوبات مالية.

  
التي تعرضت النخفاض في القيمة من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي األصلي  يتم احتساب الفائدة على الموجودات المالية

للموجودات المالية على القيمة الدفترية التي يتم تخفيضها وفقاً ألي مخصص النخفاض القيمة وال يتم االعتراف بها 
  (أي يتم قيدها على أنها فائدة معلقة). كإيرادات فوائد
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  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

 الضمانات المالية والتزامات القروض  ١٨-٣
 

القيام بسداد دفعات محددة لتعويض صاحب الضمان عن أي  المجموعةبالعقود التي تتطلب من  "الضمانات المالية"تتمثل 
أما "التزامات القروض" خسارة متكبدة نتيجة عجز طرف محدد عن الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها وفقاً للبنود التعاقدية. 

  فهي التزامات مؤكدة بتقديم ائتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقاً.
  

 ضمانات أو االلتزامات المالية الخاصة بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من المعدل السائد فيإن المطلوبات الناتجة عن ال
 ً    السوق يتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة، ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان أو االلتزام. يتم الحقا

  
 ي دفعة متوقعة عندما يكون من المحتمل سداد الدفعة بموجب العقد،تسجيل المطلوبات بالقيمة المطفأة أو القيمة الحالية أل

 أيهما أعلى. يتم إدراج الضمانات أو االلتزامات المالية الخاصة بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من المعدل السائد في السوق
  ضمن المطلوبات األخرى.

  
  بعدالمعايير الجديدة التي لم يتم تطبيقها حتى   ١٩-٣

  

ولم تقم المجموعة بتطبيقها عند إعداد تفعيلها  تمتم اصدارها ولم ي التي المعايير على التعديالتالمعايير و من عدد هناك
  .هذه البيانات المالية الموحدة. تقوم المجموعة بتطبيق هذه المعايير الجديدة في تواريخ التفعيل المعنية

  

  تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة: ليس من المتوقع أن يكون للمعايير المعدلة التالية 
 

 ؛التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية - 
 ؛ و"التأمينعقود "من معايير التقارير المالية الدولية  ١٧المعيار رقم  - 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية). ٣تعريف العمل التجاري (تعديالت على المعيار رقم  - 
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  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  
  إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  ونظرة عامة  مقدمة  ١-٤

  

لمجموعة من المخاطر المالية وتنطوي على تحليل وتقييم وقبول وإدارة بعض  هاإلى تعرض المجموعةتؤدي أنشطة 
مستويات المخاطر أو مجموعة المخاطر. إن قبول المخاطر هي سمة رئيسية للمؤسسات المالية كما أن المخاطر 

ين المخاطر والعائد هو تحقيق التوازن المناسب ب المجموعةبذلك فإن هدف ي نتيجة حتمية لمزاولة األعمال. التشغيلية ه
تعرض لها فيما يلي أنواع المخاطر التي ت .للمجموعةداء المالي لألباإلضافة إلى الحد من التأثيرات المحتملة المعاكسة 

  :المجموعة
  

 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
 مخاطر تشغيلية  
  

طر. تقوم لجنة إدارة المخاطر واالئتمان بالمجلس، لجان إدارية لإلشراف على عملية إدارة المخا المجموعةيوجد لدى 
بتفويض من مجلس اإلدارة، بتحديد السياسات والعمليات واألنظمة المعنية بإدارة ومراقبة مخاطر االئتمان والسوق 

قسم إلدراة المخاطر، يقوم بصورة مستقلة بمراجعة االلتزام بكافة  المجموعةوالمخاطر التشغيلية. كما يوجد لدى 
من إطار إدارة المخاطر،  جزءً ، الذي يشكل لدى المجموعةاسات وإجراءات إدارة المخاطر. يقوم قسم التدقيق الداخلي سي

  المخاطر التشغيلية.  تعالجبصورة أساسية بتقييم فعالية الضوابط الرقابية التي 
  

لتحديد وتحليل هذه المخاطر بغرض وضع حدود وضوابط إدارة  بالمجموعةتم وضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة 
المخاطر المناسبة ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود عن طريق أنظمة معلومات حديثة ويعتمد عليها. تقوم إدارة 

تجات بصورة دورية بمراجعة أنظمة وسياسات إدارة المخاطر لتعكس التغيرات التي تطرأ على السوق والمن المجموعة
  وأفضل الممارسات التي تظهر.

  

   مخاطر االئتمان  ٢-٤
  

لخسائر مالية في حال لم يتمكن العميل أو الطرف المقابل في أداة  المجموعةبمخاطر تعرض  "مخاطر االئتمان"تتمثل 
األخرى واألوراق  مصارفللعمالء وال الُسلفالقروض و، وتنشأ بصورة رئيسية من مالية من الوفاء بالتزاماته التعاقدية

 .المالية االستثمارية
  

  بأدواتها االئتمانية، وبهذا  المجموعةحتفظ اض تصنيف األطراف المقابلة، ممن تتنشأ مخاطر االئتمان كذلك من انخف
  

، يتم المجموعةتعرض لها عد أهم المخاطر التي تينتج عن ذلك انخفاض قيمة هذه الموجودات. بما أن مخاطر االئتمان ت
  . لدى المجموعةص موارد ووخبرات وضوابط رقابية هامة إلدارة هذه المخاطر في األقسام الرئيسية تخصي

  
إن اإلدارة مسؤولة عن وضع السياسات والعمليات الخاصة باالئتمان بما يتماشى مع النمو وإدارة المخاطر واألهداف 

  االستراتيجية.
  

ومتسقة لتحديد وإدارة المخاطر التي تنتج عن المقترضين واألطراف تطوير منهجية منتظمة على سياسة االئتمان تنص 
  المقابلة.

  
يتولى قسم إدارة مخاطر االئتمان إلى جانب فريق االئتمان مسؤولية تحديد وإدارة مخاطر االئتمان على مستوى 

ى المجموعة. تقوم المعامالت والمحافظ وضمان االلتزام بإجراءات المخاطر بطريقة تتسق مع سياسات االئتمان لد
بإدارة وتحديد قيود وضوابط تركيز مخاطر االئتمان أينما وجدت، وال سيما فيما يتعلق بالمجموعات  المجموعة

 واألطراف المقابلة الفردية وعلى مستوى قطاعات األعمال أيضاً.
  
المخاطر غير الالزمة في  بإدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع األنشطة االستثمارية لتجنب تركز المجموعةقوم ت

ً  المجموعةقوم تمواقع جغرافية أو قطاعات تشغيلية معينة.  بمراقبة التعرض للمخاطر عن طريق الحد من أيضا
  المعامالت مع أطراف محددة وتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة بصورة مستمرة.

  
  لمخاطر االئتمان.تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض 
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  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان      ٢-٤
 

ناتجة عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ألغراض إدارة المخاطر، يتم إدارة مخاطر االئتمان ال
  ولكن يتم بيانها كأحد عناصر التعرض لمخاطر السوق. ،بصورة منفصلةالخسائر 

  
  على ما يلي: المجموعةتعرض لها تعام إلدارة مخاطر االئتمان التي يشتمل اإلطارال

  

  وضع سياسات ائتمانية بالتشاور مع وحدات األعمال، والتي تغطي متطلبات الضمان وتقييم االئتمان وتصنيف
  القانونية والوثائقية وااللتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.وإعداد للمخاطر واإلجراءات 

 .يتم تخصيص حدود التفويض لموظفي  وضع هيكل للتفويض الخاص بالموافقة على التسهيالت االئتمانية وتجديدها
ئتمان أو لجنة االئتمان بوحدة األعمال. كما تتطلب التسهيالت الكبيرة إلى اعتمادها من قبل المدير أو رئيس قسم اال

  االئتمان أو مجلس اإلدارة، حسبما يكون مناسباً.
  .مراجعة وتقييم كافة التعرضات للمخاطر االئتمانية وفقاً لحدود التفويض قبل التعهد بتقديم التسهيالت إلى العمالء

 يخضع تجديد ومراجعة التسهيالت المصرفية لعملية المراجعة ذاتها. 
 المتعلقة باالطراف المقابلة والمناطق الجغرافية والقطاعات الصناعية (فيما يخص  الحد من تركزالتعرض للمخاطر

 ) الجهة المصدرة ونطاق معدل االئتمان وسيولة السوق والدولة (فيما يخص االستثمارات). القروض والُسلف
 لخسارة مستوى خطر امن أجل تصنيف التعرض وفقاً ل بالمجموعةواالحتفاظ بتصنيف المخاطر الخاصة  وضع

ز اإلدارة على الخطر الموجود. يستخدم نظام تصنيف المخاطر لتحديد يوترك المجموعةتعرض لها تالمالية التي 
مخصصات انخفاض القيمة حيث يلزم إجراءها مقابل تعرضات ائتمانية محددة. يتكون نظام تصنيف المخاطر 

عجز وإتاحة الضمانات والحد من مخاطر الحالي من سبعة مستويات تعكس المستويات المختلفة للمخاطر وال
التنفيذية/ اللجنة حيثما يكون  للسلطةاالئتمان. إن مسؤولية وضع تصنيف المخاطر تكمن في الموافقة النهائية 

 مناسباً. يخضع تصنيف المخاطر إلى المراجعة بصورة منتظمة.
 والدول وذلك بصورة  وقطاعات األعمالابلة مراجعة االلتزام بحدود التعرض المتفق عليها والمتعلقة باألطراف المق

 مستمرة ومراجعة القيود وفقاً الستراتيجية إدارة المخاطر وتوجهات السوق.
  

بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان من خالل الحصول على ضمانات عندما يلزم األمر  المجموعةقوم تعالوة على ذلك، 
في بعض الحاالت، بإنهاء المعامالت أو التنازل عنها إلى أطراف  المجموعةقوم توالحد من مدة التعرض. يمكن أن 

على تلك  ، إن وجدت،مقابلة أخرى للحد من مخاطر االئتمان. تقتصر مخاطر االئتمان الخاصة باألدوات المالية المشتقة
  التي تحمل قيم عادلة إيجابية.

  
  التعزيزات االئتمانية األخرى أقصى تعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو  ١-٢-٤

 
  مخاطر الضمانات

  
تحصل المجموعة على الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى من األطراف األخرى في سياق أعمالها االعتيادية. 
تُستخدم الضمانات للحد من مخاطر االئتمان، وتعد بمثابة مصدر آخر للسداد في حالة عجز الطرف المقابل عن الوفاء 
بالتزاماته التعاقدية للسداد. توضح سياسات وإجراءات االئتمان أنواع الضمانات المقبولة، وكذلك العملية التي يمكن 

  ت اإلضافية.أو األدوا أنواع الموجودات و/ اعتمادبموجبها 
  

في جودة الضمانات المحتفظ بها من قبل المجموعة. باإلضافة خالل السنة مادي  تراجع، لم يكن هناك أي بشكل عام
  لمجموعة.دى ا، لم تكن هناك تغييرات في سياسات الضمانات لذلك إلى
  

ألف  ٨١٫٨٦٠بأدوات للحد من المخاطر االئتمانية تقدر قيمتها بنحو تحتفظ المجموعة ، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
من التي تعرضت النخفاض ائتماني قائمة المراقبة و الذمم المدينة ضمن مقابل ألف درهم) ٩٨٫١٣٩ :٢٠١٨(درهم 

وتأمينات أخرى مسجلة  عقاريواالستثمارات في شكل رهن وعقود المرابحة اإلجارة واالستصناع  القروض والُسلف
المحلية  المصارفالضمانات السيادية والضمانات من  . تقبل المجموعةات والودائع النقدية والضماناتعلى الموجود

. ال يتم الثراءأو الدولية ذات السمعة الحسنة، أو الشركات الكبرى المحلية أو متعددة الجنسيات واألفراد أصحاب 
هذه ب االحتفاظوالمؤسسات المالية األخرى بشكل عام، كما لم يتم  المصارفلدى  إيداعاتاالحتفاظ بضمانات مقابل 

  .٢٠١٨ديسمبر   ٣١أو  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الضمانات كما في 
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  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  (تابع)أقصى تعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى   ١-٢-٤

  
(بما في  التجزئةلعمالء الرهن العقاري  ُسلفقروض و يصنف الجدول التالي حاالت التعرض لمخاطر االئتمان من

  حسب نسبة التمويل إلى القيمة: ذلك عقود التمويل اإلسالمي)
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

      نسبة التمويل إلى القيمة
  ٢٫٥٠٨  ٢٫٦٤١  ٪٥٠أقل من 

  ١٤٫٧٢٢  ٢٢٫٩٢٤  ٪٧٠٪ إلى ٥١من 
  ٨٨٫٨١١  ١٧٤٫٥٦٧  ٪٩٠٪ إلى ٧١من 
  ٩٥٨٫٥٤١  ١٫٣٠٢٫٢٠٣  ٪١٠٠٪ إلى ٩١من 

  -----------------------  ---------------------  
  ١٫٠٦٤٫٥٨٢  ١٫٥٠٢٫٣٣٥  
  ===========  =========  

  
  تركز مخاطر االئتمان

  
  بيان المركز المالي:الواردة في موجودات من الفيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان 

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      
  ٤٠٫٨٤٨  ٤٩٫١٣٧  دى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيرصدة لاألنقد وال

  ٣٫٢٩٩٫٥٧٦  ٤٫٦٩١٫٨٥٣  المصارفالمستحق من 
  ١٫١١١٫٦٥٢  ١٫٣٤٠٫٠٤٥  ُسلفقروض و

  ٣٥٣٫١٩٨  ٥٩٩٫٨١٤  عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع
  ٤٦٣٫٢٦٢  ٨٥٣٫٥٤٣  سندات الدين - سندات استثمارية
  ٢٧٫٤١٨  ٦٤٫٦٤٦  مستحقة القبض فائدة –موجودات أخرى 

  -----------------------  ----------------------  
  ٥٫٢٩٥٫٩٥٤  ٧٫٥٩٩٫٠٣٨  
  ===========  ==========  

 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لمخاطر االئتمان كما في  المجموعةأسوأ احتمال من حيث تعّرض  السابقالجدول  يوضح

، دون األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى. بالنسبة لبيان المركز ٢٠١٨ديسمبر  ٣١و
  في بيان المركز المالي. للبنود المدرجةإلى صافي القيم الدفترية  أعالهالمالي، يستند التعرض الموضح 

   



  مصرف اإلمارات للتنمية

٣٤ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  (تابع)أقصى تعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى   ١-٢-٤

  
  (تابع) ز مخاطر االئتمانترك
  

مخاطر االئتمان  زمخاطر االئتمان بحسب القطاع والموقع الجغرافي. فيما يلي تحليل ترك زترك بمراقبة تقوم المجموعة
  في تاريخ التقرير.حسب القطاع 

  
  

   

  القطاع المالي  القطاع العام  
 /القطاع الخاص

  اإلجمالي   التجزئة
  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

          
  دى مصرف اإلماراترصدة لاألنقد وال
  ٤٩٫١٣٧  -  -  ٤٩٫١٣٧  العربية المتحدة المركزي  

  ٤٫٦٩١٫٨٥٣  -  ٤٫٦٩١٫٨٥٣  -  المصارفالمستحق من 
  ١٫٣٤٠٫٠٤٥  ٩٦٦٫٣٤٨  ٥٩٫٨٩٨  ٣١٣٫٧٩٩  قروض وُسلف

  ٥٩٩٫٨١٤  ٥٩٩٫٨١٤  -  -  عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع
  ٨٥٣٫٥١٩  ٢٣٨٫٢٣٠  ٣٦٩٫٠١٢  ٢٤٦٫٢٧٧  سندات الدين –سندات استثمارية 
  ٦٤٫٦٤٦  ١٩٫٨٢٥  ٤٣٫٩١٧  ٩٠٤  فائدة مستحقة القبض – موجودات أخرى

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  
  ٧٫٥٩٩٫٠١٤  ١٫٨٢٤٫٢١٧  ٥٫١٦٤٫٦٨٠  ٦١٠٫١١٧  
  ==========  ==========  ==========  ==========  
          

  القطاع المالي  القطاع العام  
القطاع الخاص/ 

  اإلجمالي   التجزئة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
          
  دى مصرف اإلماراترصدة لاألنقد وال
  ٤٠٫٨٤٨  -  -  ٤٠٫٨٤٨  العربية المتحدة المركزي  

  ٣٫٢٩٩٫٥٧٦  -  ٣٫٢٩٩٫٥٧٦  -  من المصارفالمستحق 
  ١٫١١١٫٦٥٢  ٧٥٦٫٩٧٣  ٦٠٫٠٤٥  ٢٩٤٫٦٣٤  ُسلفقروض و

  ٣٥٣٫١٩٨  ٣٥٣٫١٩٨  -  -  عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع
  ٤٦٣٫٢٦٢  ١٣٠٫٩٦٦  ٣٣٢٫٢٩٦  -  سندات الدين –سندات استثمارية 
  ٢٧٫٤١٨  ٩٫٧٥٢  ١٦٫٤٦٧  ١٫١٩٩  فائدة مستحقة القبض –موجودات أخرى 

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  
  ٥٫٢٩٥٫٩٥٤  ١٫٢٥٠٫٨٨٩  ٣٫٧٠٨٫٣٨٤  ٣٣٦٫٦٨١  
  ==========  ==========  ==========  ==========  



  مصرف اإلمارات للتنمية

٣٥ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  (تابع)أقصى تعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى   ١-٢-٤

  
  (تابع) ز مخاطر االئتمانترك
  

تركيزات مخاطر االئتمان بحسب القطاع والموقع الجغرافي. فيما يلي تحليل تركيزات مخاطر  بمراقبة تقوم المجموعة
  في تاريخ التقرير.حسب الموقع الجغرافي االئتمان 

  

  
   

  
اإلمارات العربية 

  اإلجمالي   مجلس التعاون الخليجي  المتحدة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

        
  مصرف اإلماراتدى رصدة لاألنقد وال
  ٤٩٫١٣٧  -  ٤٩٫١٣٧  العربية المتحدة المركزي  

  ٤٫٦٩١٫٨٥٣  -  ٤٫٦٩١٫٨٥٣  المصارفالمستحق من 
  ١٫٣٤٠٫٠٤٥  ٢٢٫٩٢٨  ١٫٣١٧٫١١٧  ُسلفقروض و

  ٥٩٩٫٨١٤  -  ٥٩٩٫٨١٤  عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع
  ٨٥٣٫٥٤٣  -  ٨٥٣٫٥٤٣  سندات دين –سندات استثمارية 
  ٦٤٫٦٤٦  ١٥٦  ٦٤٫٤٩٠  فائدة مستحقة القبض – موجودات أخرى

  -----------------------  -----------------------  ---------------------  
  ٧٫٥٩٩٫٠٣٨  ٢٣٫٠٨٤  ٧٫٥٧٥٫٩٥٤  
  ==========  ==========  =========  
        

  
اإلمارات العربية 

  اإلجمالي   مجلس التعاون الخليجي  المتحدة
  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
        
  دى مصرف اإلماراترصدة لاألنقد وال
  ٤٠٫٨٤٨  -  ٤٠٫٨٤٨  العربية المتحدة المركزي  

  ٣٫٢٩٩٫٥٧٦  -  ٣٫٢٩٩٫٥٧٦  المستحق من المصارف
  ١٫١١١٫٦٥٢  ٢٣٫٠٧٥  ١٫٠٨٨٫٥٧٧  ُسلفقروض و

  ٣٥٣٫١٩٨  -  ٣٥٣٫١٩٨  عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع
  ٤٦٣٫٢٦٢  -  ٤٦٣٫٢٦٢  سندات دين –سندات استثمارية 
  ٢٧٫٤١٨  ٢٠٣  ٢٧٫٢١٥  فائدة مستحقة القبض –موجودات أخرى 

  -----------------------  -----------------------  --------------------  
  ٥٫٢٩٥٫٩٥٤  ٢٣٫٢٧٨  ٥٫٢٧٢٫٦٧٦  
  ==========  ==========  =========  



  مصرف اإلمارات للتنمية

٣٦ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  جودة االئتمان  ٢-٢-٤

  
المنبثقة من مجلس لجان إدارية لإلشراف على عملية إدارة المخاطر. تقوم لجنة إدارة المخاطر واالئتمان  المجموعةلدى 

، بتفويض من مجلس اإلدارة، بتحديد السياسات والعمليات واألنظمة المعنية بإدارة ومراقبة مخاطر االئتمان اإلدارة
  والسوق والمخاطر التشغيلية. 

  
والذي درجة مخاطر الخسارة المالية التي تواجهها بحسب تصنيف التعرضات لتصنيف المخاطر لنظام لدى المجموعة 

 اتصمخص مدى ضرورة رصد طر لتحديدلمخاف اتصنيم اظندم ُستخي. ذات الصلةالمخاطر  إلىاإلدارة يوجه تركيز 
نظام تصنيف المخاطر الحالي من سبع درجات تعكس  . يتألفددةلمحاالئتمانية ت اضارلتعل القيمة مقابض انخفاا

ئتمان. تقع مسؤولية تخفيف مخاطر االمن أدوات  عن السداد وتوافر الضمانات أو غيرها العجزدرجات مخاطر مختلف 
ً تحديد درجات المخاطر على عاتق الم درجات تخضع . سؤول التنفيذي أو اللجنة المفوضة، حسبما يكون ذلك مناسبا

  .للمراجعة بصورة منتظمةالمخاطر 
  

  مصارفالمستحق من ال
  

تحت الطلب لدى  حول إيداعات وأرصدة سوق المال في الحسابات الجارية والحساباتالجدول التالي معلومات  يقدم
  بالتكلفة المطفأة. البنود هذه تسجيل. يتم مصارفال

 
  ٢٠١٩    
    اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

    ٤٫٦٩٤٫٢٨١  -  -  ٤٫٦٩٤٫٢٨١  مخاطر منخفضة
    -  -  -  -  قائمة المراقبة

    -  -  -  -  مشكوك في تحصيلها
    -  -  -  -  خسائر

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

 ً     (٢٫٤٢٨)  -  -  (٢٫٤٢٨) : مخصص الخسائرناقصا
  ------------------------------  ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  

    ٤٫٦٩١٫٨٥٣  -  -  ٤٫٦٩١٫٨٥٣  القيمة الدفترية
  
  
  

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

   ٢٠١٨    

    اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   

    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

    ٣٫٣٠١٫١٩٨  -  -  ٣٫٣٠١٫١٩٨  مخاطر منخفضة
    -  -  -  -  قائمة المراقبة

    -  -  -  -  مشكوك في تحصيلها
    -  -  -  -  خسائر

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

 ً     (١٫٦٢٢)  -  -  (١٫٦٢٢) الخسائر: مخصص ناقصا
  ------------------------------  ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  

    ٣٫٢٩٩٫٥٧٦  -  -  ٣٫٢٩٩٫٥٧٦  القيمة الدفترية
  ============ ============ ============ ============  



  مصرف اإلمارات للتنمية

٣٧ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  (تابع)جودة االئتمان   ٢-٢-٤

  
 والمرابحة واإلجارة واالستصناع الُسلفالقروض و

  
 تسجيل. يتم واالستصناعالمرابحة واإلجارة قروض/ تمويالت و الُسلفحول القروض والجدول التالي معلومات  يقدم
  بالتكلفة المطفأة. البنود هذه
  

  
   

  ٢٠١٩    
    اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

    ١٫٨٤٨٫٦٥٦  -  -  ١٫٨٤٨٫٦٥٦  مخاطر منخفضة
    ٥٩٫٠٢٠  -  ٥٩٫٠٢٠  -  قائمة المراقبة

    ١١٩٫٧٩٧  ١١٩٫٧٩٧  -  -  مشكوك في تحصيلها
    ١٣٤٫٥٢٩  ١٣٤٫٥٢٩  -  -  خسائر

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

  
٥٩٫٠٢٠  ١٫٨٤٨٫٦٥٦  

  
٢٫١٦٢٫٠٠٢  ٢٥٤٫٣٢٦    

 ً   من المعايير الدولية  ٩: مخصص الخسائر وفقاً للمعيار رقم ناقصا
  (١٧٤٫٥١٧)  (١٥٨٫٩٧٦)  (٣٫٧٦٠)  (١١٫٧٨١)  إلعداد التقارير المالية

  

            
 ً من  ٩مخصص الخسائر (مركب)  زيادة على المعيار رقم : ناقصا

  (٣٧٫٠٧٠)  -  -  (٣٧٫٠٧٠)  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

            
 ً     (١٠٫٥٥٦)  (١٠٫٥٥٦)  -  -  الربح المعلق / : الفائدةناقصا

  ------------------------------  ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  
    ١٫٩٣٩٫٨٥٩  ٨٤٫٧٩٤  ٥٥٫٢٦٠  ١٫٧٩٩٫٨٠٥  القيمة الدفترية

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



  مصرف اإلمارات للتنمية

٣٨ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  (تابع)جودة االئتمان   ٢-٢-٤

  
 (تابع) والمرابحة واإلجارة واالستصناع الُسلفالقروض و

  
 تسجيل. يتم المرابحة واإلجارة واالستصناعقروض/ تمويالت و الُسلفالقروض وحول الجدول التالي معلومات  يقدم
  بالتكلفة المطفأة. البنود هذه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٢٠١٨    
    اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

    ١٫٣٩٩٫٦٩٦  -  -  ١٫٣٩٩٫٦٩٦  مخاطر منخفضة
    ١٧٫٩٦٩  -  ١٧٫٩٦٩  -  قائمة المراقبة

    ١٤٠٫٤٨٩  ١٤٠٫٤٨٩  -  -  مشكوك في تحصيلها
    ١٢١٫٤٨٣  ١٢١٫٤٨٣  -  -  خسائر

  ------------------------------  ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  
  ١٫٦٧٩٫٦٣٧  ٢٦١٫٩٧٢  ١٧٫٩٦٩  ١٫٣٩٩٫٦٩٦    
        

 ً من المعايير الدولية  ٩: مخصص الخسائر وفقاً للمعيار رقم ناقصا
  (١٧٨٫١٩٢)  (١٦٨٫٤٥٧)  (١٫٠٤٥)  (٨٫٦٩٠)  إلعداد التقارير المالية

  

            
 ً من  ٩مخصص الخسائر (مركب)  زيادة على المعيار رقم : ناقصا

  (٢٩٫٢٦٤)  (٤٣٥)  -  (٢٨٫٨٢٩)  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

            
 ً     (٧٫٣٣١)  (٧٫٣٣١)  -  -  الربح المعلق / : الفائدةناقصا

  ------------------------------  ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  
    ١٫٤٦٤٫٨٥٠  ٨٥٫٧٤٩  ١٦٫٩٢٤  ١٫٣٦٢٫١٧٧  القيمة الدفترية

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



  مصرف اإلمارات للتنمية

٣٩ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  (تابع)جودة االئتمان   ٢-٢-٤

  
 السندات االستثمارية

  
  بالتكلفة المطفأة. تسجيلهايتم حول سندات استثمار الدين التي الجدول التالي معلومات  يقدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٩    
    اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

    ٥٤٤٫٦٧٢  -  - ٥٤٤٫٦٧٢  مخاطر منخفضة
    -  -  -  -  قائمة المراقبة

    -  -  -  -  مشكوك في تحصيلها
    -  -  -  -  خسائر

  ------------------------------  ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  
  ٥٤٤٫٦٧٢  -  -  ٥٤٤٫٦٧٢    

 ً     (٤٣٧)  -  -  (٤٣٧) : مخصص الخسائرناقصا
  ------------------------------  ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  

    ٥٤٤٫٢٣٥  -  - ٥٤٤٫٢٣٥  القيمة الدفترية
  ============ ============ ============ ============  

  ٢٠١٨    
    اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
    درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

    ١٣٠٫٩٨٤  -  - ١٣٠٫٩٨٤  مخاطر منخفضة
    -  -  -  -  قائمة المراقبة

    -  -  -  -  مشكوك في تحصيلها
    -  -  -  -  خسائر

  ------------------------------  ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  
  ١٣٠٫٩٨٤  -  -  ١٣٠٫٩٨٤    

 ً     (١٨)  -  -  (١٨) : مخصص الخسائرناقصا
  ------------------------------  ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  

    ١٣٠٫٩٦٦  -  - ١٣٠٫٩٦٦  القيمة الدفترية
  ============ ============ ============ ============  



  مصرف اإلمارات للتنمية

٤٠ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة  ٣-٢-٤
  
  الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان  أ)

  

 المجموعةأخذ تمنذ االعتراف المبدئي،  جوهريعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر ألداة مالية قد زادت بشكل 
ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو مجهود زائد. تشتمل هذه المعطيات على  والمدعومةباالعتبار المعطيات المعقولة 

نظام تصنيف مخاطر االئتمان الداخلي والتصنيف الخارجي بما في ذلك  ،المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية
ذات السابقة  الخبرات الحسابات، واألحكام االئتمانية وحسبما يكون مناسباً، تعثرللمخاطر، حيثما يكون متاحاً، وحالة 

في مخاطر االئتمان على  جوهريةزيادة  شهدن التعرض قد أأيضاً  تحدد المجموعةقد  والمعلومات االستشرافية.الصلة 
الكمي في  اقد ال تنعكس بشكل كامل في تحليله ذلك والتيعلى  عتبرها مؤشراً تالمؤشرات النوعية الخاصة التي  أساس

  الوقت المناسب.
  

لتعرض. تستخدم لفي مخاطر االئتمان قد حدثت  الملحوظةتحديد ما إذا كانت الزيادة  فيالهدف من التقييم يتمثل 
  في مخاطر االئتمان: ملحوظةثالثة معايير لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة المجموعة 

  
  ؛احتمالية التعثراالختبار الكمي القائم على الحركة في  - 

 و ،مؤشرات نوعية - 

 يوم. ٣٠ فترة التأخر حيث ال تقل عن - 

 درجات مخاطر االئتمان  ب)
  

درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تمثل مؤشر على مخاطر التعثر. تختلف هذه العوامل  تحديديتم 
تتم مراقبة التعرضات بصورة مستمرة، حيث قد يتم نقل التعرض إلى درجة . وفقاً لطبيعة التعرض ونوع المقترض
  مختلفة من درجات مخاطر االئتمان.

  
  لية التعثرتحديد الهيكل الزمني الحتما  ج)

  
ية توقع كيفالحتمالية التعثر و تقديرات ووضعنماذج إحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها  المجموعة باستخدامتقوم 

في معدالت التعثر والتغيرات العالقات بين التغيرات في  ومقارنةالتحليل تحديد يتضمن هذا  مرور الوقت.تغيرها ب
  لمخاطر. المجموعة فيهاتتعرض  الجغرافية التي األقاليمعبر مختلف عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية، 

  
  الموجودات المالية المعاد التفاوض بشأنها  د)

  
االحتفاظ بالعمالء وعوامل أخرى وتعديل الشروط التعاقدية لقرض ما لعدة أسباب، بما في ذلك تغير ظروف السوق،  يتم

االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل. قد يتم إيقاف االعتراف بالقرض القائم الذي تم تعديل شروطه ويتم  بتراجعال تتعلق 
 على لمجموعةايكون مناسباً، تحرص  حيثما .كقرض جديد بالقيمة العادلة بشأنهاالعتراف بالقرض المعاد التفاوض 

وتوثيق  سدادتمديد ترتيبات القد تتطلب إعادة الهيكلة ، في حال توفرها. تلضماناا حجز منبدالً  وضلقرا هيكلة دةعاإ
 استوفاء نلضما رمستم لبشک بشأنها وضلتفاا دلمعاا روضلقا جعةرابم دارةإلا ومتقاتفاق القرض الجديدة.  شروط

  .المستقبلية تفعادوترجيح إمكانية استوفاء ال رلمعاييا كافة
  

سيتعين . ٢المرحلة  ضمنالماضية  ١٢في األشهر الـ  ائتمانيةالتي تمت إعادة هيكلتها ألسباب  التسهيالتتصنيف  يتم
يتم التعامل مع التعرض على أنه لم قبل أن  مدى فترة زمنيةعلى بشكل مستمر  إبداء سلوك سداد جيدالمقترض  على

  .١يعد يتعرض النخفاض ائتماني ومن ثم تحويله إلى المرحلة 
  

 



  مصرف اإلمارات للتنمية

٤١ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  (تابع)المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة   ٣-٢-٤
  

  تعريف التعثر في السداد  هـ)
  

  األصل المالي متعثر عن السداد عندما:أن  تعتبر المجموعة
  
التخاذ  المجموعة، دون لجوء للمجموعةيكون من غير المحتمل أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل  - 

 الضمان (إن وجد)؛ تحقيقإجراءات مثل 

  ؛ أوهيكلة مالية أخرىأن يكون من المحتمل أن يتعرض المقترض لإلفالس أو إعادة  - 

 يوماَ؛ ٩٠ألكثر من  المجموعةيتأخر المقترض عن الوفاء بأي التزام ائتماني مادي تجاه  - 

  باالعتبار المؤشرات التالية: تأخذ المجموعةعند تقييم ما إذا كان المقترض تعثر عن السداد، 
  
  و ؛للمجموعةمثل بيان التأخر عن السداد وعدم الوفاء بالتزام آخر لنفس الجهة المصدرة  –الكمية  - 

  التعاون والشفافية وتوفر المعلومات الالزمة من قبل المقترضين؛ ومثل  –النوعية  - 

  داخلياً والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية. المعدةبناًء على المعلومات  - 

ر الوقت إن المدخالت المستخدمة في تقييم ما إذا كان هناك أداة مالية في حالة تعثر عن السداد وأهميتها قد تتغير بمرو
 المجموعةالتعثر عن السداد بشكل كبير مع التعريف المطبق من قبل  لتعكس التغيرات في الظروف. يتوافق تعريف

  .رأس المال النظاميألغراض 
  

  استخدام المعلومات االستشرافية  و)
  

. في التاريخية عن السداد العجزمعدالت  فيعوامل االقتصاد الكلي  لألخذ باالعتبارنماذج إحصائية  تستخدم المجموعة
الحتمالية النتائج المتوقعة  كانتإحصائية أو  أهميةاالقتصادية الكلية المذكورة أعاله ذات  المؤشراتأي من لم تكن  حال

تقديرات نوعية الحتمالية التعثر  تقوم اإلدارة باستخدام االقتصادية،ن التوقعات الحالية للظروف التعثر أكثر انحرافاً ع
  د تحليل المحفظة.عوذلك ب

  
حول كيفية تأثير التغييرات في عوامل االقتصاد  األحكاممستوى االستشرافية يزيد من المعلومات  األخذ باالعتبار إن

يتم بشكل . عاملةوالتي تعتبر  ٢والمرحلة  ١مرحلة التعرضات االئتمان المتوقعة القابلة للتطبيق على على خسائر الكلي 
  ، بما في ذلك أي توقعات للظروف االقتصادية المستقبلية.الموضوعةمراجعة المنهجيات واالفتراضات  دوري

  
  

   



  مصرف اإلمارات للتنمية

٤٢ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  (تابع)المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة   ٣-٢-٤

  
  (تابع)استخدام المعلومات االستشرافية   و)

  
احتساب خسائر االئتمان المتوقعة تنطوي على معلومات في مخاطر االئتمان و ملحوظةزيادة ما إذا كانت هناك إن تقييم 

ئيسي ر لخدکم باحتمالية التعثر عن السداد نالئتمادورة ا رشؤم طبرت حسابيةخصائص  عةولمجما دمتستخ. استشرافية
وأثارها على احتمالية التعثر عن السداد وإجمالي التعرض . تختلف هذه المتغيرات االقتصادية لخسائر االئتمان المتوقعة

يقوم فريق شؤون االقتصاد المالية.  دواتباختالف األ عند التعثر في السداد والخسائر المحتملة عند التعثر في السداد
، هذه المتغيرات االقتصادية ("السيناريو االقتصادي األساسي") على أساس ربع سنويلوقعات لدى المجموعة بوضع ت

المتغيرات  لتوقعلالقتصاد خالل السنوات الخمس القادمة. بعد خمس سنوات،  ةتقديري رؤيةتقديم أفضل كما يقوم ب
  .حيث تم استخدام منهجية االرتداد، داة المتبقي كامالً لعمر األاالقتصادية 

  
المشروطة يتم دمج السيناريوهات من خالل العوامل االستشرافية المختارة المتمثلة في عوامل مؤشر دورة االئتمان 

الل . يتم احتساب مؤشر دورة االئتمان من خخسائر االئتمان المتوقعةاستخدامها كمدخل لمختلف مكونات والتي تم 
تصميم دورات ائتمانية مناسبة تستند إلى المتغيرات االقتصادية التي يمكن استخدامها كأساس لوصف األنشطة االئتمانية 
في كل دولة من دول العمليات. يمكن استخالص مؤشر دورة االئتمان من مجموعة من العوامل التاريخية، مثل معدالت 

. يوجد ترابط القروض المتعثرةمان، وفروق االئتمان، وبيانات التعثر أو على مخاطر، ونمو االئتالعوائد التي تنطوي 
إلى دورها األساسي  نظراً ٪ ، و دورة االئتمان ،  ٢.٣ -٪  ٦.٢مثل الناتج المحلي اإلجمالي بين عوامل االقتصاد الكلي 

   الدورات االقتصادية أو التجارية.على  التأثيرفي 



  مصرف اإلمارات للتنمية

٤٣ 
  

 

  الموحدةالبيانات المالية إيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  (تابع)المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة   ٣-٢-٤

  

  قياس خسائر االئتمان المتوقعة  ز)
  

  الزمني للمتغيرات التالية: الهيكلفي قياس خسائر االئتمان المتوقعة تمثل إن المدخالت الرئيسية 
  

  احتمالية التعثر؛ - 
  التعثر؛ و عندالخسائر المحتملة  - 
  .إجمالي التعرض عند التعثر - 

  

تم ، والتي يوالبيانات التاريخية األخرىاً داخلي الموضوعةمن النماذج اإلحصائية عامة  المؤشرات بصورةستمد هذه تُ 
  موضح أعاله.على النحو ال استشرافيةتعديلها لتعكس معلومات 

  

 .لى أساس نماذج التقييم اإلحصائيةع احتسابها، والتي يتم محددتقديرات في تاريخ تمثل  احتمالية التعثرتقديرات إن 
ً داخلي المعدةتستند هذه النماذج اإلحصائية في المقام األول إلى البيانات  يتم ، ولتي تشتمل على عوامل كمية ونوعيةوا ا

ً  تقييمالببيانات دعمها    .الخارجي لالئتمان، حيثما يكون مناسبا
  

مؤشرات الخسائر بتقدير  تقوم المجموعةتمثل حجم الخسائر المحتملة في حال التعثر. التعثر  دالخسائر المحتملة عنإن 
الخسائر نماذج  إنأساس تاريخ معدالت استرداد المطالبات ضد األطراف المقابلة المتعثرة.  المحتملة عند التعثر على

ال يتجزأ من  جزءً  تشكلوتكاليف استرداد أي ضمانات  قيمة الضمان المتوقعة المحتملة عند التعثر تأخذ باالعتبار
  األصل المالي.

  

  :الخسائر المحتملة عند التعثريشمل تقدير 
  

  .العاملةوتمكنت من الرجوع إلى الحسابات  تعرضت للتعثرالحسابات التي  يعرف بمعدل: التصحيحمعدل  - 
التعثر، والتي تضع في وقت  ذات الصلةقيمة التصفية إلى القيمة السوقية للضمانات  يعرف بنسبةمعدل االسترداد:  - 

لجزء غير المضمون مقابل ا المقترضموجودات تصفية  بشأنمطالبة عامة  باالعتبار أي متحصالت متوقعة من
  من التعرض.

التي لم تتحقق في تاريخ التعثر بعد تعديلها لبيان أثر سترداد تكلفة الفرصة البديلة لقيمة االيعرف بالخصم:  معدل - 
 القيمة الزمنية للمال.

  

التعرض المتوقع في حالة التعثر عن السداد. تحدد المجموعة إجمالي التعرض يمثل  إجمالي التعرض عند التعثر إن
بما في بموجب العقد  االمسموح بهللقيمة الحالية  عند التعثر من التعرض الحالي للطرف المقابل والتغيرات المحتملة

اإلطفاء. إن إجمالي التعرض عند التعثر من أصل مالي يتمثل في إجمالي قيمته الدفترية. فيما يتعلق بالتزامات  ذلك
تي المبالغ المستقبلية المحتملة الالمبلغ المسحوب وإجمالي التعرض عند التعثر  يتضمن، والضمانات المالية اإلقراض

  .االستشرافيةيمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناًء على التجارب السابقة والتوقعات 
  

مؤشر على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية التي تنطوي على سمات مخاطر مماثلة، والتي عندما يتم تحديد 
  تشمل:

  

  درجات مخاطر االئتمان؛ - 
  و ؛المنتجنوع  - 
  للمقترض. الموقع الجغرافي - 
  

التي تم تجميعها، للتأكد من أن التعرضات ضمن كل مجموعة محددة ما تزال  يتم بشكل منتظم مراجعة المجموعات
  متناسقة.

  

 ١٢بضرب احتمالية التعثر عن السداد لمدة  ١يتم حساب خسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة للتعرضات ضمن المرحلة 
ر وإجمالي التعرض عند التعثر في السداد. يتم حساب خسائر االئتمان المتوقعة التعث عندشهر في الخسائر المحتملة 

وإجمالي  التعثر دعلى مدى عمر األداة بضرب احتمالية التعثر عن السداد على مدى عمر األداة في الخسائر المحتملة عن
  .التعرض عند التعثر

   



  مصرف اإلمارات للتنمية

٤٤ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) الماليةإدارة المخاطر   ٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  

  مخصص الخسائر  ٤-٢-٤
  

  تقدم الجداول أدناه مطابقات األرصدة االفتتاحية مع األرصدة الختامية لمخصص الخسائر حسب فئة األدوات المالية. 
  

  مصارفالمستحق من ال

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٩مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لسنة   

  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
إجمالي خسائر 

  االئتمان المتوقعة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ١٫٦٢٢  -  -  ١٫٦٢٢  يناير ١الرصيد كما في 
  -  -  -  -  صافي إعادة قياس مخصص الخسائر

  ٢٫٤٢٨  -  -  ٢٫٤٢٨  صافي –الموجودات المالية الجديدة التي تم إنشاؤها 
  (١٫٦٢٢)  -  -  (١٫٦٢٢)  إيقاف االعتراف بالموجودات المالية

  ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
  ٢٫٤٢٨  -  -  ٢٫٤٢٨  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

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

  ٢٠١٨مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لسنة   

  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
إجمالي خسائر 

  االئتمان المتوقعة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  -  -  -  -  يناير ١الرصيد كما في 

من المعايير الدولية  ٩المعيار رقم  لتطبيق لر األولي  يثتأ
 ٧٨٨ - - ٧٨٨  إلعداد التقارير المالية

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

من المعايير  ٩معيار رقم لل الخسارة وفقًا  مخصص
 ٧٨٨ - - ٧٨٨  يناير ١الدولية إلعداد التقارير المالية  كما في 

  -  -  -  -  صافي إعادة قياس مخصص الخسائر
  ١٫٦٢٢  -  -  ١٫٦٢٢  صافي –الموجودات المالية الجديدة التي تم إنشاؤها 

  (٧٨٨)  -  -  (٧٨٨)  االعتراف بالموجودات الماليةإيقاف 
  ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 

  ١٫٦٢٢  -  -  ١٫٦٢٢  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  ======= ======= ======= ======= 



  مصرف اإلمارات للتنمية

٤٥ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  

  (تابع)مخصص الخسائر  ٤-٢-٤
  

  القروض والمرابحة واإلجارة واالستصناع
  

  ٢٠١٩مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لسنة       

  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   

إجمالي 
خسائر 

االئتمان 
  المتوقعة

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٢٠٧٫٤٥٦  ١٦٨٫٨٩٢  ١٫٠٤٥  ٣٧٫٥١٩  يناير ١الرصيد كما في 

الزيادة في مخصص الخسائر عن خسائر االئتمان 
  (٢٩٫٢٦٤)  (٤٣٥)  -  (٢٨٫٨٢٩)  يناير ١المتوقعة كما في 

  ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
من المعايير  ٩وفقاً للمعيار رقم مخصص الخسائر 

  ١٧٨٫١٩٢  ١٦٨٫٤٥٧  ١٫٠٤٥  ٨٫٦٩٠  يناير ١الدولية إلعداد التقارير المالية كما في 

  -  -  (٤٤)  ٤٤  ١التحويالت إلى المرحلة 

  -  (١٠٨)  ٤٤١  (٣٣٣)  ٢التحويالت إلى المرحلة 

  -  ٢٥٣  (١٩٠)  (٦٣)  ٣التحويالت إلى المرحلة 

  ١١٫٤١٨  ٨٫٧١٤  ٢٫١٦٠  ٥٤٤  الخسائرصافي إعادة قياس مخصص 

  ٤٫٠٨٥  ٥٣٣  ٤٣٢  ٣٫١٢٠  صافي –الموجودات المالية الجديدة التي تم إنشاؤها 

  (١٩٫١٧٨)  (١٨٫٨٧٣)  (٨٤)  (٢٢١)  إيقاف االعتراف بالموجودات المالية

  ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
من المعايير  ٩وفقاً للمعيار رقم  مخصص الخسائر

  ١٧٤٫٥١٧  ١٥٨٫٩٧٦  ٣٫٧٦٠  ١١٫٧٨١  ديسمبر ٣١الدولية إلعداد التقارير المالية كما في 

الزيادة (مركب) في مخصص الخسائر عن خسائر 
  ٣٧٫٠٧٠  -  -  ٣٧٫٠٧٠  ديسمبر ٣١االئتمان المتوقعة كما في 

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

  ٢١١٫٥٨٧  ١٥٨٫٩٧٦  ٣٫٧٦٠  ٤٨٫٨٥١  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

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



  مصرف اإلمارات للتنمية

٤٦ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  (تابع)مخصص الخسائر   ٤-٢-٤
 

  (تابع) القروض والمرابحة واإلجارة واالستصناع 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ٢٠١٨مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لسنة   

  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   

إجمالي 
خسائر 

االئتمان 
  المتوقعة

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ١٨٦٫٨٦٦  ١٦١٫٥٤٦  -  ٢٥٫٣٢٠  يناير ١الرصيد كما في 

(الزيادة)/ العجز في مخصص الخسائر عن خسائر 
  (٢٩٫١٢٣)  (٦٫٢٦٨)  ٢٩٨  (٢٣٫١٥٣)  يناير ١االئتمان المتوقعة كما في 

  ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
من المعايير الدولية  ٩مخصص الخسائر وفقاً للمعيار رقم 

  ٢٫١٦٧  يناير ١المالية كما في إلعداد التقارير 
 

١٥٧٫٧٤٣  ١٥٥٫٢٧٨  ٢٩٨  

  -  (٣٥٧)  (٤١)  ٣٩٨  ١التحويالت إلى المرحلة 

  -  (١٠٠)  ١٧٦  (٧٦)  ٢التحويالت إلى المرحلة 

  -  ١٧٩  (١٦٤)  (١٥)  ٣التحويالت إلى المرحلة 

  ١٥٫٠٠٢  ١٣٫٣٣٦  ٥٤٩  ١٫١١٧  صافي إعادة قياس مخصص الخسائر

  ٥٫٥٢٩  ١٥٥  ٢٢٧  ٥٫١٤٧  صافي –الموجودات المالية الجديدة التي تم إنشاؤها 

  (٨٢)  (٣٤)  -  (٤٨)  إيقاف االعتراف بالموجودات المالية

  ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
من المعايير الدولية  ٩مخصص الخسائر وفقاً للمعيار رقم 

ديسمبر/ المعيار  ٣١إلعداد التقارير المالية كما في 
  ١٧٨٫١٩٢  ١٦٨٫٤٥٧  ١٫٠٤٥  ٨٫٦٩٠  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

الزيادة (مركب) في مخصص الخسائر عن خسائر 
  ٢٩٫٢٦٤  ٤٣٥  -  ٢٨٫٨٢٩  ديسمبر ٣١االئتمان المتوقعة كما في 

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

  ٢٠٧٫٤٥٦  ١٦٨٫٨٩٢  ١٫٠٤٥  ٣٧٫٥١٩  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
  

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



  مصرف اإلمارات للتنمية

٤٧ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  (تابع)مخصص الخسائر   ٤-٢-٤
  

  السندات االستثمارية (الدين)

  

  
  

وفقاً  متطلبات المخصص الجماعيمعادل لخسائر االئتمان المتوقعة أو  مركب مخصص انخفاض قيمةب االحتفاظقررت اإلدارة 
  المرجحة بالمخاطر. الموجودات٪ من ١ .٥ بما يعادلوجيهات مصرف اإلمارات المركزي المركزي لت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ٢٠١٩مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لسنة   

  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
خسائر  إجمالي

    االئتمان المتوقعة
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

    ١٨  -  -  ١٨  يناير ١الرصيد كما في 

    ٦  -  -  ٦  صافي إعادة قياس مخصص الخسائر

    ٤١٣      ٤١٣  صافي –الموجودات المالية الجديدة التي تم إنشاؤها 

    -  -  -  -  إيقاف االعتراف بالموجودات المالية

  ------------------ ------------------ ------------------ ------------------  
    ٤٣٧  -  -  ٤٣٧  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

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

    ٢٠١٨مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لسنة   

  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
إجمالي خسائر 

    االئتمان المتوقعة
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

    -  -  -  -  يناير ١الرصيد كما في 

  من المعايير الدولية إلعداد  ٩ر األولي  لتطبيق المعيار رقم يثتأال
   - - - -  التقارير المالية

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

من المعايير الدولية إلعداد  ٩معيار رقم لل الخسارة وفقًا  مخصص
    -  -  -  -  يناير ١ التقارير المالية  كما في

    -  -  -  -  صافي إعادة قياس مخصص الخسائر

    ١٨  -  -  ١٨  صافي –الموجودات المالية الجديدة التي تم إنشاؤها 

    -  -  -  -  إيقاف االعتراف بالموجودات المالية

  ------------------ ------------------ ------------------ ------------------  
    ١٨  -  -  ١٨  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

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



  مصرف اإلمارات للتنمية

٤٨ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٤
  
  المالية الموجودات االئتمان من مخاطر تركز  ٥-٢-٤
  

  المخاطر تركز
  
من األطراف المقابلة ألنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة  مجموعةتركز مخاطر االئتمان من مزاولة  نشأي

على الوفاء بااللتزامات التعاقدية  قدرتهمعلى  تؤثريكون لديهم سمات اقتصادية مماثلة من شأنها أن عندما أو  ،الجغرافية
 تركزات المخاطر إلى تشير. بقدر مماثل نتيجة للتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف

  أو منطقة جغرافية محددة. معينلمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي تجاه ا المجموعةداء الحساسية النسبية أل
  

محددة تهدف إلى المحافظة على  توجيهات المجموعة وإجراءات سياسات تتضمنتجنب زيادة تركز المخاطر،  بغرض
ً  تحديدها يتم التي التركزات وإدارة مراقبة تتم. افظتنوع المح   .لذلك وفقا

  
   السوقمخاطر   ٣-٤
  

لمخاطر السوق التي تتمثل في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة  تتعرض المجموعة
وأدوات حقوق الملكية،  والعمالت الفائدة ألسعار المفتوحة المراكز من السوق مخاطر تنشأللتغيرات في أسعار السوق. 

أيضاً لتغيرات في مستوى تقلب معدالت وأسعار  وتتعرض والخاصة، العامة السوق لتحركاتجميعها  عرضوالتي تت
 المجموعة إدارة تجتمعوأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. وفروق االئتمان السوق مثل أسعار الفائدة 

  .السوق مخاطر وإدارة لمراقبة منتظم بشكل
  

  األسعار مخاطر
 ضمن والمصنفة المجموعة قبل من بها المحتفظلمخاطر أسعار سندات الملكية بسبب االستثمارات  تتعرض المجموعة

. بغرض إدارة مخاطر األسعار اإليرادات الشاملة األخرى خالل من العادلة بالقيمة كاستثمارات المالي المركز بيان
 اهبتنويع محافظ المجموعةقوم ت. اهعلى تنويع محافظتعمل المجموعة ن االستثمارات في سندات الملكية، تنشأ مالتي 

  وفقاً للضوابط الموضوعة من قبل اإلدارة.
 

 المجموعةهذه المحفظة االستثمارية على نتائج ٪ في أسعار ١٠النقص بنسبة  /المبين أدناه تأثير الزيادةيلخص الجدول 
 ثبات كافة. يرتكز هذا التحليل على افتراض ٢٠١٨و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  تينالمنتهي تينوحقوق الملكية للسن

ً لالرتباط التاريخي بالمؤشر ذي  المجموعةالمتغيرات األخرى، حيثما يكون مالئماً، وأن استثمارات  قد تغيرت وفقا
  الصلة. 

  
  المجموعةملكية التأثير على نتائج وحقوق   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم   ألف درهم  

      :٪ في أسعار حقوق الملكية١٠ +التغير بنسبة 

  ٣٢٫٦٩٣+  ٣٤٢٫٣٤+  اإليرادات الشاملة األخرى
  ========  ========  

  
  
  

    



  مصرف اإلمارات للتنمية

٤٩ 
  

 

 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٤
  
  (تابع) السوقمخاطر    ٤-٣
  

  العادلة والقيمة النقدية للتدفقات الفائدة أسعار مخاطر
مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية في تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغيرات في  تتمثل

نتيجة التغيرات في  حين تتمثل مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة في تقلب قيمة األداة المالية فيأسعار الفائدة السوقية. 
  .منتظم بشكل الفائدة أسعار بمراقبة المجموعة إدارة تقومأسعار الفائدة السوقية. 

  
 تأثير أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات 

 اعلى مركزه ةالتقلبات في المستويات السائدة ألسعار الفائدة السوقي بتأثيرلمخاطر متنوعة ترتبط  تتعرض المجموعة
التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار  تأثيرالنقدية. يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس  االمالي وتدفقاته

  الفائدة.  
  

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية التي تخضع لفائدة وتعكس احتمالية تأثر األدوات المالية واإليرادات 
بإدارة هذه المخاطر بصورة رئيسية من خالل مراقبة  المجموعةقوم تلتغيرات في أسعار الفائدة. اً باالمتعلقة بها سلبي

  .الشأنبهذا  فجوات أسعار الفائدة ومطابقة إعادة التسعير للموجودات والمطلوبات
  

خالل ثالثة أشهر. وبالتالي، فإن التعرض لمخاطر أسعار  المجموعةتتم إعادة تسعير جزء من موجودات ومطلوبات 
  .في هذا الشأن الفائدة يكون محدوداً 

  
يتمثل معدل الفائدة الفعلي لألداة المالية النقدية في المعدل الذي ينتج عنه القيمة الدفترية لألداة عند تطبيقه في احتساب 

معدل بالنسبة لألداة ذات المعدل الثابت المسجلة بالتكلفة المطفأة هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. يكون ال
  أو المسجلة بالقيمة العادلة فيكون معدل السوق الحالي. ذات المعدل المتغيرمعدل الفائدة الفعلي األصلي أما بالنسبة لألداة 

   



  مصرف اإلمارات للتنمية

٥٠ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٤
  
  (تابع) السوقمخاطر   ٣-٤

 
تاريخ التسعير التعاقدي أو قيمها الدفترية، والمصنّفة حسب و المجموعةيوضح الجدول أدناه موجودات ومطلوبات 

  ، أيهما أقرب. تاريخ االستحقاق
  

  اإلجمالي  غير حساسة للفائدة  شهر ١٢ – ٣  أشهر ٣حتى   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          الموجودات
  ٤٩٫١٣٧  ٤٩٫١٣٧  -  -  النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي

  ٤٫٦٩١٫٨٥٣  ٤٤٫٢٨١  ٢٫٥٤٢٫٥٧٢  ٢٫١٠٥٫٠٠٠  المصارفالمستحق من 
  ١٫٣٤٠٫٠٤٥  -  ١٫٣٢٢٫٢٦٨  ١٧٫٧٧٧   ُسلفقروض و

  ٥٩٩٫٨١٤  -  ٥٩٩٫٨١٤  -  عقود مرابحة وإجارة واستصناع
  ١٫١٩٦٫٩٦٠  ٣٤٣٫٤١٧  ٨٥٣٫٥٤٣  -  سندات استثمارية
  ٦٤٫٦٤٦  ٦٤٫٦٤٦  -  -  الفوائد مستحقة القبض -األصول األخرى 

  -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  ------------------------------  
  ٧٫٩٤٢٫٤٥٥  ٥٠١٫٤٨١  ٥٫٣١٨٫١٩٧  ٢٫١٢٢٫٧٧٧  اإلجمالي

  ============  ============  ============  ============  
          المطلوبات

  ٦٩٤٫٨٨١  -  -  ٦٩٤٫٨٨١  مؤسسات حكومية ودائع وأموال من
  ٢٫٧٥١٫٥٣٣  ٢٫٧٥١٫٥٣٣  -  -  قروض ألجل

  ٢٩٥٫١٩٣  ٢٩٥٫١٩٣  -  -  مطلوبات أخرى 
  -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  ------------------------------  

  ٣٫٧٤١٫٦٠٧  ٣٫٠٤٦٫٧٢٦  -  ٦٩٤٫٨٨١  اإلجمالي
  ============  ============  ============  ============  

  ٤٫٢٠٠٫٨٤٨  (٢٫٥٤٥٫٢٤٥)  ٥٫٣١٨٫١٩٧  ١٫٤٢٧٫٨٩٦  التسعيرصافي فجوة 
  ============  ============  ============  ============  

  

  
  

  اإلجمالي  غير حساسة للفائدة  شهر ١٢ – ٣  أشهر ٣حتى   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          الموجودات
  ٤٠٫٨٤٨  ٤٠٫٨٤٨  -  -  النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي

  ٣٫٢٩٩٫٥٧٦  ١٢١٫١٩٨  ١٫٣٤٨٫٣٧٨  ١٫٨٣٠٫٠٠٠  المصارفالمستحق من 
  ١٫١١١٫٦٥٢    ١٫١١١٫٦٥٢  -   ُسلفقروض و

  ٣٥٣٫١٩٨    ٣٥٣٫١٩٨  -  عقود مرابحة وإجارة واستصناع
  ٧٩٠٫١٨٧  ٣٢٦٫٩٢٥  ٤٦٣٫٢٦٢  -  سندات استثمارية
  -  -  -  -  الفوائد مستحقة القبض -األصول األخرى 

  -------------------------------  -------------------------------  -----------------------------  ------------------------------  
  ٥٫٥٩٥٫٤٦١  ٤٨٨٫٩٧١  ٣٫٢٧٦٫٤٩٠  ١٫٨٣٠٫٠٠٠  اإلجمالي

  ============  ============  ===========  ============  
          المطلوبات

  ١٫٨٤٧٫٨٥٨  -  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  ٦٤٧٫٨٥٨  ودائع وأموال من مؤسسات حكومية
  -  -  -  -  قروض ألجل

  ١٨٥٫٧٤٢  ١٨٥٫٧٤٢  -  -  مطلوبات أخرى 
  -------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  ------------------------------  

  ٢٫٠٣٣٫٦٠٠  ١٨٥٫٧٤٢  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  ٦٤٧٫٨٥٨  اإلجمالي
  ============  ============  ===========  ============  

  ٣٫٥٦١٫٨٦١  ٣٠٣٫٢٢٩  ٢٫٠٧٦٫٤٩٠  ١٫١٨٢٫١٤٢  التسعيرصافي فجوة 
  ============  ============  ===========  ============  

  
   



  مصرف اإلمارات للتنمية

٥١ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٤
  
  (تابع) السوقمخاطر   ٣-٤

  
 تفترض المجموعةيتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة (إيبور)، ويُقدر  المصارفنقطة أساس في أسعار الفائدة السائد لدى  ٢٥تقلب بواقع 
  وصافي الموجودات كما في ذلك التاريخ، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة: التأثير التالي على صافي أرباح السنة 

 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
  نقطة أساس في أسعار الفائدة  ٢٥ -ر التغير بواقع +/ يأثت

      اإلمارات (إيبور) مصارفالسائدة لدى 
  ٦٫٧٣٦ -+/  ٧٫٦٦٣ -+/  األرباح أو الخسائر

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

موجودات تخضع لفائدة بمبلغ  علىوترتكز مبّسطة،  سيناريوهاتأسعار الفائدة المبينة أعاله على تنطوي حساسية 
: ٢٠١٨(مليون درهم  ٦٩٥ومطلوبات تخضع لفائدة بمبلغ  مليون درهم) ٤٫٥٤٢: ٢٠١٨(مليون درهم  ٧٫٤٤١
حركات في التي يمكن أن تقوم بها اإلدارة للحد من تأثير التتضمن تلك الحساسية اإلجراءات . ال مليون درهم) ١٫٨٤٨

  الفائدة. أسعار
  

  العمالت مخاطر
مخاطر العمالت في تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، وتنشأ من  تتمثل

 كثب، عن المراكز مراقبة تتم. اإلماراتي الدرهم هي للمجموعة الرسمية العملة إناألدوات المالية بالعمالت األجنبية. 
  .الموضوعة الحدود ضمن المراكز على المحافظة لضمان استراتيجيات استخدام ويتم

  
 العمالت صرف لمخاطر التعرض من للحد التي تستخدم للمعامالت العملة بنفس عادةً  المجموعة موجودات تمويل يتم

  .األجنبية
  

 ١٫٨٩٧مبلغ  األمريكي بالدوالر لمجموعةل المركز المالي الدائن صافيتعرضات  ت، بلغ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  كما
نظراً لثبات سعر صرف الدرهم اإلماراتي  .)درهم مليون ٤٩٨ :٢٠١٨  صافي المركز المالي المدين(درهم  مليون

  أمام الدوالر األمريكي، فإن تعرض المجموعة للمخاطر من هذه العملة محدود.
  

  إدارة مخاطر السوق
تُسند صالحية مخاطر السوق بالكامل إلى لجنة الموجودات والمطلوبات التي تضع حدوداً لكل نوع من أنواع المخاطر 

ا تتحمل اإلدارة مسؤولية تطوير سياسات تفصيلية إلدارة المخاطر (تخضع لمراجعة بشكل جماعي وللمحافظ. بينم
  وموافقة لجنة الموجودات والمطلوبات) والمراجعة اليومية وتطبيق هذه السياسات.

  
   



  مصرف اإلمارات للتنمية

٥٢ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٤
  

  مخاطر السيولة  ٤-٤
  

على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بالمطلوبات المالية عند استحقاقها  المجموعةتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة 
 المجموعةفي الوفاء بالتزامات اإلقراض. تقوم إدارة  المجموعةاخفاق ، مما يترتب عليه األموال عند سحبها ولتوفير

  .مجموعةالتعرض لها تبمراقبة مخاطر السيولة التي 
  

ستحقاق ذات الصلة على االضمن مجموعات  المجموعةيقدم الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات المالية لدى 
 أساس الفترة المتبقية اعتباراً من تاريخ بيان المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي:

  

  شهر ١٢حتى   
  أكثر من 

  شهر ١٢
تاريخ استحقاق 

  اإلجمالي  غير محدد
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

          الموجودات
  ٤٩٫١٣٧  -  -  ٤٩٫١٣٧  النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي

  ٤٫٦٩١٫٨٥٣  -  -  ٤٫٦٩١٫٨٥٣   المصارفالمستحق من 
  ١٫٣٤٠٫٠٤٥  -  ١٫٣١٢٫١٨٠  ٢٧٫٨٦٥   ُسلفقروض و

  ٥٩٩٫٨١٤  -  ٥٩٩٫٤٧٣  ٣٤١  عقود مرابحة وإجارة واستصناع 
  ١٫١٩٦٫٩٦٠  ٣٤٣٫٤١٧  ٧٤٣٫٤٧٥  ١١٠٫٠٦٨  سندات استثمارية
 ٦٤٫٦٤٦ - - ٦٤٫٦٤٦  الفوائد مستحقة القبض -األصول األخرى 

  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  
  ٧٫٩٤٢٫٤٥٥  ٣٤٣٫٤١٧  ٢٫٦٥٥٫١٢٨  ٤٫٩٤٣٫٩١٠  اإلجمالي

  ==========  ==========  ==========  ==========  
          المطلوبات

  ٦٩٤٫٨٨١  -  -  ٦٩٤٫٨٨١  مؤسسات حكومية ودائع وأموال من
 ٢٫٧٥١٫٥٣٣ - ٢٫٧٥١٫٥٣٣ -  قروض ألجل

  ٢٩٥٫١٩٣  ٢٦٤٫٢٥٣  -  ٣٠٫٩٤٠  مطلوبات أخرى 
  --------------------------  --------------------------  --------------------------  --------------------------  

  ٣٫٧٤١٫٦٠٧  ٢٦٤٫٢٥٣  ٢٫٧٥١٫٥٣٣  ٧٢٥٫٨٢١  اإلجمالي
  ==========  ==========  ==========  ==========  

  ٤٫٢٠٠٫٨٤٨  ٧٩٫١٦٤  (٩٦٫٤٠٥)  ٤٫٢١٨٫٠٨٩  السيولة توفرصافي 
  ==========  ==========  ==========  ==========  
  

  شهر ١٢حتى   
  أكثر من 

  شهر ١٢
تاريخ استحقاق 

  اإلجمالي  غير محدد
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

          الموجودات
  ٤٠٫٨٤٨  -  -  ٤٠٫٨٤٨  النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي

  ٣٫٢٩٩٫٥٧٦  -  -  ٣٫٢٩٩٫٥٧٦   المصارفالمستحق من 
  ١٫١١١٫٦٥٢  -  ١٫٠٦٥٫٠٧٤  ٤٦٫٥٧٨   ُسلفقروض و

  ٣٥٣٫١٩٨  -  ٣٥٣٫١٩٨  -  عقود مرابحة وإجارة واستصناع 
  ٧٩٠٫١٨٧  ٣٢٦٫٩٢٥  ١٣٠٫٩٦٦  ٣٣٢٫٢٩٦  سندات استثمارية
  -  -  -  -  الفوائد مستحقة القبض -األصول األخرى 

  --------------------------  ---------------------------  --------------------  --------------------------  
  ٥٫٥٩٥٫٤٦١  ٣٢٦٫٩٢٥  ١٫٥٤٩٫٢٣٨  ٣٫٧١٩٫٢٩٨  اإلجمالي

  ==========  ===========  ========  ==========  
          المطلوبات

  ١٫٨٤٧٫٨٥٨  -  -  ١٫٨٤٧٫٨٥٨  ودائع وأموال من مؤسسات حكومية
  -  -  -  -  قروض ألجل

  ١٨٥٫٧٤٢  ١٨٥٫٧٤٢  -  -  مطلوبات أخرى 
  --------------------------  -----------------------  --------------------  ---------------------------  

  ٢٫٠٣٣٫٦٠٠  ١٨٥٫٧٤٢  -  ١٫٨٤٧٫٨٥٨  اإلجمالي
  ==========  ===========  =========  ============  

  ٣٫٥٦١٫٨٦١  ١٤١٫١٨٣  ١٫٥٤٩٫٢٣٨  ١٫٨٧١٫٤٤٠  السيولة توفرصافي 
  ==========  ===========  =========  ============  

  

  

يتم تحديد تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية اعتباراً من تاريخ بيان المركز المالي 
  حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي.

  

إن تواريخ االستحقاق المتوافقة وغير المتوافقة التي تخضع للمراقبة وأسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات تمثل أهمية 
  إلدارة المجموعة. من غير المعتاد أن تتوافق تواريخ االستحقاق بشكل كامل لدى المصارف حيث أن المعامالت 



  مصرف اإلمارات للتنمية

٥٣ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع)المخاطر المالية إدارة   ٤
  
  (تابع) مخاطر السيولة  ٤-٤

  
المصرفية غالباً ما تكون غير محددة المدة ومتنوعة. من المحتمل أن تؤدي المراكز غير المتوافقة إلى زيادة الربحية، 

  ولكنها أيضاً قد تزيد من مخاطر التعرض لخسائر. 
  

استبدال المطلوبات التي تخضع لفائدة عند استحقاقها، بتكلفة  إن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والقدرة على
مقبولة، تعد عوامل هامة في تقييم السيولة لدى المجموعة ومدى تعرضها لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار 

  الصرف.
  
  المخاطر التشغيلية  ٥-٤

  
تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن عدة أسباب متنوعة ترتبط 
بعمليات المجموعة وموظفيها والتقنيات المطبقة والبنية التحتية وعوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر االئتمان 

عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير االنضباط ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك المخاطر التي تنتج 
تشغيلية من كافة عمليات المجموعة، وتواجه كافة المنشآت المخاطر الالمؤسسي المتعارف عليها بشكل عام. تنتج 

  التجارية تلك المخاطر.
  

ر المالية وعدم اإلضرار تهدف المجموعة إلى إدارة المخاطر التشغيلية بغرض تحقيق التوازن فيما بين تجنب الخسائ
بسمعة المجموعة مع فعالية التكلفة بشكل عام باإلضافة إلى تجنب اإلجراءات الرقابية التي تحد من روح المبادرة 

  واالبتكار. 
  

إن اإلدارة مسؤولة عن وضع وتطبيق الضوابط الرقابية الالزمة لمواجهة المخاطر التشغيلية. يتم دعم هذه المسؤولية 
  ع معايير عامة إلدارة المخاطر التشغيلية. من خالل وض

  
  إدارة مخاطر رأس المال  ٦-٤

  
على مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية  اتهدف المجموعة فيما يتعلق بإدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرته

بغرض توفير العوائد للمساهمين والحفاظ على هيكل جيد لرأس المال لخفض تكلفة رأس المال. ال تتعرض المجموعة 
  لمخاطر رأس المال نظراً لتوفر فائض في النقد.

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة  ٧-٤

  
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل يتم قياس كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء 

والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر التي يتم قياسها بالقيمة  اإليرادات الشاملة األخرى
  المدرجة في سوق نشطة.العادلة استناداً إلى عروض األسعار 

  
تتمثل القيمة العادلة في المبلغ الذي يمكن من خالله مبادلة أصل ما أو تسوية التزام بين أطراف راغبين وبكامل إرادتهم 
في إجراء معاملة وفقاً لشروط السوق. وبالتالي، يمكن أن تنشأ فروق بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. يستند 

يمة العادلة إلى افتراض مواصلة أعمال المجموعة وفقاً لمبدأ االستمرارية دون أي نية أو التزام بتقليص نطاق تعريف الق
  أعمالها بشكل جوهري أو الدخول في معاملة بشروط غير مالئمة.

  

  
  
  
  
  
  
  



  مصرف اإلمارات للتنمية

٥٤ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
  (تابع) العادلةالنظام المتدرج للقيمة   ٧-٤
  

إن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية لدى المجموعة تقارب قيمها العادلة. كما أن القيم االسمية، ناقصاً 
  مخصص االنخفاض في قيمة القروض وعقود المرابحة واالستصناع تقارب قيمها العادلة. 

  

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لألدوات المالية التي من  ٧قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على المعيار رقم 
يتم قياسها بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي. تقتضي هذه التعديالت اإلفصاح عن قياسات القيمة العادلة حسب 

  المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة على النحو التالي:
  

  ؛المطابقة(غير الُمعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات  األسعار المدرجة  - ١المستوى 
  

، التي يمكن مالحظتها للموجودات ١المعطيات األخرى بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى   - ٢المستوى 
  أو المطلوبات، سواء بصورة مباشرة (األسعار) أو غير مباشرة (المستخلصة من األسعار)؛ و

  

المعطيات الخاصة بالموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة (معطيات غير   - ٣المستوى 
  ملحوظة).

  
والموجودات  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالمدرجة  لموجوداتهاتقوم المجموعة بقياس القيم العادلة 

ل األرباح أو الخسائر باستخدام أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشطة المالية بالقيمة العادلة من خال
، تقوم المجموعة بقياس بأسهم حقوق الملكية غير المدرجة والصناديق المدارة). فيما يتعلق ١(المستوى  مطابقةألداة 

يف فيما بين مستويات القيمة العادلة خالل أو إعادة تصن تنقالت لم تكن هناك أي. ٣القيمة العادلة لها في إطار المستوى 
  .السنة

 
 والقروض مصارفإن القيمة العادلة لألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمبالغ المستحقة من ال

المقدمة من المؤسسات والهيئات الحكومية وأموال برنامج الشيخ زايد لإلسكان، التي تكون معظمها ذات طبيعة  والودائع
أن القيمة العادلة لمحافظ  ترى المجموعةقصيرة األجل وصادرة بمعدالت السوق، تقارب قيمتها الدفترية إلى حٍد معقول. 

ها الدفترية حيث أن كافة هذه األرصدة تخضع لفائدة وفقاً لمعدالت اإلجارة واالستصناع ال تختلف بصورة مادية عن قيمت
  السوق المتقلبة ويُعاد تسعيرها بصورة نصف سنوية.

  
  وفقاً للنظام المتدرج للقيمة العادلة: يقدم الجدول التالي القيمة العادلة لموجودات المجموعة

  
  ألف درهم  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   

          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

  األرباح أو الخسائر  
  

٣٠٩٫٣٠٨  
  
-  

  
-  

  
٣٠٩٫٣٠٨  

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  
  ٣٤٣٫٤١٧  ١٥٧٫٥٥٠  -  ١٨٥٫٨٦٧  اإليرادات الشاملة األخرى  

  ٥٠٠٫٨٠٠  ٥٠٠٫٨٠٠  -  -  عقارات استثمارية
          

          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

  ٣٣٢٫٢٩٦   -  -  ٣٣٢٫٢٩٦  األرباح أو الخسائر  
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

  ٣٢٦٫٩٢٥  ١٧٣٫٦٠٠  -  ١٥٣٫٣٢٥  اإليرادات الشاملة األخرى  
  ٥٤٦٫٨٦٠  ٥٤٦٫٨٦٠  -  -  عقارات استثمارية

  
   



  مصرف اإلمارات للتنمية

٥٥ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
  (تابع) النظام المتدرج للقيمة العادلة  ٧-٤
  
  طرق التقييم والمدخالت الهامة غير الملحوظة  ١-٧-٤

  
الهامة ، باإلضافة إلى المدخالت ٣يوضح الجدول التالي طرق التقييم المستخدمة لقياس القيم العادلة في إطار المستوى 

  غير الملحوظة التي تم استخدامها.
  

  األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
  

  
  األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

  

  
  
  

   

  
  النوع

   
  طريقة التقييم

  المدخالت الهامة   
  غير الملحوظة

  العالقة بين المدخالت الهامة   
  غير الملحوظة وقياس القيمة العادلة

             
أسهم 

حقوق 
  ملكية
غير 

  مدرجة

طريقة المقارنة بالسوق:  
يرتكز نموذج التقييم على 

مضاعفات السوق المشتقة من 
أسعار مدرجة لشركات مماثلة 

يمكن مقارنتها بالشركة 
المستثمر بها واألرباح 

المتوقعة قبل الفائدة 
والضرائب واالستهالك 

واإلطفاء للشركة المستثمر 
بها. يتم تعديل التقدير وفقاً 

ات لتأثير عدم رواج سند
  الملكية.

األرباح قبل الفائدة   
والضرائب واالستهالك 

واإلطفاء/ األرباح 
المتوقعة قبل الفائدة 

والضرائب واالستهالك 
  واإلطفاء

  
  خصومات عدم الرواج

  
  المضاعفات المالية

قد تزداد (تنقص) القيمة العادلة المقدرة   
  في الحاالت التالية:

  ارتفاع (انخفاض) معدل نمو
 السنوية؛اإليرادات 

  ارتفاع (انخفاض) هامش األرباح
قبل الفائدة والضرائب واالستهالك 

 واإلطفاء؛ أو 
  ارتفاع (انخفاض) مضاعف السوق

 المعدل. 
 
 

بشكل عام، يصاحب التغير في معدل 
في  مماثلنمو اإليرادات السنوية تغيير 

هامش األرباح قبل الفائدة والضرائب 
  واالستهالك واإلطفاء. 

  المدخالت الهامة غير الملحوظة  طريقة التقييم  النوع
      

  التدفقات النقدية المخصومة  عقارات استثمارية
  رسملة اإليرادات

 .مخططات التأثر بالموقع 
 .مخططات الطوابق  

      



  مصرف اإلمارات للتنمية

٥٦ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  

  (تابع) النظام المتدرج للقيمة العادلة  ٧-٤
  

  ٣المستوى في إطار القيم العادلة   ٢-٧-٤
  

  ٣المستوى مطابقة القيم العادلة في إطار 
  

  :٣األرصدة الختامية للقيم العادلة في إطار المستوى يوضح الجدول التالي مطابقة األرصدة االفتتاحية ب
 

   

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  درهمألف   

      العقارات االستثمارية
  ٥٧١٫٧٢٠  ٥٤٦٫٨٦٠  يناير ١الرصيد كما في 

  -  -  االستبعادات خالل السنة
  (٢٤٫٨٦٠)  (٤٦٫٠٦٠)  الخسائر من التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

  ------------------  ------------------  
  ٥٤٦٫٨٦٠  ٥٠٠٫٨٠٠  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  ========  ========  
      االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  -  ١٧٣٫٦٠٠  يناير ١الرصيد كما في 
من  ٩إعادة التصنيف من موجودات مالية متاحة للبيع نتيجة تطبيق المعيار رقم 

  ٢٥٫٤٠٠  -  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
إعادة التصنيف من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ١٨٠٫٤١٣  -  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩نتيجة تطبيق المعيار رقم 
  ------------------  ------------------  

  ٢٠٥٫٨١٣  -  يناير ١في كما الرصيد المعاد بيانه 
  -  (١٤٫٩٧٥)  ) خالل العاماإلستبعاداإلضافات / (

  )٣٢٫٢١٣(  (١٫٠٧٥)  التغير في القيمة العادلة
  ------------------  ------------------  

  ١٧٣٫٦٠٠  ١٥٧٫٥٥٠  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  ========  ========  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



  مصرف اإلمارات للتنمية

٥٧ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة    ٥
  

القروض تقوم المجموعة بوضع التقديرات واالفتراضات التي ترتبط بصورة أساسية بخسائر االنخفاض في قيمة 
واالستصناع، التي تؤثر على المبالغ المعلنة ، فضالً عن خسائر االنخفاض في قيمة عقود المرابحة واإلجارة الُسلفو

للموجودات ونتائج العمليات. يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام التي ترتكز على الخبرات السابقة وعوامل 
أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية والتي، على الرغم من أنه يُعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف، قد 

تم أدناه بيان األحكام الهامة الموضوعة  تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات في الفترة المالية التالية.
  من قبل اإلدارة للوصول إلى القيم الدفترية للقروض والسندات االستثمارية والقيم العادلة لألدوات المالية اإلسالمية:

  

   ر االئتمانالزيادة الملحوظة في مخاط  أ)(
  

، يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة كمخصص يعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ٧-٢-٣كما هو مبين في اإليضاح 
أو  ٢، أو خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية لموجودات المرحلة ١شهر لموجودات المرحلة  ١٢

إذا زادت مخاطر االئتمان بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي. ال يعرف  ٢. ينتقل األصل إلى المرحلة ٣المرحلة 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ما هي الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. عند تقييم ما  ٩المعيار رقم 

عتبار معلومات استشرافية إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل ما قد زادت بصورة جوهرية، تأخذ المجموعة بعين اال
  نوعية وكمية معقولة ومدعومة.   

  
  تكوين مجموعات من الموجودات التي لها سمات متشابهة من حيث مخاطر االئتمان   (ب)

  
عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة بصورة جماعية، يتم تجميع األدوات المالية على أساس السمات المتشابهة من حيث 

مجموعة بمراقبة مدى مالءمة سمات مخاطر االئتمان بصورة مستمرة لتقييم ما إذا كانت ستظل المخاطر. تقوم ال
متشابهة. هذا األمر ضروري لضمان إعادة تقسيم الموجودات بشكل مناسب في حالة تغير سمات مخاطر االئتمان. قد 

كل أفضل السمات المتشابهة يترتب على ذلك تكوين محافظ جديدة أو تحويل موجودات إلى محفظة قائمة تعكس بش
  لمجموعة الموجودات من حيث مخاطر االئتمان. 

  
  النماذج واالفتراضات المستخدمة   (ج)

  
من النماذج واالفتراضات لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية وتقدير خسائر االئتمان  عددتستخدم المجموعة 

المتوقعة. يتم تطبيق أحكام لتحديد أنسب نموذج لكل نوع من أنواع الموجودات، ولتحديد االفتراضات المستخدمة في 
  طر االئتمان. هذه النماذج، بما في ذلك االفتراضات المتعلقة بالمحركات الرئيسية لمخا

  

   تصنيف االستثمارات  )د(
  

يستـند تصنيف وقياس الموجودات المالية إلى نموذج األعمال الذي تستخدمه اإلدارة في إدارة موجوداتها المالية، ويستند 
استثمارات أن ب على قناعةسمات التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية الخاضعة للتقييم. إن اإلدارة  إلىكذلك 

تتمثل الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفـأة في  مصنفة ومقاسة بالشكل المناسب. المجموعة في السندات
تلك الموجودات المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، 

. إن الموجودات والفائدةواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل دفعات فقط للمبلغ األصلي وينشأ عن الشروط التعاقدية في ت
الملكية غير  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى تمثل استثمارات في أدواتالمالية التي يتم قياسها 

تصنيف هذه اإلدارة أن  ترىها للمتاجرة. المحتفظ بها لالستفادة من التغيرات في قيمتها العادلة وال يتم االحتفاظ ب
في  متوسطة وطويلة األجلالاألدوات على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى يعكس خططها 

   .األرباح أو الخسائرمن االحتفاظ باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بشكل أفضل استثماراتها 
  

  ٧-٤ إليضاحاألوراق المالية االستثمارية ، راجع ا صنيفلمزيد من التفاصيل حول ت
  

  االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات  )(هـ
  

بصورة مستمرة من خالل مقارنة القيمة العادلة بناًء على  اومعداته ابتقييم االنخفاض في قيمة ممتلكاته تقوم المجموعة
آخر تقييم أجراه خبير التقييم الخارجي. تتم مقارنة هذه القيمة بالقيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتحقق من وجود أي 

بحيث يشير ذلك انخفاض محتمل في القيمة. متى تقرر وجود انخفاض جوهري في القيمة العادلة للممتلكات والمعدات 
بتعديل القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات إلى قيمتها القابلة لالسترداد/  تقوم المجموعةإلى وجود انخفاض في القيمة، 

  القيمة العادلة. 



  مصرف اإلمارات للتنمية

٥٨ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  المصارفالمستحق من   ٦
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٣٫١٨٠٫٠٠٠  ٤٫٦٥٠٫٠٠٠     اإليداعات
  ١٢١٫١٩٨  ٤٤٫٢٨١    حسابات جارية وحسابات تحت الطلب

  )١٫٦٢٢(  )٢٫٤٢٨(    مخصص انخفاض القيمة ناقصاً:
    --------------------- --------------------- 
    ٣٫٢٩٩٫٥٧٦  ٤٫٦٩١٫٨٥٣  
    ==========  ==========  

   
 ١٫٢٠٠: ٢٠١٨(مليون درهم  ٣٠٠تشتمل اإليداعات على الودائع التي استلمتها المجموعة من مؤسسات حكومية بقيمة 

  ).١٣) (إيضاح مليون
  

   الُسلفالقروض و  ٧
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٤٧٦٫٩٦٤  ٥٣٥٫٥٩٧    *ُسلفقروض و
  ١٣٣٫٨١٨  ١١٩٫٧٩٧    قروض لمؤسسات مالية**

  ٧١١٫٣٨٤  ٩٠٢٫٠٧٤    سكنيةقروض 
    --------------------- --------------------- 

  ١٫٣٢٢٫١٦٦  ١٫٥٥٧٫٤٦٨    الُسلفالقروض وإجمالي 
 ً   )٢٠٣٫١٨٣(  (٢٠٦٫٩٠٠)    انخفاض القيمة: مخصص ناقصا
 ً   )٧٫٣٣١(  (١٠٫٥٢٣)    : الفائدة المعلقةناقصا

    --------------------- -------------------- 
  ١٫١١١٫٦٥٢  ١٫٣٤٠٫٠٤٥    ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

 مليون ٢٩٥: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٣١٤على قروض عقارية بلغت  الُسلفالقروض ويشتمل أيضاً رصيد 
  حها لمؤسسة حكومية لالستحواذ على عقارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.تم من درهم)

  
ون درهم ملي ٧ .٩٥تعرض بمبلغ لمالي بز اکرلمن ابيافي راف العتدارة اإلررت اق، ٢٠١٨سنة ن مول ألابع رلل اخال* 
رصد مخصص رض. تم لقا سدادتفاقية ب اجوبمد لعقزام التروط ابشء فاوبالل لعميم اقيا حالفي  التنازل عنه بشروطم ت

  المخصص.االعتراف بمبلغ أيضاً تم  وعليه، لهذا المبلغ بالكامل
  

هذه القروض تعرضت وقد ، مؤسستين ماليتين لدىت عاايدإألصل المالية في ت اللمؤسسا المقدمة وضلقرا** تمثل 
. ٢٠١٤ فيهذه القروض  بشأنإعادة التفاوض  ت. تم، كما لم تحصل المجموعة على ضمانات مقابلهالقيمةض انخفاإل

قامت ، ٢٠١٥ل خال. مليون درهم) ٧٣ .٨ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٦٠ هذه القروضلبلغ المخصص المتراكم 
مليون درهم إلى محفظة  ١٧التحويل البالغة المجموعة بإعادة تصنيف العنصر المتعلق بأحد أدوات المقترض محتملة 

  األسهم، وتم رصد مخصص لها بالكامل.
  

المخصصات أرصدة . بلغت درهم)مليون  ٢٥٨: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٢٤٩ المتعثرةبلغ إجمالي القروض 
ديسمبر  ٣١(مليون درهم على التوالي  ١٠ .٥درهم مليون  ٢٠٦ .٩ل هذه القروض مقابالمحتفظ بها الفائدة المعلقة و

  .رهم على التوالي)مليون د ٧ .٣ومليون درهم  ٢٠٣ .٢ :٢٠١٨
  

دليل موضوعي أو  القائم علىتقييم اإلدارة شير ما لم ييوم،  ٩٠تأخرت ألكثر من على القروض التي  الفائدةيتم تعليق 
  ذلك. غيربيانات تاريخية تراكمية إلى 



  مصرف اإلمارات للتنمية

٥٩ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  
  (تابع) الُسلفالقروض و  ٧

  
  الحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض:

  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٨٢٫٥٩٣  ٢٠٣٫١٨٣    يناير ١الرصيد في 
  ١٣٫٢٤٤  ١٤٫٠٤٧    ٢و ١المرحلة  –خسائر مخصص 

  ٧٫٣٤٦  ٣٫٥٤٢    ٣المرحلة  –مخصص خسائر 
  - (١٣٫٨٧٢)    ةبوشطمالمخصص خسائر متعلق بالقروض 

    ---------------- ---------------- 
  ٢٠٣٫١٨٣  ٢٠٦٫٩٠٠    ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

  االقتصادي: قطاع العملحسب 
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٣٣٫٨١٨  ١١٩٫٧٩٧    خدمات مالية 
  ٩٫٢٩٤  ٢٤٫٧٨٦    المأكوالت والمشروبات

  ١٣٦٫٨٩٠  ١٢٩٫٤٢٧    مواد اإلنشاءات
  ٢٢٫٩٤٠  ٣١٫٤١٢    التعليم

  ٥٠٠  -    المنتجات الكيميائية
  -  ٦٫٣٣٧    المنتجات والخدمات الطبية

  -  ٢٠٫٥١٧    المنتجات البالستيكية
  ١٫٠٠٦٫٠١٨  ١٫٢١٥٫٨٧٣    عقارات

  ١٢٫٧٠٦  ٩٫٣١٩    أخرى
    ----------------- -------------------- 
    ١٫٣٢٢٫١٦٦  ١٫٥٥٧٫٤٦٨  

 ً   )٢١٠٫٥١٤(  (٢١٧٫٤٢٣)    : المخصصات والفائدة المعلقةناقصا
    --------------------- --------------------- 
    ١٫١١١٫٦٥٢  ١٫٣٤٠٫٠٤٥  
    ==========  ==========  

  
  عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع  ٨
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٣٥٣٫١٩٨  ٦٠٠٫٢٦١    التمويل السكني اإلسالمي
  ٤٫٢٧٣  ٤٫٢٧٣    صافي - ستصناعاالمرابحة والعقود 

    ------------------ ---------------- 
    ٣٥٧٫٤٧١  ٦٠٤٫٥٣٤  

 ً   )٤٫٢٧٣(  )٤٫٦٨٧(    : مخصص االنخفاض في القيمةناقصا
 ً   -  )٣٣(    المعلقة األرباح: ناقصا

    ------------------ ----------------- 
  ٣٥٣٫١٩٨  ٥٩٩٫٨١٤    صافي عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع 

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



  مصرف اإلمارات للتنمية
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  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  
  (تابع) عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع  ٨

  
علی ت حصلو ،لقائمةا واالستصناع رةجااإلود عق بتسويةية دتحاامية ويئة حکت هقام، ٢٠١٨سنة ن لثاني مابع رلل اخال

سوية االلتزامات المالية القديمة المتعلقة باالستحواذ على التمويل الجديد لت تقديمتم  .عةولمجمن امد يديلي جوتم تسهيل
  .عدة دولعقارات في 

  
يتم منحها لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة واستصناع، وشكل عقود إجارة في اإلسالمي  السكنيالتمويل  يأتي

  .٢٠٢١بغرض شراء أو بناء منازلهم بما يتماشى مع رؤية اإلمارات 
  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٣٧٦٫٢٠١  ٥٧٠٫٢٣٨    إجمالي االستثمار في اإلجارة
 ً  )١٢٢٫٤٦٢(  (٢١٥٫٠٥٩)    اإلجارة المؤجلة: أرباح ناقصا

    -------------------------- ------------------------- 
    ٢٥٣٫٧٣٩  ٣٥٥٫١٧٩  
    ==========  ========  
  

  ديسمبر، يستحق سداد الحد األدنى لدفعات اإلجارة المستقبلية على النحو التالي: ٣١كما في 
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١         

    
  األدنىالحد 

  لدفعات اإلجارة

القيمة الحالية 
للحد األدنى 

 لدفعات اإلجارة
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٠٫٨٤١  ٢٧٫٢٧٩    خالل سنة واحدة
  ٤٦٫٩٧٦  ١٠٧٫٣٣٣    من سنتين إلى خمس سنوات

  ٢٩٧٫٣٦٢  ٤٣٥٫٦٢٦    أكثر من خمس سنوات
    ---------------------- -------------------- 
    ٣٥٥٫١٧٩  ٥٧٠٫٢٣٨  
    ==========  =========  

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١         

    
  الحد األدنى

  لدفعات اإلجارة

القيمة الحالية 
للحد األدنى 

 لدفعات اإلجارة
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٨٫٣٠٥  ١٧٫٥٦٩    خالل سنة واحدة
  ٣٥٫٢٠٦  ٦٩٫٢١٢    من سنتين إلى خمس سنوات

  ٢١٠٫٢٢٨  ٢٨٩٫٤٢٠    أكثر من خمس سنوات
    ---------------------- -------------------- 
    ٢٥٣٫٧٣٩  ٣٧٦٫٢٠١  
    ==========  =========  

  
   



  مصرف اإلمارات للتنمية

٦١ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  
  (تابع) عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع  ٨

  
. بلغ رصيد المخصص مليون درهم) ٦: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(درهم  مليون ١٠بلغ إجمالي التمويل اإلسالمي المتعثر 

  .مليون درهم) ٤ .٣: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٤ .٧المحتفظ به مقابل هذا التمويل 
 

 

  القيمة: الحركة في مخصص انخفاض
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٤٫٢٧٣  ٤٫٢٧٣    يناير  ١الرصيد في 
  -  ٤١٤    المحمل للفترة 

    ------------- ------------- 
    ٤٫٢٧٣   ٤٫٦٨٧  
    ======  ======  

  

  حسب القطاع االقتصادي:
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٣٥٣٫١٩٨  ٦٠٠٫٢٦١    عقارات
  ٤٫٢٧٣  ٤٫٢٧٣    أخرى

    ----------------- ---------------- 
    ٣٥٧٫٤٧١  ٦٠٤٫٥٣٤  

  )٤٫٢٧٣(  (٤٫٧٢٠)    المخصصات والفائدة المعلقةناقصاً: 
    ------------------ ---------------- 
    ٣٥٣٫١٩٨  ٥٩٩٫٨١٤  
    ========  =======  

  
  السندات االستثمارية  ٩

  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٣٣٢٫٢٩٦  ٣٠٩٫٣٠٨    االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٣٢٦٫٩٢٥  ٣٤٣٫٤١٧    االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ١٣٠٫٩٦٦  ٥٤٤٫٢٣٥    التكلفة المطفأة –االستثمارات المالية 
    ---------------------- ----------------- 

  ٧٩٠٫١٨٧  ١٫١٩٦٫٩٦٠    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
    ==========  ========  
  

   



  مصرف اإلمارات للتنمية

٦٢ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) السندات االستثمارية  ٩
  

  من خالل األرباح أو الخسائر المالية بالقيمة العادلة االستثماراتالحركة في 
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٨٠٫٤١٣  ٣٣٢٫٢٩٦    الرصيد في بداية السنة
        من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: ٩تأثير تطبيق المعيار رقم 

إعادة التصنيف إلى استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
  -    الشاملة األخرى

)١٨٠٫٤١٣(  
بالقيمة  الى إستثمارات مالية متاحة للبيعإعادة التصنيف من موجودات 

  -    ر العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
١٨٧٫٥٨٧  

  ١٥١٫٣٠٠  (٣٤٫٦٦٢)    اإلضافات  (االستبعادات) /
  )٥٫٥١٤(  ١٢٫٠٤٥    األرباح / (الخسائر) غير المحققة من التغير في القيمة العادلة

  )٣١٧(  ٣٧٤    األرباح / الخسائر المحققة
  )٧٦٠(  (٧٤٥)    العالواتإطفاء 

    -------------------- ----------------- 
  ٣٣٢٫٢٩٦  ٣٠٩٫٣٠٨    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

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

  مما يلي:  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراالستثمارات المالية  تتألف
  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٨٣٫٤١١  ١٩٥٫٧٥٦     سندات الدينمحفظة 
  ١٤٨٫٨٨٥  ١١٣٫٥٥٢    أدوات الصكوك الدائمة

    ----------------- ----------------- 
    ٣٣٢٫٢٩٦  ٣٠٩٫٣٠٨  
    ========  ========  
  

  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المالية بالقيمة العادلة االستثماراتالحركة في 
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  -  ٣٢٦٫٩٢٥    الرصيد في بداية السنة
        من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: ٩تأثير تطبيق المعيار رقم 

  ٢٠١٫٦٣٠  -    إعادة التصنيف من موجودات متاحة للبيع
  إعادة التصنيف من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  ١٨٠٫٤١٣  -    األرباح أو الخسائر
  )٢٥٫٧٠٠(  )٢٣٫٨٨٥(    اإلضافات/ (االستبعادات)

  )٤٢٫٥٠٣(  ٤١٫١٥٠    التغير في القيمة العادلة
  ١٣٫٠٨٥  )٧٧٣(    األرباح المحققة

    ------------------- ----------------- 
  ٣٢٦٫٩٢٥  ٣٤٣٫٤١٧    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

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

باستبعاد استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بمبلغ  خالل السنةقامت اإلدارة 
  ألف درهم عند االستبعاد. ٧٧٣بمبلغ  محققة خسائر، مما ترتب عليه تسجيل ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  ألف درهم ٦٫٣٥٠

  



  مصرف اإلمارات للتنمية

٦٣ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) السندات االستثمارية  ٩
  

  (تابع) من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المالية بالقيمة العادلة االستثماراتالحركة في 
  

  مما يلي: اإليرادات الشاملة األخرى التي تتم بالدرهم اإلماراتيتتألف االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٥٣٫٣٢٥  ١٨٥٫٨٦٧    مدرجة حقوق ملكية محلية أسهم
  ١٧٣٫٦٠٠  ١٥٧٫٥٥٠    غير مدرجةحقوق ملكية محلية  أسهم

    ------------------- ----------------- 
    ٣٢٦٫٩٢٥  ٣٤٣٫٤١٧  
    =========  ========  

  
  المقاسة بالتكلفة المطفأة:المالية  االستثماراتالحركة في 

  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  -  ١٣٠٫٩٦٦    الرصيد في بداية السنة
  ١٣٠٫٩١٢  ٤١٣٫٥٨٨    اإلضافات

  ٧٢  ١٠٠    إطفاء الخصم
  )١٨(  )٤١٩(    ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

    ------------------- ------------------- 
  ١٣٠٫٩٦٦  ٥٤٤٫٢٣٥    ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

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

إلى ٪ ٣ .٥٠٨ يتراوح منتتألف االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة من سندات بالدوالر األمريكي تخضع لمعدل فائدة 
  .٢٠٣٠فبراير  ٢٨إلى  ٢٠٢٠ رسما ٧وتتراوح فترات استحقاقها من ٪ سنوياً، ٤ .٤٧١

  
  العقارات االستثمارية  ١٠

  
  تتألف العقارات االستثمارية مما يلي:

  اإلجمالي  عقارات قيد التطوير  مباني  أراضي   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٥٧١٫٧٢٠  ٩٥٫٨٢٠  ٣٥٤٫٥٠٠  ١٢١٫٤٠٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  )٢٤٫٨٦٠(  )٣٫٥٢٠(  )٢٠٫٢٠٠(  )١٫١٤٠(  إعادة التقييم خسائر

  ----------------- ------------------ ---------------- ----------------- 
  ٥٤٦٫٨٦٠  ٩٢٫٣٠٠  ٣٣٤٫٣٠٠  ١٢٠٫٢٦٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

          
  )٤٦٫٠٦٠(  -  )٣١٫٣٠٠(  )١٤٫٧٦٠(  خسائر إعادة التقييم

  ----------------- ----------------- ---------------- ----------------- 
  ٥٠٠٫٨٠٠  ٩٢٫٣٠٠  ٣٠٣٫٠٠٠  ١٠٥٫٥٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ في
  ========  ========  =======  ========  

  
    

  
  



  مصرف اإلمارات للتنمية

٦٤ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) العقارات االستثمارية  ١٠
  

  توجد العقارات االستثمارية المبينة أعاله في إمارات مختلفة بدولة اإلمارات العربية المتحدة على النحو التالي:
  

  اإلجمالي  عجمان  دبي  أبوظبي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٢١٢٫٥٦٠  ٣٫٤٠٠  ١٧٦٫٩٠٠  ٣٢٫٢٦٠  أراضي وعقارات قيد التطوير
  ٣٣٤٫٣٠٠  -  ١٠٩٫٠٠٠  ٢٢٥٫٣٠٠  مباني

  ----------------- ----------------- ------------- ----------------- 
  ٥٤٦٫٨٦٠  ٣٫٤٠٠  ٢٨٥٫٩٠٠  ٢٥٧٫٥٦٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

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

  اإلجمالي  عجمان  دبي  أبوظبي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

 ٨٠٠٫١٩٧  ٣٫٢٠٠  ١٦١٫١٠٠  ٣٣٫٥٠٠  أراضي وعقارات قيد التطوير
 ٠٠٠٫٣٠٣  -  ١٠٩٫٠٠٠  ١٩٤٫٠٠٠  مباني

  ----------------- ----------------- ------------- ----------------- 
 ٥٠٠٫٨٠٠  ٣٫٢٠٠  ٢٧٠٫١٠٠  ٢٢٧٫٥٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

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

يتم بيان العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تم تحديدها استناداً إلى التقييمات التي أجرتها شركة متخصصة في تقييم 
  . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١العقارات االستثمارية كما في 

  
الذي يتوافق مع معايير التقييم الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين ومعايير التقييم الدولية تم إجراء التقييم، 

ذات الصلة، باستخدام طرق التقييم المعتمدة التي تشتمل على طريقة التقييم المقارن وطريقة تقييم االستثمار وطريقة تقييم 
  القيمة المتبقية.

  
تعكس التقييمات، حيثما يكون مناسباً، نوع المستأجرين الذين يشغلون العقار أو المسؤولين عن الوفاء بالتزامات عقد 
اإليجار أو المحتمل أن يشغلوا العقار بعد تأجير الوحدات الخالية وتوزيع المسؤوليات الخاصة بالصيانة والتأمين بين 

  المتبقية للعقارات.  والمستأجرين واألعمار اإلنتاجية المجموعة
  

  مليون درهم.  ١١ .٥على سند ملكية قطعة أرض بلغت قيمتها  ٢٠١٦خالل حصل المصرف 
  

الذي يمثل التكاليف  مليون درهم) ٤٣ .٨: ٢٠١٨(مليون درهم  ٤٠ .٣قيد التطوير مبلغ تتضمن العقارات االستثمارية 
المتكبدة حتى تاريخه فيما يتعلق باألساسات وأعمال الحفر. بناًء على أخر تقييم تم إجراؤه، تم االعتراف بنقص في القيمة 

  .)درهم مليون ٣ .٥: : ٢٠١٨( الشيءالعادلة لهذا المشروع بمبلغ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  مصرف اإلمارات للتنمية

٦٥ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) االستثماريةالعقارات   ١٠
  

  صافي: –اإليرادات من العقارات االستثمارية 
  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٢٣٫٤٨٩  ٢٣٫٨٢٧    إيرادات اإليجارات 
  )٦٫٩٩٠(  )٨٫١٠٤(    رسوم الخدمة

    ---------------  ---------------  
    ١٦٫٤٩٩  ١٥٫٧٢٣  
    ======  ======  
  

  .)٢٢(إيضاح تم اإلفصاح عن إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية كإيرادات تشغيلية أخرى 
  

  الموجودات األخرى  ١١
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٥٫١٩٠  ١٢٫١٠٨    المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى المصروفات
  ٢٧٫٤١٨  ٦٤٫٦٤٦    الفائدة مستحقة القبض

    ---------------  ---------------  
    ٤٢٫٦٠٨ ٧٦٫٧٥٤  
    ======  ======  

  
   



  مصرف اإلمارات للتنمية

٦٦ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  الممتلكات والمعدات   ١٢

  

 درهم كما يلي: ١تتضمن المباني المذكورة أعاله قطع أراضي تبلغ قيمتها االسمية 
 

بدون مقابل.  ٢٠٠٠في إمارة أبوظبي على قطعة أرض ممنوحة من قبل حكومة أبوظبي في عام  المجموعةتم تشييد مبنى 
بواسطة شركة تقييم في إمارة أبوظبي  درهم. أجرت المجموعة تقييماً لمبناها ١بقيمة اسمية قدرها  تم تسجيل هذه األرض

مليون درهم  ٤٤ادلة في ذلك التاريخ وقد بلغت القيمة الع ٢٠١٩ديسمبر  ٣١خارجية، بما في ذلك األرض كما في 
 مليون درهم). ٣٧ : ٢٠١٨(
  

بدون مقابل. تم  ٢٠٠٠تم تشييد مبنى المجموعة في إمارة دبي على قطعة أرض ممنوحة من قبل حكومة دبي في عام 
درهم. أجرت المجموعة تقييماً لمبناها في إمارة دبي بواسطة  ١تسجيل القيمة الدفترية لهذه األرض بقيمة اسمية قدرها 

مليون  ٥٣ وقد بلغت القيمة العادلة في ذلك التاريخ  ٢٠١٩يسمبر د ٣١شركة تقييم خارجية، بما في ذلك األرض كما في 
  مليون درهم). ٥٤ .٢: ٢٠١٨(درهم 

  

  
  

أراضي 
  مبانيو

  أثاث 
  وتجهيزات 

أجهزة 
  سيارات  كمبيوتر

  أعمال 
  اإلجمالي   قيد اإلنجاز 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
              التكلفة
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  مصرف اإلمارات للتنمية

٦٧ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع)الممتلكات والمعدات   ١٢
  

من  ٣مستوى إطار الفي يتم تصنيفها و، والمباني المنشأة عليها إلى طريقة تقييم االستثمارتقييم أراضي المجموعة  استند
  .النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة

  
قطعة أرض في إمارة رأس الخيمة بدون مقابل، بشرط أن  المجموعة، قامت حكومة رأس الخيمة بمنح ٢٠٠١في عام 

  درهم. ١على هذه األرض. تم تسجيل القيمة الدفترية لهذه األرض بقيمة اسمية قدرها  للمجموعةيتم بناء فرع 
 

مليون درهم كما في  ٢٤االستخدام بمبلغ تم احتساب استهالكها بالكامل وما تزال قيد  تتضمن الممتلكات والمعدات بنود
  مليون درهم). ٢٢ .٣: ٢٠١٨( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 
ألف درهم المتعلقة بالسيارات  ١٠٥، تشمل الممتلكات والمعدات حق استخدام األصول بقيمة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  .هزة الكمبيوتروأج
  

  حكوميةالمؤسسات ال واألموال منودائع ال  ١٣
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        المؤسسات الحكومية ودائع منال

  ٩٠٠٫٠٠٠  -    برنامج الشيخ زايد لإلسكان
  ٣٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠    صندوق محمد بن راشد لالبتكار

        المؤسسات الحكومية موال مناأل
  ٦٤٧٫٤٢٦  ٣٩٤٫٠٦٦    زايد لإلسكانبرنامج الشيخ 

  ٤٣٢  ٨١٥    صندوق محمد بن راشد لالبتكار
    --------------------- ---------------------- 
    ١٫٨٤٧٫٨٥٨  ٦٩٤٫٨٨١  
    ==========  ==========  

  

  برنامج الشيخ زايد لإلسكان
  

ً للقانون االتحادي رقم ( لإلسكان ("البرنامج") والئحته الصادرة بقرار بشأن برنامج الشيخ زايد  ٢٠٠٩) لسنة ١٠طبقا
لتقديم خدمات مصرفية  ٢٠١٥مارس  ٨، وقّع المصرف اتفاقية مع البرنامج بتاريخ ٢٠١١) لسنة ٩مجلس الوزراء رقم (

  .ومالية وإدارة االستثمارات
  

بموجبها تقديم  م التي يتمتنص هذه االتفاقية على الخدمات المحددة التي يقدمها المصرف للبرنامج، والشروط واألحكا
، ومؤشرات أداء رئيسية سيتم االستعانة بها لتقييم أداء المصرف، وحقوق ومسؤوليات كل من المصرف والبرنامج الخدمات

  وتفاصيل الرسوم التي يحصل عليها المصرف من البرنامج نظير تلك الخدمات.
  

البرنامج ودفع هذه المبالغ للمستفيدين في شكل قروض إسكان، تشتمل الخدمات المقرر تقديمها على قبض األموال المتعلقة ب
ستقوم وفقا للشروط المتفق عليها بين البرنامج والمستفيد، وإدارة القروض بعد ذلك وفقاً لالتفاقية المبرمة. إضافة إلى ذلك، 

ات العربية المتحدة باإلضافة بتقديم دفعات لمشروعات اإلسكان واإلعانات المالية األخرى لمواطني دولة اإلمار المجموعة
  إلى إدارة عملية استرداد القروض.

  

تقوم وزارة المالية بتحويل األموال المخصصة للبرنامج إلى الحساب الجاري للمجموعة في مصرف اإلمارات العربية 
  وقعة.المتحدة المركزي. يحصل البرنامج على فائدة من األموال المستثمرة لدى المصرف وفقاً لالتفاقية الم

  
إن المخاطر واالمتيازات الجوهرية المرتبطة بأموال البرنامج تقع على عاتق المصرف. وعليه، يتم اإلفصاح عن أموال 
البرنامج التي تقع تحت إدارة المصرف كجزء من موجودات المصرف (حسابات وإيداعات تحت الطلب). ال تتضمن 

 إدراجها في بيان المركز المالي للمصرف.قروض البرنامج أي مخاطر للمصرف وعليه، لم يتم 
 
 
  



  مصرف اإلمارات للتنمية

٦٨ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع) حكوميةالمؤسسات ال واألموال منودائع ال  ١٣
  

  بن راشد لالبتكار صندوق محمد –وزارة المالية 
  

بن راشد لالبتكار ("الصندوق") في مبادرة حكومية تم طرحها من قبل رئيس مجلس وزراء دولة  صندوق محمديتمثل 
اإلمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كصندوق لتمويل وتشجيع االبتكار. تم تكليف وزارة 

لتنمية للعمل كمستضيف إداري ومشغل للصندوق. االقتصاد بمسؤولية التنفيذ، والتي قامت الحقاً بتكليف مصرف اإلمارات ل
  ).والمصرفوعليه، هناك اتفاقية ثالثية بين األطراف الثالثة (الصندوق ووزارة المالية 

  
يتضمن نطاق مسؤوليات المصرف المراجعة وإبداء اآلراء حول السياسات والتوجيهات والشروط واألحكام الخاصة 

لتشغيلي للصندوق، والمساعدة في االختيار والتعاقد مع خبراء اللجنة االستشارية بالصندوق، واستضافة وتطوير الدليل ا
ولجنة اتخاذ القرار، والمساعدة في التعاقد مع الشركاء االستراتيجيين، والترويج والتسويق للصندوق، واعتماد فريق 

قع اإللكتروني للصندوق واإلشراف العمليات، وإدارة حساب الصندوق، وإدارة التقرير السنوي، واستضافة وصيانة المو
  على أداء فريق العمليات.

  
يقوم المصرف بإعداد الموازنة التقديرية السنوية لمصروفات الصندوق وتقديمها إلى وزارة المالية التي تقوم بدفعها 

  للمصرف على أساس شهري وفقاً لموازنة المصروفات السنوية المتفق عليها.
  

  قروض ألجل  ١٤
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  -  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠    سندات رئيسية بالدوالر األمريكي
  -  )٣٫٢١٧(    ناقصاً: تكاليف اإلصدار

    ----------------------- ----------------- 
  -  ٢٫٧٥١٫٥٣٣    القيمة الدفترية

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

مليون دوالر أمريكي  ٣٫٠٠٠باليورو متوسطة األجل بمبلغ ، قام المصرف بإصدار برنامج سندات ٢٠١٩في فبراير 
مليون درهم) وتم  ٢٫٧٥٤ .٨مليون دوالر أمريكي ( ٧٥٠"). كجزء من هذا البرنامج بلغ اإلصدار األول مبلغ جالبرنام("

وتخضع لمعدل فائدة يصل  ٢٠٢٤حق السندات في مارس ت. تس٢٠١٩مارس  ٦دبي بتاريخ  كناسدارصة وفي ب إدراجه
  سنوياً مستحقة الدفع على أساس نصف سنوي. ٪٣ .٥١٦لى إ

  
  المطلوبات األخرى  ١٥

  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٣٣٫٧٨٨  ٢٠٠٫٧٧٩    ودائع العمالء لحجز المساكن
  -  ٣٠٫٩٤٠    فوائد مستحقة الدفع مقابل قرض ألجل

  ٧٫٨٢١  ٩٫٣٦٥    حساب سداد العمالء
  ٨٫٦٦٢  ٨٫٧٦٠    إيجاراتإيرادات مؤجلة من 

  ٣٫٤١٨  ٩٫٥٢١    تكاليف مستحقة للموظفين واستحقاقات أخرى
  ١٫٤٥٩  ١٠٩    مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة

  ٣٠٫٥٩٤  ٣٥٫٧١٩    أخرى
    ----------------------- ---------------- 
    ١٨٥٫٧٤٢  ٢٩٥٫١٩٣  
    ==========  =======  
  
  



  مصرف اإلمارات للتنمية

٦٩ 
  

 

  المالية الموحدةالبيانات إيضاحات حول 
  

 رأس المال  ١٦
 

درهم للسهم الواحد ويبلغ  ١مليار سهم بقيمة  ١٠)، يبلغ عدد أسهم رأس المال المصرح بها ٧وفقاً للقانون االتحادي رقم (
 ٣١بالكامل من قبل الحكومة االتحادية. يتألف رأس المال المصدر كما في  مليار درهم يتعين دفعه ٥س المال المدفوع رأ

ألف  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( لكل سهمبقيمة واحد درهم  ألف سهم عادي ٥٫٠٠٠٫٠٠٠من  ٢٠١٩ديسمبر 
  لم يتم سداد قيمة األسهم حتى األن بالكامل. .سهم عادي بقيمة واحد درهم لكل سهم)

  
  ألف درهم.  ٤٥٠٫٠٠٠مال إضافي بمبلغ االتحادية خالل السنة بضخ رأسقامت الحكومة 

  
  االحتياطيات  ١٧

  
 االحتياطي الخاص

 
من األرباح السنوية  ٪١٠من النظام األساسي للمصرف. يتم تحويل  ٤٣خاص استناداً إلى المادة الحتياطي االتم تكوين 

  من القيمة االسمية لرأس المال المدفوع. ٪٥٠لحين بلوغ رصيد هذا االحتياطي  الخاصللمصرف إلى االحتياطي 
  

 رأس المال المقترح ضخه
  

بشأن تأسيس المصرف العقاري على تحويل مسؤوليات وصالحيات  ١٩٨١) لسنة ١) من القانون رقم (٢٧تحدد المادة (
ومسؤولياته الرئيسية المتعلقة بمنح  ١٩٧٩لسنة ) ٦المجلس الوطني لإلسكان، الذي تم تأسيسه بموجب القانون رقم (

القروض إلى مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلنشاء العقارات السكنية، إلى مصرف اإلمارات للتنمية. عالوة على 
ذلك، تنص المادة على تحويل مسؤوليات وصالحيات وحقوق لجنة التسوية، المعنية بتسوية قروض العقارات الممنوحة 

) لسنة ٢التجارية دخل الدولة وفقاً للمرسوم الوزاري رقم ( مصارفلمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة من قبل ال
. وعليه، تم االعتراف بهذه المبالغ كالتزام لحين صدور المصرف العقاريبشأن تسوية القروض العقارية، إلى  ١٩٨٠

، تم اعتماد االلتزام ٢٠١٧وتمت بالفعل عملية االعتراف. خالل قرار عن مجلس إدارة المصرف حول كيفية معاملتها 
 مليون درهم إلى رأس المال ١٠ .٧أعاله لالعتراف به كرأس مال مدفوع وتم إجراء تحويل من المطلوبات األخرى بقيمة 

لى قرار المقترح ضخه. تمت إضافة هذا المبلغ األن إلى رأس المال عقب تصديق مجلس الوزراء بدولة اإلمارات ع
   مجلس اإلدارة.

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ١٨

  
  كما في تاريخ التقرير:  المجموعةفيما يلي التزامات 

  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٣٠٦٫٩٣٢  ٢٣٨٫٠٦٤    التزامات بتقديم تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة 
    =======  =======  

  ١٤٫٦٩١  ١٣٫١٣٥    الضمانات
    =======  =======  
  

تقديم قروض وتسهيالت ائتمانية. يكون لهذه غير مسحوبة في التزامات تعاقدية بتسهيالت ائتمانية تتمثل االلتزامات بتقديم   ١-١٨
االلتزامات غالباً تواريخ صالحية ثابتة أو شروط أخرى لإللغاء وقد تتطلب سداد رسوم. نظراً الحتمال انتهاء صالحية 

   هذه االلتزامات قبل سحب المبالغ، ال يمثل إجمالي القيم التعاقدية لهذه االلتزامات بالضرورة التزام مالي مستقبلي.
  

بن راشد  صندوق محمدقروض لعمالء منحت أخرى إصدار ضمانات مالية لصالح بنوك إقراض قامت المجموعة ب  ٢-١٨
ً تكار. لدى المجموعة أيضلإلب   . ترتيب متبادل مع وزارة المالية للمطالبة بقيمة الضمان في حال عجز العميلا

  
   في نهاية السنة. كما رى التزامات طارئة أو ارتباطات أخ المجموعةال يوجد لدى   ٣-١٨



  مصرف اإلمارات للتنمية

٧٠ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  إيرادات الفائدة  ١٩
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٩٦٫٨٥٧  ١٥٣٫٣٦٠    إيداعات مصرفية وحسابات ودائع
  ١٫١٣٠  ٢٫٠٢٩    مصرف اإلمارات المركزي

  ٣٦٫٧٨٣  ٦٣٫٩٥٧    ُسلفقروض و
  ١٠٫٥١٤  ٢٦٫٩٤٥    ذات إيرادات ثابتة سندات

    ---------------- ---------------- 
    ١٤٥٫٢٨٤  ٢٤٦٫٢٩١  
    =======  =======  

  

  مصروفات الفائدة  ٢٠
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٣٧٫٦٠٦  ٢٣٫٤٥٨    ودائع وأموال من هيئات ومؤسسات حكومية
  -  ٨٠٫٠٠٠    قروض ألجل

  ١٫٩٨٩  ١٫١٦٤    حساب تحت الطلب
  -  ٢٨    أخرى

    --------------- --------------- 
    ٣٩٫٥٩٥  ١٠٤٫٦٥٠  
    =======  =======  
  

   إيرادات االستثمار  ٢١
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  )٣١٧(  ٣٧٤    استثمارية استبعاد سنداتمن  (الخسائر) /األرباح
  ١٦٫٩٢٥  ١٢٫٦٨٧    إيرادات توزيعات األرباح

    ----------------  ----------------  
    ١٦٫٦٠٨  ١٣٫٠٦١  
    =======  =======  

  
  الرسوم والعموالتإيرادات   ٢٢

  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٩٫٤٠٠  ١٠٫٠٠٠    رسوم من برنامج الشيخ زايد لإلسكان
  ١٫٧٣٦  ١٫٨١٢    للسجالت المتكاملةرسوم شركة اإلمارات 

  ١٫١٦٥  )١٫٤١٧(    أخرى
    ----------------  ----------------  
    ١٢٫٣٠١  ١٠٫٣٩٥  
    =======  =======  

  
   



  مصرف اإلمارات للتنمية

٧١ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  خرىاأليرادات اإل  ٢٣
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٢٣٫٤٨٩  ٢٣٫٨٢٧    عقارات استثمارية ر إيرادات من إيجا
  )٦٫٩٩٠(  )٨٫١٠٤(    وإيرادات إيجارية أخرى رسوم الخدمة

  ٤٫٥١٩  ١٫٥١٣    إيرادات أخرى
    ----------------  ----------------  
    ٢١٫٠١٨  ١٧٫٢٣٦  
    =======  =======  
  

   والعمومية تشغيليةالمصروفات ال  ٢٤
  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٢٢٫٩٥٩  ١٨٫٨١٥    اإلدارية العمومية و المصروفات
  ٨٫٤٩١  ٨٫٤٠٨    واإلطفاء االستهالك

    --------------- --------------- 
    ٣١٫٤٥٠  ٢٧٫٢٢٣  
    =======  =======  

  
  مخصص انخفاض القيمة  ٢٥

  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

        مخصص انخفاض القيمة
  ٧٫٣٤٦  ٨٫٥٤٢    )٣(المرحلة  - الُسلفالقروض و - 
  ١٣٫٢٤٤  ١٤٫٠٤٧    )٢و  ١(المرحلة  - الُسلفالقروض و - 
  -  ٤١٤    )٣(المرحلة  - عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع - 
  ١٫٦٢٢  ٨٠٦    )١المستحق من المصارف (المرحلة  - 
  ١٨  ٤١٩    )١السندات االستثمارية بالتكلفة المطفأة (المرحلة  - 

  )٩٫٠٠٠(  )٥٫٠٠٠(    وإعادة القيد االستردادات
  -  ١٤٢    الشطب

    ----------------  ----------------  
    ١٣٫٢٣٠  ١٩٫٣٧٠  
    =======  =======  

  
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  ٢٦

 
تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة أو تأثير ملحوظ على الطرف اآلخر عند اتخاذ 

 القرارات المالية أو التشغيلية.
 

سات والهيئات الحكومة االتحادية. ليا والشركات التابعة لهم والمؤساألطراف ذات العالقة من كبار موظفي اإلدارة العتتألف 
ذات العالقة. يتم إبرام المعامالت مع  افي سياق األعمال االعتيادية بإبرام معامالت مختلفة مع أطرافه تقوم المجموعة

. فيما يلي ملخص للمعامالت واألرصدة المجموعةروط المعتمدة من قبل إدارة األطراف ذات العالقة وفقاً لألحكام والش
 :السنةمع األطراف ذات العالقة خالل 

 
 
 



  مصرف اإلمارات للتنمية

٧٢ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

 (تابع) معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  ٢٦
 

  درهم). مليون ٢٩٤ .٦: ٢٠١٨(مليون درهم  ٣١٣ .٨سات حكومية بمبلغ قروض لمؤس  أ)
  

من ، وأموال )درهم مليون ٦٤٧ .٤: ٢٠١٨(درهم  مليون ٣٩٤ .١أموال من برنامج الشيخ زايد لإلسكان بقيمة   )ب
  ).١٣) (إيضاح درهم مليون ٠ .٤: ٢٠١٨(مليون درهم  ٠ .٨وزارة المالية بقيمة  -صندوق االبتكار 

  

 -صندوق االبتكار من  وودائع، )مليون درهم ٩٠٠: ٢٠١٨( ءال شيمن برنامج الشيخ زايد لإلسكان بقيمة  ودائع  )ج
  ).١٣) (اإليضاح مليون درهم ٣٠٠ :٢٠١٨(مليون درهم  ٣٠٠وزارة المالية بقيمة 

  

 .مليون درهم) ٥ .٣: ٢٠١٨(مليون درهم  ٣ .٢رسوم مستحقة القبض من برنامج الشيخ زايد لإلسكان بقيمة   )د
 

وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين  بإبرام معامالت مختلفة مع المساهمفي سياق األعمال االعتيادية  تقوم المجموعة
  لشروط المعتمدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة.ليتم إبرام هذه المعامالت وفقاً . الشركات المستثمر فيهاو
   

  خالل السنة: فيما يلي األرصدة والمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة
  

      ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم      
       :األرصدة مع األطراف ذات العالقة  أ)
          
  ٢٩٤٫٦٣٤  ٣١٣٫٧٩٩    ُسلفقروض و  
      =========  =========  
  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠    ودائع من ومؤسسات حكومية  
 ٦٤٧٫٨٦٠ ٣٩٤٫٨٨١    أموال من مؤسسات حكومية  
      =========  =========  
        

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين: ب)
        
 ١٢٫٣٥٦ ١٠٫١٨٠    تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين  
      ======  ======  

        مع األطراف ذات العالقة: األخرى المعامالت ج)
          
  ١٫٧٠٠  ١٫٧١٠    مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
      =======  =======  
  ٦٫٦٦٣  ١٦٫٠٧٦    الُسلفالقروض وإيرادات الفائدة من   
      =======  =======  
  ٣٩٫٥٩٥  ٢٤٫٦٢٢    مصرفات الفائدة إلى مؤسسات حكومية  
      =======  =======  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مصرف اإلمارات للتنمية
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  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  النقد وما يعادله  ٢٧
  

  يعادله مما يلي:ألغراض بيان التدفقات النقدية، يتألف النقد وما 
  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٤٠٫٨٤٨  ٤٩٫١٣٧    النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي
  ٣٫٢٩٩٫٥٧٦  ٤٫٦٩١٫٨٥٣    المستحق من المصارف

    --------------------- --------------------- 
    ٣٫٣٤٠٫٤٢٤  ٤٫٧٤٠٫٩٩٠  

 ً   )١٫٣٤٨٫٣٧٨(  )٤٫٠٥٧٫٥٧٢(    أصلية تزيد عن ثالثة أشهر: أرصدة ذات فترات استحقاق ناقصا
    ------------------------- ------------------------ 
    ١٫٩٩٢٫٠٤٦  ٦٨٣٫٤١٨  
    ==========  ==========  



  مصرف اإلمارات للتنمية

٧٤ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  األدوات المالية  ٢٨
  

  فيما يلي القيم العادلة والقيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الواردة في بيان المركز المالي الموحد:
  

  
القيمة العادلة من خالل 

  األرباح أو الخسائر

القيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

أدوات حقوق  –األخرى 
  التكلفة المطفأة  ملكية

  إجمالي القيمة 
  الدفترية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
          

  ٤٩٫١٣٧  ٤٩٫١٣٧  -  -  النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي
  ٤٫٦٩١٫٨٥٣  ٤٫٦٩١٫٨٥٣  -  -  المستحق من المصارف

  ١٫٣٤٠٫٠٤٥  ١٫٣٤٠٫٠٤٥  -  -  الُسلفالقروض و
  ٥٩٩٫٨١٤  ٥٩٩٫٨١٤  -  -  واالستصناع عقود اإلجارة والمرابحة

  ١٫١٩٦٫٩٦٠  ٥٤٤٫٢٣٥  ٣٤٣٫٤١٧  ٣٠٩٫٣٠٨  السندات االستثمارية
  ٦٤٫٦٤٦  ٦٤٫٦٤٦  -  -  الفائدة مستحقة القبض –الموجودات األخرى 

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
  ٤٥٥٫٩٤٢٫٧  ٧٫٢٨٩٫٧٣٠  ٣٤٣٫٤١٧  ٣٠٩٫٣٠٨  الموجودات الماليةإجمالي 

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

  ٣٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠  -  -  ودائع من مؤسسات حكومية
  ٣٩٤٫٨٨١  ٣٩٤٫٨٨١  -  -  أموال من مؤسسات حكومية

  ٢٫٧٥١٫٥٣٣  ٢٫٧٥١٫٥٣٣      قروض ألجل
  ٢٩٥٫١٩٣  ٢٩٥٫١٩٣  -  -  مطلوبات أخرى

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
  ٣٫٧٤١٫٦٠٧  ٣٫٧٤١٫٦٠٧  -  -  إجمالي المطلوبات المالية

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

   



  مصرف اإلمارات للتنمية

٧٥ 
  

 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  (تابع)األدوات المالية   ٢٨
  

  فيما يلي القيم العادلة والقيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الواردة في بيان المركز المالي الموحد:
  

  
القيمة العادلة من خالل 

  األرباح أو الخسائر

القيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

أدوات حقوق  –األخرى 
  التكلفة المطفأة  ملكية

  إجمالي القيمة 
  الدفترية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
          

  ٤٠٫٨٤٨  ٤٠٫٨٤٨  -  -  النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي
  ٣٫٢٩٩٫٥٧٦  ٣٫٢٩٩٫٥٧٦  -  -  المستحق من المصارف

  ١٫١١١٫٦٥٢  ١٫١١١٫٦٥٢  -  -  الُسلفالقروض و
  ٣٥٣٫١٩٨  ٣٥٣٫١٩٨  -  -  واالستصناع عقود اإلجارة والمرابحة

  ٧٩٠٫١٨٧  ١٣٠٫٩٦٦  ٣٢٦٫٩٢٥  ٣٣٢٫٢٩٦  السندات االستثمارية
  ٢٧٫٤١٨  ٢٧٫٤١٨  -  -  الفائدة مستحقة القبض –الموجودات األخرى 

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
  ٥٫٦٢٢٫٨٧٩  ٤٫٩٦٣٫٦٥٨  ٣٢٦٫٩٢٥  ٣٣٢٫٢٩٦  الماليةإجمالي الموجودات 

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

  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  -  -  ودائع من مؤسسات حكومية
  ٦٤٧٫٨٥٨  ٦٤٧٫٨٥٨  -  -  أموال من مؤسسات حكومية

  ١٨٥٫٧٤٢  ١٨٥٫٧٤٢  -  -  مطلوبات أخرى
  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

  ٢٫٠٣٣٫٦٠٠  ٢٫٠٣٣٫٦٠٠  -  -  إجمالي المطلوبات المالية
  ========== ========== ========== ========== 



  مصرف اإلمارات للتنمية
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  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

  القطاعاتالمعلومات حول   ٢٩
  

  القطاعات التشغيلية
  

التمويل  وحدتيشركتها التابعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تتألف القطاعات التشغيلية من وتعمل المجموعة 
  االستثمار والخزينة. ووحدةالعقاري والتمويل التجاري 

  
بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على أساس ربع سنوي على األقل. تقدم وحدات  العليا، تقوم اإلدارة أعماللكل وحدة 

  تتطلب استراتيجيات مختلفة. كونهاوتتم إدارتها بشكل منفصل  ،األعمال التالية منتجات وخدمات مختلفة
  

  التمويل العقاري
  

. همشراء أو بناء أو توسيع منزل تساعدهم فيمالية ميسورة لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  تقدم المجموعة حلول
، بما في ذلك ي دولة اإلمارات العربية المتحدةتقدم المجموعة مجموعة متنوعة من حلول التمويل المخصصة لمواطن

المرهونة قروض ال، وكذلك منتجات التمويل المباشر مثل ليةهيئات اإلسكان االتحادية والمح لما تقدمهالقروض المكملة 
ً بناء المساكن. تقوم المجموعة أيضأو القروض ل اكنبالمس برنامج الشيخ زايد لإلسكان  قدمها بإدارة القروض التي يا

 حيث يتمثل دور المجموعة في، فيما بين برنامج الشيخ زايد لإلسكان والعميليتم االتفاق على هذه القروض  -لعمالئه 
  .ومن ثم إدارة القروض برنامج الشيخ زايد لإلسكان عنة باإلنابصرف األموال التي تلقتها من وزارة المالية 

  
  التمويل التجاري

  
إجمالي بما في ذلك نمو  ،دعم أجندة التنمية في دولة اإلمارات العربية المتحدةالتجاري في  تمويلالالهدف من وحدة يتمثل 

للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناتج المحلي والتنويع االقتصادي وخلق فرص العمل من خالل توفير التمويل 
المملوكة معظمها  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمتوسطة"). تقدم المجموعة تمويالت ميسورة("الشركات الصغيرة وا

، ويل الشراء (تمويل ما قبل البيع)تمموجودات، ومدعوم باإلمارات العربية المتحدة في شكل تمويل مواطني دولة  من قبل
  .األعمال وتمويل المشاريعتوسع قرض لبيع)، و(تمويل ما بعد ا لذمم المدينةاتمويل و
  

  والخزينةاالستثمارات 
  

باإلضافة إلى مراكز العمالت األجنبية  ،يتمثل دور الخزينة واالستثمارات في إدارة السيولة والتدفق النقدي للمجموعة
المسؤولة الجهة  يعمل القسم بصفته، عالوة على ذلكاألخرى. واستثماراتها في األوراق المالية وموجوداتها ومطلوباتها 

السائلة األخرى. يسعى القسم إلى تنويع المحافظ االستثمارية من خالل موجودات المجموعة النقدية وال عن موجودات
ً عالية ومستدامة. تهدف المجموعة أيضعالية الجودة تركز على تحقيق عوائد  موجوداتمحفظة ب االحتفاظ من خالل  ا
لتمويل  بسيطةبتكاليف طويلة األجل وخالية من المخاطر  الخزينة إلى الحصول على ودائع مستقرة التزاماتمنتجات 

  عالقات مستدامة طويلة األجل. موجوداتها وخلق
  

  المجموعة. ية لدىستثمارالعقارات االي إدارة تتمثل األنشطة األخرى لهذا القطاع ف
   



  مصرف اإلمارات للتنمية
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  المالية الموحدةالبيانات إيضاحات حول 
  

  (تابع)المعلومات حول القطاعات   ٢٩
  

  
التمويل 
  العقاري

التمويل 
  التجاري

االستثمارات 
  والخزينة

معامالت غير 
  اإلجمالي  محددة وأخرى

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

التمويل صافي إيرادات الفائدة/ الربح من 
  ١٦٢٫٢٣٩  (١٠٤٫٦٥٠)  ١٨٢٫٣٣٤  ٢٥٫١٦٦  ٥٩٫٣٨٩  اإلسالمي

  ١٠٫٣٩٥  ١٫٨٠٩  (٥٦٦)  ٦٠٨  ٨٫٥٤٤  صافي إيرادات الرسوم والعموالت
  ١٣٫٠٦١  -  ١٣٫٠٦١  -  -  إيرادات من سندات استثمارية

  ١٥٫٧٢٣  -  ١٥٫٧٢٣  -  -  إيرادات من عقارات استثمارية
  ١٫٥١٣  ١٫٥١٣        إيرادات أخرى

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
  ٢٠٢٫٩٣١  (١٠١٫٣٢٨)  ٢١٠٫٥٥٢  ٢٥٫٧٧٤  ٦٧٫٩٣٣  صافي اإليرادات التشغيلية للقطاع

  ========== ========== ========== ========== ========== 
            ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

            
  ٦٫٤٣٨٫٧٥٠  -  ٦٫٤٣٨٫٧٥٠  -  -  االستثمارات

  ١٫٩٣٩٫٨٥٩  (٥٢٫٦١١)  -  ٤٩٩٫٩٢٨  ١٫٤٩٢٫٥٤٢  القروض والتمويالت اإلسالمية
  (٦٩٤٫٨٨١)  -  (٦٩٤٫٨٨١)  -  -  الودائع

 (٢٫٧٥١٫٥٣٣)  -  (٢٫٧٥١٫٥٣٣)  -  -  قروض ألجل
  

  
التمويل 
  العقاري

التمويل 
  التجاري

االستثمارات 
  والخزينة

معامالت غير 
  اإلجمالي  محددة وأخرى

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

صافي إيرادات الفائدة/ الربح من التمويل 
   ١١٢٫٩٩٨   (٣٩٫٥٩٥)    ١٠٨٫٥٠١    ١٥٫٨٢٥    ٢٨٫٢٦٧   اإلسالمي

   ١٢٫٣٠١    ١٫٧٣٦   (٥٣٣)    ٢٢٠    ١٠٫٨٧٨   الرسوم والعموالتصافي إيرادات 
   ١٦٫٦٠٨      -    ١٦٫٦٠٨      -      -   إيرادات من سندات استثمارية

   ١٦٫٤٩٩      -    ١٦٫٤٩٩      -      -   إيرادات من عقارات استثمارية
   ٤٫٥١٩    ٤٫٥١٩      -      -      -   إيرادات أخرى

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
   ١٦٢٫٩٢٥   (٣٣٫٣٤٠)    ١٤١٫٠٧٥    ١٦٫٠٤٥    ٣٩٫١٤٥   صافي اإليرادات التشغيلية للقطاع

  ========== ========== ========== ========== ========== 
            ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

            
  ٤٫٦٣٦٫٦٢٣  -  ٤٫٦٣٦٫٦٢٣  -  -  االستثمارات

  ١٫٤٦٤٫٨٥٠  (٣٨٫٥٦٤)    ٤٤١٫٤٨٣  ١٫٠٦١٫٩٣١  القروض والتمويالت اإلسالمية
 (١٫٨٤٧٫٨٥٨)  -  (١٫٨٤٧٫٨٥٨)  -  -  الودائع

  
  

  أرقام المقارنة  ٣٠
  

، تمت إعادة تصنيف بعض البنود من البيانات ١-٣في اإليضاح  باإلضافة إلى تأثير التغيرات في السياسة المحاسبية الوارد
المالية الموحدة للمجموعة للسنة السابقة لكي تتوافق مع العرض المتبع خالل السنة الحالية ولمزيد من الشفافية حول بعض 

تغيرات في حقوق الملكية البنود في بيان المركز المالي وبيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى وبيان ال
  .بيانات المالية الموحدةواإليضاحات حول ال




