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١ 
  
  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 تاور١٩الطابق 

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

  
  

  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  

  مصرف اإلمارات للتنميةإلى السيد مساهم 
  

  البيانات المالية الموحدةالتقرير حول تدقيق 
  

  الرأي
  

التي  ،وشركته التابعة ("المجموعة") لمصرف اإلمارات للتنمية ("المصرف") البيانات المالية الموحدةلقد قمنا بتدقيق 
ألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة ل الموحدة بياناتال، و٢٠١٨ديسمبر  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.

  
 مجموعةللقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي المرف البيانات المالية الموحدةفي رأينا، إن 

ً للمعايير الدولية  االمالي وتدفقاته ا، وعن أدائه٢٠١٨ديسمبر  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 

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

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

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

  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. .٢٠١٨
  

  أمور التدقيق الرئيسية
  

أكثر األمور أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية إن أمور التدقيق الرئيسية هي األمور التي نراها، وفقاً ألحكامنا المهنية، 
الموحدة للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين رأينا حول البيانات المالية الموحدة بشكل 

  مجمل، وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.
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  مصرف اإلمارات للتنمية
  ينتقرير مدققي الحسابات المستقل

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  
  

  ُسلفانخفاض قيمة القروض وال
  

  بشأن إفصاحات نهاية السنة ضمن البيانات المالية الموحدة. ٢-٤بشأن تأثير التحول واإليضاح  ١٧-٣راجع اإليضاح 
  

، ٢٠١٨يناير  ١في  "المالية"األدوات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 
سائر خإلى نموذج  الخسائر المتكبدةمن نموذج  النموذج المستخدم الحتساب انخفاض القيمة في تغيير مما ترتب عليه

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩المعيار رقم . يتطلب تقديرات وأحكام معقدةالذي ينطوي على االئتمان المتوقعة 
  .٢٠١٨يناير  ١ التطبيق فيبعض التعديالت االنتقالية على األرباح المحتجزة في تاريخ المالية 

  
اإلجراءات  المتوقعة وتغيير خسائر االئتمانإحصائية لتحديد استخدام نماذج ومنهجيات  تقدير مبالغ انخفاض القيمة يتطلب

 ٩أن تأثير التطبيق المبدئي للمعيار رقم فصاح بشجديدة لإل ، هناك متطلباتذلك عالوة على. والبيانات والنظم الرقابية
ائر في تحديد خس من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتوضيح األحكام الرئيسية والمدخالت المادية المستخدمة

  االئتمان المتوقعة.
  

ور يعتبر هذا األمر أحد أم ،على أحكام تنطوي بطبيعتها ُسلفمن القروض والعملية تحديد خسائر االئتمان المتوقعة  كون
  التدقيق الرئيسية.

  
  اإلجراءات التي قمنا بها في هذا الشأن

  
 كمةللحو العام طاراإل فهمفي ذلك  بمافهم اإلجراءات المتبعة من قبل المجموعة بشأن انخفاض قيمة القروض ب قمنا لقد

جمع البيانات والتقديرات  إجراءاتمن صحة واعتماد نموذج خسائر االئتمان المتوقعة، و والتحقق النموذج، مراجعة بشأن
  .اإلدارة قبل من المستخدمةذات الصلة واالفتراضات 

  
  ما يلي: أخرى، أمور ضمن ،تضمنت إجراءاتنا

  
  لمقترضين فيا مرحلة تصنيفمدى مالءمة المختارين للتحقق من لمقترضين اعينة من لإجراء مراجعات ائتمانية 

  خسائر االئتمان المتوقعة. نموذج

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

 مدى معقولية ومالءمة المنهجية واالفتراضات  تقييم فيلدينا لمساعدتنا  المخاطر الماليةبمتخصصي نماذج  االستعانة
االفتراضات واألحكام الرئيسية مناقشة ذلك  نموذج خسائر االئتمان المتوقعة. تضمنالمستخدمة في مختلف مكونات 

الت عن السداد، ومعد ية التعثر، واحتمالالسداد التعثر عن، وتعريف في مخاطر االئتمان الملحوظةالمتعلقة بالزيادة 
ً بإعادة النتائج المرجحة. احتمالية ، واستخدام متغيرات االقتصاد الكلي وداداالستر اب احتسقام متخصصونا أيضا
 النماذج.أداء تقييم نتائج نماذج المجموعة و بنودبعض 

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

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩لمعيار رقم متطلبات امقابل  اتحافصاإل مالءمةتقييم مدى  
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  مصرف اإلمارات للتنمية
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  
  

  المدرجةتقييم االستثمارات غير 
  

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

  

ً ما تطبيق أساليب  المدرجةتقييم االستثمارات غير  يتطلب تنطوي على أحكام هامة واستخدام افتراضات تقييم غالبا
  ة.دقيق الرئيسييعتبر هذا األمر أحد أمور الت، بالقيمة العادلة نظراً لعدم اليقين في التقديرات المتعلقةتقديرات. و
  

  اإلجراءات التي قمنا بها في هذا الشأن
  

من المنهجية واالفتراضات بما في ذلك المدخالت الرئيسية المستخدمة  بتقييم كلٍ  االستثمارات غير المدرجة، قمنالتقييم 
لملكية غير احقوق 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  ينكفاءة واستقاللية ونزاهة خبراء التقييم الخارجيمدى تقييم

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

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

  السوق المتاحة  ومعطياتالتقييمات مقابل مصادر مستقلة  احتسابالمستخدمة في  الملحوظةمقارنة المدخالت
 ً   .خارجيا

  لقياس القيمة العادلة ضمن النظام المتدرجدقة التصنيف  مدىبما في ذلك  المصرف،تقييم مدى مالءمة إفصاحات 
  ة.االفتراضات الرئيسي 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 النقدية  التدفقاتما يتطلب استخدام أساليب تقييم مثل  غالبا

في سياق المشهد العام . في التقديرات جوهري ، مما يشير إلى عدم يقينالسوق المماثلة في معامالتالالمخصومة أو 
عتبر هذا األمر يلذلك، . تتفاوت نتائج التقييم باستخدام منهجية مختلفة، قد دولة اإلمارات العربية المتحدةقطاع العقارات بل

  أحد أمور التدقيق الرئيسية.
 

  اإلجراءات التي قمنا بها في هذا الشأن
  

  تضمنت إجراءاتنا ما يلي:
  

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

 يم المناسبة معايير التقيمع 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
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  ٢٠١٨ديسمبر  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 

للتدقيق  معايير الدوليةهو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقاً لل
سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال أو الخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية إذا 
كان من المتوقع أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية وبشكل معقول على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون 

  .نات المالية الموحدةالبيابناًء 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:

  

  كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ، وتصميم ، سواء البيانات المالية الموحدةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في
وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتزويدنا بأساس إلبداء 
رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة 

  نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.عن الخطأ 
  

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

  

  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة
  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  اهعلى مواصلة أعمال المجموعةجوهرية حول قدرة 
لبيانات اجوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في 

قيق التي لة التد، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدالمالية 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 
  

  انات البيات، وما إذا كانت وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاح البيانات المالية الموحدةتقييم عرض
 بصورة عادلة. البيانات المالية الموحدةتمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض  المالية الموحدة

  

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

 وتنفيذها. نحن مسؤولون وحدنا عن رأينا التدقيقي.
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  الموحد األخرى الشاملة واإليراداتبيان األرباح أو الخسائر 
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 126.736 145.284 18   الفائدةإيرادات 
 (36.804) (39.595) 19 الفائدة  مصروفات

  ---------------------- ---------------------- 
 89.932 105.689  إيرادات الفائدة   صافي

    
 1.812 7.309  من المضاربة واإلجارة واالستصناع  أرباح
  ---------------------- ---------------------- 

 91.744 112.998  اإلسالمي التمويل وأرباحإيرادات الفائدة  صافي
    

 20.467 16.608 20 االستثمار إيرادات
 9.884 12.301 21 والعموالت الرسوم إيرادات

 20.805 21.018 22 خرىاأل يراداتاإل
  ---------------------- ---------------------- 

 142.900 162.925   التشغيلية اإليرادات إجمالي
  ---------------------- ---------------------- 

    المصروفات
 (35.892) (46.200)  الموظفين وتعويضات رواتب

 (27.229) (31.450) 23 والعمومية التشغيلية المصروفات
 (22.398) (13.230) 24 قيمةالانخفاض  مخصص

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

 57.381 72.045  المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
  ---------------------- ---------------------- 

 إعادة تقييم العقارات االستثمارية  من الخسائر
 (18.280) (30.374) 10، 9 واالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
  ---------------------- ---------------------- 

 39.101 41.671  أرباح السنة 
  ========== ========== 

    الشاملة األخرى  اإليرادات
    

    إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر   تتم لن التي البنود
)النقص(/ الزيادة في االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 1.076 (42.503)  للبيع المتاحة المالية االستثمارات /األخرى الشاملة اإليرادات
  ---------------------- ---------------------- 

 1.076 (42.503)  الشاملة اإليرادات )الخسائر(/ إجمالي
  ---------------------- ---------------------- 

 40.177 (832)  األرباح واإليرادات الشاملة )الخسائر(/ إجمالي
  ========== ========== 
 

 يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.جزًء ال  75إلى  10تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

  .5 إلى 1 من الصفحاتإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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 الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 الخاص االحتياطي رأس المال  
 المقترح المال رأس
 ضخه

 األرباح
  المحتجزة

احتياطي القيمة 
  اإلجمالي العادلة 

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

 3.290.880 72.905 466.515 - 555.464 2.195.996 2017يناير  1الرصيد في 
       :الشاملة اإليرادات إجمالي
 39.101 - 39.101 - - - أرباح السنة  صافي

       :األخرى الشاملة اإليرادات
 1.076 1.076 - - - - للبيع المتاحة المالية للموجودات العادلة القيمة في التغير صافي

 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 40.177 1.076 39.101 - - - للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

 10.689 - - 10.689 - - (16)إيضاح  ضخه المقترح المال رأس
 - - (3.911) - 3.911 - (16)إيضاح إلى االحتياطي الخاص  المحول

 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 3.341.746 73.981 501.705 10.689 559.375 2.195.996 2017 ديسمبر 31 في الرصيد

 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
 3.341.746 73.981 501.705 10.689 559.375 2.195.996 2017 ديسمبر 31 في الرصيد
من المعايير الدولية إلعداد  9المتراكم نتيجة تطبيق المعيار رقم  التأثير

 - 1.473 (1.473) - - - (22-3)إيضاح التقارير المالية 
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

 3.341.746 75.454 500.232 10.689 559.375 2.195.996 2018 يناير 1 في الرصيد
       :الشاملة اإليرادات إجمالي
 41.671 - 41.671 - - - السنة  أرباح

       :األخرى الشاملة اإليرادات
 من العادلة بالقيمة المالية لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي
 (29.418) (42.503) 13.085 - - - األخرى الشاملة اإليرادات خالل

 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 12.253 (42.503) 54.756 - - - للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

 850.000 - - - - 850.000 المدفوع المال رأس في الزيادة
 - - (501.705) - - 501.705 المحتجزة األرباح تحويالت

 - - - (10.689) - 10.689 (16)إيضاح  ضخه المقترح المال رأس
 - - (4.167) - 4.167 - (16)إيضاح إلى االحتياطي الخاص  المحول

 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 4.203.999 32.951 49.116 - 563.542 3.558.390 2018 ديسمبر 31 في الرصيد

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

 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 75إلى  10تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 الموحدبيان التدفقات النقدية 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 75إلى  10تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
.5 إلى 1 من الصفحاتإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 

  2018  2017 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    األنشطة التشغيلية منالتدفقات النقدية 
 39.101 41.671  أرباح السنة 

 
    لـ: تعديالت

 11.609 8.491 12 االستهالك

  واستبعادالقيمة العادلة  خسائر صافي
 17.213 5.831 9 موجودات مالية من خالل األرباح أو الخسائر  

 19.320 24.860 10 استثمارية عقارات تقييم من العادلة القيمة خسائر
 (18.922) (16.925)  واالستثمارات األرباح توزيعات إيرادات
 - 688  االستثمارية السندات من)الخصم(  /العالوة إطفاء

 650 1.058  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
 22.398 13.230  صافي   – ُسلفوال القروضانخفاض قيمة  مخصص
 - 2.029  الثابتة الموجودات قيمة انخفاض

  ----------------------- ----------------------- 
  80.933 91.369 
  ----------------------- ----------------------- 

    في:  التغيرات
 629.999 (340.000)  بعد ثالثة أشهر مصارفمن  المستحق

 (269.180) (544.559)  سُلفالو قروضال
 (14.197) (269.722)  ستصناعاالو جارةاإلو مرابحةال عقود
 6.740 (16.894)  خرىاأل موجوداتال

 (432.769) (526.936)  حكومية مؤسسات من أموالو ودائع
 16.350 114.985  خرىاأل مطلوباتال

 (210) (353)  للموظفين المدفوعة الخدمة نهاية تعويضات
  ------------------------ ----------------------- 

 28.102 (1.502.546)  النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية  صافي
  ------------------------ ----------------------- 

    االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات
 (5.579) 277  االستبعادات من صافي ومعدات، ممتلكات شراء

 17.460 19.184  األرباح المستلمة  توزيعات
 (15.907) (256.512)  للبيع المتاحة /األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات في الحركة

  ----------------------- ----------------------- 
 (4.026) (237.051)  النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية   صافي

  ========== ========== 
    التمويلي النشاط من النقدية التدفقات
 - 850.000  المدفوع المال رأس في الزيادة

  ----------------------- ----------------------- 
 - 850.000  التمويلي النشاط من الناتج النقد صافي

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

 24.076 (889.597)  )النقص(/ الزيادة في النقد وما يعادله  صافي
 2.857.567 2.881.643  يناير  1وما يعادله في  النقد
  ========== ========== 

 2.881.643 1.992.046 26 ديسمبر 31 في يعادله وما النقد
  ========== ========== 
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البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 

  الرئيسية واألنشطة القانوني الوضع 1

مملوكة بالكامل من قبل الحكومة االتحادية لدولة  عامةتأّسس مصرف اإلمارات للتنمية )"المصرف"( كشركة مساهمة 
ً للمرسوم ب ، من 2011سبتمبر  18)"القانون"( الصادر في  (7)تحادي رقم االقانون الاإلمارات العربية المتحدة وفقا

موجودات ومطلوبات كل من مصرف اإلمارات الصناعي والمصرف العقاري، وهما مصرفان خالل دمج عمليات و
تحادي رقم االقانون الدمجان"(. تم التصديق على المرسوم بجب قوانين منفصلة )"المصرفان الماتحاديان تم تأسيسهما بمو

 . 2011سبتمبر  30( من قبل رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة وأصبح سارياً اعتباراً من 7)

، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.51515إن العنوان المسجل للمصرف هو ص.ب 

متحدة وتنويع مصادر دخله تتمثل األهداف الرئيسية للمصرف في تشجيع النمو االقتصادي في دولة اإلمارات العربية ال
 عن طريق تأسيس صناعات جديدة وتعزيز وتطوير الصناعات القائمة.

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

.2019أبريل  24والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  الموحدة المالية البياناتاعتماد هذه  تم

أساس اإلعداد  2

بيان التوافق 2-1

وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  البيانات المالية الموحدةلقد تم إعداد هذه 
 سبتمبر 18 في الصادر( 7رقم )الدولية والمتطلبات ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

2011.  

أساس القياس 2-2

ً  البيانات المالية الموحدة هذهتم إعداد   االستثمارية اتعلى إعادة تقييم العقار بناءً التكلفة التاريخية المعدل  لمبدأوفقا
والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمةوالموجودات المالية 

 جميعها بالقيمة العادلة. ةالمدرج خسائرح أو الارباأل

العرض وعملة التشغيلية العملة 2-3

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

التقديرات واألحكام استخدام 2-4

 تطبيق على تؤثر التي واالفتراضات والتقديرات األحكام بوضع اإلدارة قامت ،البيانات المالية الموحدة هذهإعداد  عند
. قد تختلف والمصروفات واإليرادات والمطلوبات لموجوداتل المعلنة المبالغباإلضافة إلى  للمجموعة المحاسبية السياسات

 النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

 في المحاسبية التقديرات على بالتعديالت االعتراف يتم. مستمرة بصورةالتابعة لها  واالفتراضات التقديرات راجعةم تتم
حول البيانات المالية  5في اإليضاح رقم  تم. فصاعداً  التعديل تاريخ من اعتباراً  التقديرات تعديل فيها يتم التي الفترة

 افتراضات على تنطوي التي المجاالت أو، التعقيداتأو  األحكامالتي تنطوي على درجة عالية من  المجاالتالموحدة بيان 
 الموحدة. المالية للبيانات هامة وتقديرات
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 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 
 )تابع(أساس اإلعداد  2
 
 التوحيد أساس 2-5

 
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 لية الموحدة، إعداد البيانات الما عند

 بالعمالت األجنبية( الناتجة عن المعامالت ناتجة عن المعامالتال الخسائر أو األرباح)باستثناء اإليرادات والمصروفات 
غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف األرباح غير المحققة،  الخسائرفيما بين شركات المجموعة. هذا ويتم حذف 

 ولكن فقط إلى المدى الذي ال يصاحبه دليل على انخفاض القيمة.
 

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

 الملكية نسبة التأسيس ةسن التأسيس بلد القانوني اإلسم
    

اإلمارات لتسجيل األصول المنقولة والمرهونة  شركة
 شركة الشخص الواحد ذ.م.م –

 ٪100 2018 المتحدة العربية اإلمارات

 

 السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 ،البيانات المالية الموحدةالمعروضة في هذه  الفترات كافة على متسقة بصورة أدناه المبينةالسياسات المحاسبية  تطبيق تم

 اعتباراً  بتطبيقهما المجموعة قامت حيث ،المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من 15 ورقم 9رقم  ينباستثناء المعيار
 . أدناه المبين النحو على 2018 يناير 1 من
 

 تطبيقها تم التي الجديدة والمعاييرالمعايير  على التعديالت 3-1
 
  "المالية"األدوات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9رقم  المعيار )أ(

  
الصادر في يوليو  "األدوات المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9المجموعة بتطبيق المعيار رقم  تقام

على المبالغ  وتعديالتتغييرات في السياسات المحاسبية مما ترتب عليه  ،2018يناير  1 يوافق تحول ريخبتا 2014
ً المعترف بها سابق  وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. 2017ديسمبر  31في البيانات المالية الموحدة كما في  ا

 
 المتعلقةبية تغييرات في السياسات المحاس من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9ترتب على تطبيق المعيار رقم  لقد

من  9المعيار رقم  إنفي قيمة الموجودات المالية.  واالنخفاضوتصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية  بتحديد
ً  يُعدل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى التي تتناول األدوات المالية مثل المعيار  المعايير جوهري بشكل أيضا

 ."اإلفصاحات: المالية"األدوات الدولية إلعداد التقارير المالية  من المعايير 7رقم 
 

ية إلعداد التقارير من المعايير الدول 9استخدامها عند تطبيق المعيار رقم المجموعة  تنظراً لطريقة التحول التي قرر
 متطلباته.لبيان أثر  الموحدةتم إعادة بيان أرقام المقارنة في هذه البيانات المالية تالمالية، لم 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 
 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3
 
 )تابع(والمعايير الجديدة التي تم تطبيقها  على المعايير التعديالت 3-1
 
 )تابع( "المالية"األدوات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9رقم  المعيار )أ(

  
 المالية والمطلوبات المالية الموجودات تصنيف

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على ثالث فئات رئيسية لتصنيف الموجودات المالية  9يشتمل المعيار رقم 

لشاملة األخرى وهي: الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات ا
من المعايير الدولية  9تصنيف طبقاً للمعيار رقم الوالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يستند 

النقدية  هتدفقاتإطاره إدارة األصل المالي وسمات  عام إلى نموذج األعمال الذي يتم في بشكلإلعداد التقارير المالية 
حتفظ بها مجودات كمو 39لمعيار المحاسبي الدولي رقم ا في الواردةالحالية  اتالتعاقدية. يلغي هذا المعيار فئات التصنيف

 محتفظ بها للبيع. حتى تاريخ االستحقاق وقروض وذمم المدينة وموجودات 
 

ة عامة بالمتطلبات الحالية الواردة في المعيار من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بصور 9يحتفظ المعيار رقم 
 39المتعلقة بتصنيف المطلوبات المالية. إال أنه يتم بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  39المحاسبي الدولي رقم 

ر ضمن االعتراف بكافة تغيرات القيمة العادلة الخاصة بالمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عرض التغيرات  9، في حين أنه يتم بموجب المعيار رقم الموحد الدخل بيان
 القيمة العادلة بشكل عام على النحو التالي:في 
 

ام، ضمن اإليرادات يتم بيان قيمة التغير في القيمة العادلة المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتز 

 الشاملة األخرى؛ و

 .الموحد الدخل بيانيتم بيان القيمة المتبقية للتغير في القيمة العادلة ضمن  

 قيمة الموجودات المالية انخفاض
  

الوارد في المعيار المحاسبي ‘ الخسائر المتكبدة’إلعداد التقارير المالية نموذج  من المعايير الدولية 9يستبدل المعيار رقم 
ً نموذج انخفاض القيمة الجديد على بعض التزامات ‘. خسائر االئتمان المتوقعة’بنموذج  39الدولي رقم  ينطبق أيضا
من  9ال ينطبق على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. وفقاً للمعيار رقم  هولكن ،الضمانات المالية عقودالقروض و

بموجب المعيار  الحال هو عماالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم االعتراف بخسائر االئتمان بشكل مبكر 
 .39المحاسبي الدولي رقم 

 
 بالتكلفة المسجلة المالية الموجودات من المتوقعة االئتمان ئرخسا لقياس مراحل ثالث على تنطوي منهجية المجموعة تطبق
 مراحل الثالث عبر الموجودات تتنقل. األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الدين وأدوات المطفأة
 .المبدئي االعتراف منذ االئتمان جودة في التغير على بناءً  التالية

 
 لم تتعرض النخفاض ائتماني –شهر  12: خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 1 المرحلة
 التي تلك أوالمبدئي  االعترافالموجودات المالية التي لم تشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ  1المرحلة  تضم

 القيمة جماليإل المتوقعة االئتمان خسائرب االعترافيتم  ،الموجودات بهذه يتعلق فيما. منخفضة ائتمان مخاطر على تنطوي
 بعد شهر 12التعثر المحتمل حدوثها خالل  أحداثعلى أساس خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن  للموجودات الدفترية
 . للموجودات الدفترية القيمة إجمالي على الفائدة احتساب يتم. التقرير تاريخ

 
 لم تتعرض النخفاض ائتماني –: خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية 2 المرحلة
 يتوفر ولم المبدئي االعترافالموجودات المالية التي شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ  2المرحلة  تضم
 على. فيما يتعلق بهذه الموجودات، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة القيمة انخفاض على موضوعي دليل بشأنها
. تتمثل خسائر االئتمان إجمالي القيمة الدفترية للموجودات احتساب الفائدة على مواصلة يتم ولكن المالية األداة عمر مدى

على مدى  حدوثها المحتمل التعثر أحداث نع الناتجةالمتوقعة على مدى عمر األداة المالية في خسائر االئتمان المتوقعة 
 عمر األداة المالية المتوقع.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 
 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3
 
 )تابع(الجديدة التي تم تطبيقها  والمعاييرالمعايير  على التعديالت 3-1
 
 )تابع( "المالية"األدوات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9رقم  المعيار )أ(

  
 )تابع(انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 
 تعرضت النخفاض ائتماني –: خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية 3 المرحلة
 يتعلق فيما. التقرير تاريخ في القيمة انخفاض على موضوعي دليل بشأنها توفر التي المالية الموجودات 3 المرحلة تضم
 .المالية األداة عمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر االئتمان خسائر مخصص يمثل الموجودات، بهذه
 

 التحول
 

التقارير المالية من المعايير الدولية إلعداد  9تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 
 بأثر رجعي، باستثناء ما هو مبين أدناه.

 
تم إعادة بيان أرقام فترات المقارنة. يتم االعتراف بالفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات تلم  (أ

من المعايير الدولية إعداد التقارير المالية ضمن األرباح المحتجزة  9المالية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 
ال تعكس متطلبات  2017لومات التي تم عرضها لسنة . وعليه، فإن المع2018يناير  1واالحتياطيات كما في 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ولذلك ال يمكن مقارنتها بالمعلومات التي تم عرضها من  9المعيار رقم 
 من المعايير الدولية إعداد التقارير المالية.  9طبقاً للمعيار رقم  2018لسنة 

 
 .المبدئيفي تاريخ التطبيق  القائمةة على أساس الوقائع والظروف تم إجراء التقييمات التالي (ب
 

مقاسة بالقيمة  أنها علىمالية المطلوبات المالية والموجودات ال بعضتصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة ل -

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 إطاره االحتفاظ باألصل المالي. فيتحديد نموذج األعمال الذي يتم  -

أنها بالقيمة العادلة  علىالملكية غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة  أدواتتصنيف بعض االستثمارات في  -

 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

من  9للمعيار رقم  المبدئيدين ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التطبيق في حالة كان سند  -

أن مخاطر االئتمان لألصل لم تزداد بصورة  المجموعة تلمالية، افترضالمعايير الدولية إلعداد التقارير ا

 باألًصل.  المبدئيجوهرية منذ االعتراف 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  9لمزيد من التفاصيل حول التغيرات واآلثار الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 
 .17-3 اإليضاح راجع
 

 "العمالء مع العقود من"اإليرادات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  15رقم  المعيار )ب(
 

من  15المعيار رقم  ميقد. 2018 يناير 1 من راً عتباا اداتإليراب لالعتراف لجديدا رلمعياا بتطبيق لمجموعةا قامت
 اداتباإلير افالعترا ممفهو ميقدمنهج قائم على أسس لالعتراف باإليرادات، و المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

المعيار  بتطبيقالعموالت من العقود مع العمالء و األتعاب إيرادات تتأثرلم . التعاقدية بمجرد استوفائها األعمال تماااللتز
 .تطلبات اإلفصاح الجديدةعلى م تأثيرهويقتصر  المالية، التقارير إلعداد الدولية المعاييرمن  15رقم 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 
 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3
 
 المالية والمطلوبات المالية الموجودات 3-2
 
 االعتراف 3-2-1

 
 لمستحقةا والمبالغ عالستصناوا رةإلجاوا بحةرالما ودعقو ءللعمال ُسلفوال القروضب باالعتراف ئياًدمب عةولمجما ومتق
ً  يتم. فيه تنشأ الذي التاريخ في األخرى روضلقوا الدين وسندات ءلعمالا ئعوودا وكلبنا لیإ /نم  بكافة االعتراف مبدئيا

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

 المبدئي والقياس التصنيف 3-2-2
 

 المالية الموجودات
 

 2018 يناير 1 من اعتبارا   المطبقة السياسة
 

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

 
بالقيمة العادلة  مدرج أنه على تصنيفه يتم ولميتم 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

أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ  

 . األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق

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

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

 التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و 

لي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل الما 

 . األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق

غير المحتفظ بها للمتاجرة، قد تختار المجموعة بشكل نهائي  الملكية حقوق أسهمعند االعتراف المبدئي بأحد استثمارات 
يتم هذا االختيار وفقاً لكل استثمار . ر ضمن اإليرادات الشاملة األخرىعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثما

 .على حدة
 
 .خالل األرباح أو الخسائر نقاسة بالقيمة العادلة معلى أنها مُ  األخرىتصنيف كافة الموجودات المالية  يتم
 

األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات  تصنيفعلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، قد تقرر المجموعة بشكل نهائي  عالوة
بالقيمة العادلة من خالل  مدرجإليرادات 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
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 
 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3
 
 )تابع(المالية والمطلوبات المالية  الموجودات 3-2
 
 )تابع(والقياس المبدئي  التصنيف 3-2-2

 
 (تابع)المالية  الموجودات

 
 (تابع) 2018يناير  1المطبقة اعتبارا  من  السياسة

 
 األعمالنموذج  تقييم

 
االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة حيث يعتبر  م هدف نموذج األعمال الذي يتم في إطارهتقوم المجموعة بتقيي

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

 
ً  السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات   ؛عمليا

 كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة؛ 

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

 كيفية تعويض مديري األعمال؛ و 

سابقة، أسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات في الفترات المبيعات في المدى تكرار وحجم وتوقيت  
 .المستقبل

يتم  فيما يتعلق بالموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة،
وال  تعاقديةال نقديةال تدفقاتالحيث ال يتم االحتفاظ بها سواء لتحصيل  ،قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 .المالية الموجودات وبيعالنقدية التعاقدية  التدفقاتلتحصيل 
 

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

يتم تعريف . المبدئيعلى أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف " المبلغ األصلي"ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف 
على أنها المقابل للقيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي المستحق خالل فترة زمنية " الفائدة"

، باإلضافة إلى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)محددة ومقابل تكاليف ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى 
 . 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  فيعند إجراء هذا التقييم، تضع المجموعة . ل بهذا الشرطقيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي األص

 التيشروط وال السداد، أجل مد أو المبكر السدادشروط و ،قد تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقدية التيمحتملة الحداث األ
 لقيمةل المقابلعليها تعديل قد يترتب  التي والشروط ،تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة

 .للمال الزمنية
 

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

  .إلدارة الموجودات المالية
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 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3
 
 )تابع(المالية والمطلوبات المالية  الموجودات 3-2
 
 )تابع(والقياس المبدئي  التصنيف 3-2-2

 
 (تابع)المالية  الموجودات

 
 2018 يناير 1 قبل المطبقة السياسة

 

أو  األرباحالفئات التالية: موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  ضمنالمالية  اموجوداته بتصنيف المجموعة تقوم
وقروض مدينة وعقود مرابحة وإجارة واستصناع وموجودات مالية متاحة للبيع. يستند التصنيف إلى الغرض  ئرالخسا

 الموجودات المالية من أجله. تحدد اإلدارة تصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي. على االستحواذالذي تم 
 

 واالستصناع واإلجارة المرابحة وعقود القروض
 

 االعتراف يتمبالتكلفة المطفأة.  تسجيلها ويتملمقترضين لبإصدار القروض من خالل منح األموال مباشرة  المجموعة تقوم
 األموال إلى المقترضين.  تقديمكافة القروض عند ب
 

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 االعترافتمثل عقود االستصناع التمويل الممنوح إلنشاء أعمال مدنية صناعية على أساس السداد المؤجل. يتم 
 االستصناع عندما يتم صرف األموال للمقاول إلنشاء األعمال المدنية لمصلحة المقترض. 

 

ارية حيث تتعهد المؤسسة، بناًء على هناك عقود استصناع أخرى تُلحق بعقد إجارة بين المصرف ومؤسسة اإلمارات العق
 طلب من المصرف، ببناء العين موضوع العقد ثم تأجيرها بثمن وطريقة سداد متفق عليهما.

 

عقود االستصناع كذمم مدينة على أساس المبلغ الذي يعادل صافي قيمة االستثمار في عقد االستصناع ب االعتراف يتم
إن صافي المبلغ المستثمر في عقد االستصناع يمثل إجمالي المبلغ المستثمر في العقد عندما يتم دفع المقابل النقدي مقدماً. 

 الفعلي. الربحناقصاً إيرادات التمويل غير المحققة. يتم إدراج عقود االستصناع بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 
 

ات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير القروض والمرابحة واالستصناع هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة ذ
مدرجة في سوق نشطة. يتم االعتراف بالقروض والمرابحة واالستصناع مبدئياً بالقيمة العادلة التي تمثل المقابل النقدي 

حة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة. تُدرج القروض وعقود المراب -إلنشاء أو شراء القرض بما فيها تكاليف المعاملة 
وكعقود مرابحة واستصناع. تدرج الفائدة على القروض في بيان  ُسلفقروض وواالستصناع في بيان المركز المالي ك

انخفاض القيمة كاقتطاع  ئرخسا بيان يتماالنخفاض في القيمة،  . في حالاألخرى الشاملة واإليرادات الخسائر أو األرباح
 واإليرادات الخسائر أو األرباحالمرابحة واالستصناع، ويتم االعتراف بها في بيان  عقودمن القيمة الدفترية للقروض و

 ".ُسلفوال القروضتحت بند "مخصص االنخفاض في قيمة  األخرى الشاملة
 

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  فعليالمخاطر واالمتيازات الهامة المتعلقة بملكية األصل بشكل  

 .العقدالمستأجر في نهاية 
 

عقود اإلجارة كذمم مدينة على أساس المبلغ الذي يعادل صافي قيمة االستثمار في عقد اإلجارة عندما يتم ب االعتراف يتم
دفع المقابل النقدي مقدماً. إن صافي المبلغ المستثمر في عقد اإلجارة يمثل إجمالي المبلغ المستثمر في العقد ناقصاً إيرادات 

 الفعلي. الربحارة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل عقود اإلج تسجيل. يتم المكتسبةالتمويل غير 
 

 الربحيتم االعتراف بأرباح عقود اإلجارة واالستصناع على أساس االستحقاق والتناسب الزمني باستخدام طريقة معدل 
 الفعلي. ال يتم االعتراف بأرباح عقود اإلجارة واالستصناع عندما يكون هناك شك في استرداد األرباح.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 
 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3
 
 )تابع(المالية والمطلوبات المالية  الموجودات 3-2
 
 )تابع(والقياس المبدئي  التصنيف 3-2-2

 
 (تابع)المالية  الموجودات

 
 (تابع) 2018يناير  1المطبقة قبل  السياسة

 
 للبيعمتاحة المالية الموجودات ال
 

تتمثل "االستثمارات المتاحة للبيع" باستثمارات غير مشتقة مصنفة على أنها متاحة للبيع أو غير مصنفة ضمن أي فئة 
أخرى للموجودات المالية. تتألف االستثمارات المتاحة للبيع من سندات الملكية وسندات الدين. إن سندات الملكية غير 

لعادلة بصورة موثوقة يتم تسجيلها بالتكلفة. يتم قياس كافة االستثمارات األخرى المدرجة والتي ال يمكن قياس قيمتها ا
 المتاحة للبيع بالقيمة العادلة بعد االعتراف المبدئي.

 
يتم االعترف بإيرادات الفائدة ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف بإيرادات 

الحق في توزيعات األرباح. يتم االعتراف بأرباح أو  للمجموعةن األرباح أو الخسائر عندما يكون ح ضماتوزيعات األرب
خسائر صرف العمالت األجنبية على سندات الدين المتاحة للبيع ضمن األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بخسائر انخفاض 

 القيمة ضمن األرباح أو الخسائر.
 

رى في القيمة العادلة، خالف خسائر انخفاض القيمة، ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم يتم االعتراف بالتغيرات األخ
بيانها ضمن احتياطي القيمة العادلة في حقوق الملكية. عند بيع االستثمار، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة 

 في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر.
 
 ئرح أو الخساارببالقيمة العادلة من خالل األمالية الموجودات ال
 

محتفظ بها للمتاجرة. يتم المالية الموجودات ال في ئرح أو الخسااربالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األ تتمثل
بشكل  أساسي لغرض بيعه أو إعادة شرائه على المدى  تكبدهأو  عليه االستحواذتصنيف األصل المالي في هذه الفئة إذا تم 

معاً ويكون هناك دليل على وجود نمط فعلي حديث  امن محفظة أدوات مالية محددة تتم إدارته جزءً القصير أو إذا كان 
 لجني األرباح على المدى القصير.

 
 المالية  المطلوبات

 
 2018 يناير 1 من اعتبارا   المطبقة السياسة

 
 .المطفأة بالتكلفة المالية مطلوباتها وقياس بتصنيف المجموعة قامت
 

 2018 يناير 1 قبل المطبقة السياسة
 
مبدئياً قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة. يتم الحقاً قياس المطلوبات المالية بالتكلفة  يتم

 االعتراف بمصروفات الربح على أساس العائد الفعلي. المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي، ويتم 
 
طريقة معدل الربح الفعلي هي الطريقة المتبعة الحتساب التكلفة المطفأة لاللتزام المالي وتوزيع مصروفات الفائدة على  إن

لية المقدرة على مدى مدى الفترة ذات الصلة. يتمثل معدل الربح الفعلي في المعدل الالزم لتخفيض الدفعات النقدية المستقب
العمر المتوقع لاللتزام المالي، أو )عندما يكون مناسباً( على مدى فترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف 

 المبدئي. 
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 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3
 
 )تابع(المالية والمطلوبات المالية  الموجودات 3-2
 
 االعتراف إيقاف 3-2-3
 

 ماليةالموجودات بال االعتراف إيقاف
 
التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل  ابإيقاف االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي حقوقه المجموعةقوم ت

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

 على األصل المالي.  احتفظ بسيطرتهتال 
 
بها في الموجودات المالية المحولة المؤهلة إليقاف االعتراف يتم االعتراف  وعة باالحتفاظتقوم المجم أو تنشأحصة  أي

 بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة ضمن بيان المركز المالي الموحد.
 

عند إيقاف االعتراف بأصل مالي، يتم االعتراف ضمن بيان الدخل الموحد بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة 
الدفترية المخصصة للجزء الذي تم إيقاف االعتراف به من األصل المحول( والثمن المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد 

اإليرادات الشاملة  ضمنتم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد مفترض( وأي أرباح أو خسائر متراكمة تم االعتراف بها 
 األخرى.

 
ح/ خسائر متراكمة تم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق ، أي أربا2018يناير  1من  اً اعتبار

يتم االعتراف  باالستثمارات في سندات الملكية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، ال
 االعتراف بهذه السندات.  إيقافعند  الموحد الدخل بيانبها ضمن 

 
 المالي األصل وامتيازات مخاطر كافة بتحويل أو باالحتفاظ خاللها من المجموعة تقوم ال التي بالمعامالت يتعلق فيما

 ذلك ويتحدد األصل، بهذا ارتباطها مدى إلى األصل بهذا االعتراف في المجموعة تستمر عليه، بالسيطرة تحتفظ ولكنها
 .المحولة األصل قيمة في لتغيرات تعرضها مدى خالل من
 

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

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

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

 المالية والمطلوبات الموجودات تعديل 3-2-4
 

 2018 يناير 1 من اعتبارا   المطبقة السياسة
 

 المالية الموجودات
 

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

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

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

 لألصل؛ و المبدئيالمعاملة المستحقة ضمن القياس 

 سائر كجزء من األرباح أو الخسائر عند االعتراف.يتم إدراج األتعاب األخرى ضمن األرباح أو الخ 



 مصرف اإلمارات للتنمية

19 
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 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3
 
 )تابع(المالية والمطلوبات المالية  الموجودات 3-2
 
 (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية  تعديل 3-2-4
 

 (تابع) 2018يناير  1المطبقة اعتبارا  من  السياسة
 

 (تابع)المالية  الموجودات
 

ً  متعسرإذا تم تعديل التدفقات النقدية عندما يكون المقترض   االسترداد، عادة يكون هدف التعديل هو زيادة فرصة ماليا
خطط لتعديل ت المجموعة كانتالشروط 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  يعني مماجزء من األصل قبل إجراء التعديل. تؤثر هذه الطريفة على نتيجة التقييم الكمي 

 مثل هذه الحاالت.االعتراف في 
 

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

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

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

 المعدل.
 

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

 
 المالية المطلوبات

 

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

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

 

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

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

الفترة المتبقية من االلتزام المالي المعدل عن طريق إعادة  أنها تعديل على القيمة الدفترية لاللتزام ويتم إطفاؤها على مدى
 احتساب معدل الفائدة الفعلي على األداة.

 
 2018 يناير 1 قبل المطبقة السياسة

 

 المالية الموجودات
 

بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بشكل  المجموعة تقومإذا تم تعديل الشروط الخاصة بأصل مالي، 
جوهري. في حالة إن كانت التدفقات النقدية مختلفة بشكل جوهري، عندئذ تعتبر الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من 

عتراف بأصل مالي جديد إيقاف االعتراف باألصل المالي األصلي واال يتم ،في هذه الحالةمنتهية.  األصل المالي األصلي
 بالقيمة العادلة.

 

جهها المقترض ولم يتم إيقاف االعتراف باألصل، اإذا تم تعديل الشروط الخاصة بأصل مالي بسبب صعوبات مالية يو
 عندئذ يتم قياس انخفاض قيمة األصل باستخدام معدل الفائدة ما قبل التعديل.
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 )تابع(المالية والمطلوبات المالية  الموجودات 3-2
 
 (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية  تعديل 3-2-4

 
 (تابع) 2018يناير  1المطبقة قبل  السياسة

 
 المالية المطلوبات

 
بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم تعديل شروطه وتكون التدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة  المجموعة تقوم

بصورة جوهرية، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بالتزام مالي جديد بناء على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. يتم االعتراف 
ضمن األرباح أو الخسائر.  عالثمن المدفو وبين به االعتراف إيقاف تم الذي ليالما لاللتزامبالفرق بين القيمة الدفترية 

 ذلك في بما المتحملةفي حال وجودها، وااللتزامات  ،يتضمن الثمن المدفوع الموجودات غير المالية التي تم تحويلها
 .المعدل الجديد المالي االلتزام

 
 القيمة على كتعديل المتكبدة والرسوم بالتكاليف االعترافاعتراف، فيتم  إذا لم يتم احتساب تعديل االلتزام المالي كإيقاف

على مدى الفترة المتبقية من االلتزام المالي المعدل عن طريق إعادة احتساب معدل الفائدة  إطفاؤها ويتم لالتزام الدفترية
 الفعلي على األداة.

 
 المقاصة 3-2-5
 

 لدى يكون عندما فقط وذلكفي بيان المركز المالي  المبلغبيان صافي  يتموتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 
تحقيق  لتسوية على أساس صافي المبلغ أوا في إما النية لديهاويكون  بها المعترفحق قانوني بمقاصة المبالغ  المجموعة

 الموجودات وتسوية االلتزامات بصورة متزامنة.
 
 المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تجيز عندما فقط وذلك المبلغ، صافي أساس على والمصروفات اإليرادات بيان يتم

 .للمجموعة التجارية األنشطة سياق في مماثلة معامالت مجموعة عن الناتجة الخسائر أو باألرباح تتعلق عندما أو ذلك،
 

 القياس مبادئ 3-2-6
 

 المطفأة التكلفةقياس 
 

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 

خسائر انخفاض القيمة. عند احتساب معدل الفائدة  عن ناتج نقصيمة 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 
األصل أو االلتزام  لهذاالمشاركين 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. المجموعة تقوم
المطلوبات بتكرار وحجم يكفي لتقديم معلومات التسعير على يعتبر السوق نشطاً عندما يتم إجراء معامالت للموجودات أو 

 أساس مستمر.
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 )تابع(القياس  مبادئ 3-2-6

 

 )تابع(قياس القيمة العادلة 
 

أساليب تقييم ترتكز، بأقصى قدر ممكن، على  المجموعة تستخدمعندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط، 
المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره العوامل  من قدر وأقلالمدخالت الملحوظة ذات الصلة 

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

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

 

 بصافي جةدرم رغي وحدات على تنطوي لتيا يةرالستثماا ظلمحافوا قيدلصناا في راتلالستثما لةدلعاا لقيمةا سقيا ميت
 .ريرلتقا رةفت نهاية في كما المعلنة وقلسا صلخصائبعد تعديلها وفقاً  الموجودات قيمة
 

 القيمة انخفاض 3-2-7
 

 2018 يناير 1 من اعتبارا   المطبقة السياسة
 

األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة  منباالعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة  المجموعة تقوم
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 
 ؛ ودينأدوات  في المتمثلةالموجودات المالية  -

 عقود الضمانات المالية.و القروض التزامات -

 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: 12 خاللالبنود التالية حيث يتم قياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة 

 
 الدين التي تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة كما في تاريخ التقرير؛ و استثماراتسندات  -

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

 الخاصة االئتمان مخاطر تصنيف يتوافق عندما نخفضةم الدين استثماراالئتمان الخاصة بسند  مخاطرأن  المجموعة تعتبر
 على المنخفضة االئتمان بمخاطر الخاص اإلعفاء بتطبيق المجموعة تقوم ال". يةاستثماربه مع التعريف العالمي "لدرجة 

 .أخرى مالية أدوات أي
 

جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في  شهر 12 مدى علىتتمثل خسائر االئتمان المتوقعة 
تتم اإلشارة إلى األدوات المالية التي تم االعتراف  بعد تاريخ التقرير. شهر 12حدوثها خالل  ما والمحتملألداة مالية 

 ".1شهر كـ "أدوات مالية ضمن المرحلة  12بخسائر االئتمان المتوقعة منها على مدى 
 

أحداث التعثر  كافةخسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن  في المالية األداة عمر مدى علىر االئتمان المتوقعة تتمثل خسائ
. تتم اإلشارة إلى األدوات المالية التي تم االعتراف بخسائر االئتمان المالية لألداة المتوقع العمر مدى علىالمحتمل حدوثها 

 ".2كـ "أدوات مالية ضمن المرحلة  ائتماني النخفاض تتعرض ولم األداة عمر مدىالمتوقعة منها على 
 

 هذه البيانات المالية الموحدة. ضمن متبادل بشكل المتوقعة االئتمان وخسائرانخفاض القيمة  صيغتييتم استخدام 
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 )تابع( 2018يناير  1المطبقة اعتبارا  من  السياسة
 

 المتوقعة االئتمان خسائرقياس 
 

 :  التالي النحو علىالمتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان تتمثل خسائر االئتمان 
 

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

 ؛الحصول عليها(

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

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

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

 هيكلتها المعاد الموجودات
 

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

 االئتمان المتوقعة على النحو التالي: 
 

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

ي، تتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة كانت إعادة الهيكلة المتوقعة سوف تؤدي إلى إيقاف االعتراف باألصل الحال إذا -
 هذه استخداملألصل 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 
 حتى تاريخ التقرير باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي.  االعتراف 

 ائتمانيالمالية التي تعرضت النخفاض  الموجودات
 

 المالية والموجوداتفي تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة  المجموعة تقوم
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؛ -

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

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

 عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة أزمات مالية. -
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 2018 يناير 1 قبل المطبقة السياسة

 
مالي أو مجموعة من  أصل أن في تاريخ كل تقرير بالتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على المجموعة تقوم

قيمة. تشتمل األدلة الموضوعية على تعرض الموجودات المالية النخفاض في النخفاض ال تعرضتالموجودات المالية 
القيمة )بما في ذلك سندات الملكية( على األزمة المالية الحادة التي قد يواجهها المقترض أو المصدر أو التعثر أو العجز 

 لتقبلها المجموعة تكناً لشروط لم وفق المجموعةمن قبل  ُسلفالعن السداد من قبل المقترض أو إعادة هيكلة القروض أو 
في الظروف العادية أو المؤشرات على تعرض أحد المقترضين أو المصدرين لإلفالس أو عدم وجود سوق نشط ألحد 
السندات أو أي بيانات ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات السلبية في القدرة على الدفع من قبل 

درين أو الظروف االقتصادية التي تصاحب حاالت التعثر. باإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق باالستثمار المقترضين أو المص
ها العادلة عن تكلفتها، يعد بمثابة دليل موضوعي على تفي سندات الملكية، فإن االنخفاض الحاد أو المستمر في قيم

لمدة تسعة االنخفاض  وأن٪ يكون انخفاضاً حاداً 30أن االنخفاض بنسبة  المجموعةعتبر بشكل عام، ت انخفاض القيمة.
 أشهر يعد انخفاضاً مطوالً. ومع ذلك، في بعض الحاالت الخاصة يكون االنخفاض بنسبة أقل أو فترة أقصر مناسباً.

 
على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم  ُسلفالقروض والباالعتبار األدلة على انخفاض قيمة  المجموعة تأخذ
القروض الهامة في حالتها الفردية للتحقق مما إذا كان هناك انخفاض محدد في القيمة. إن كافة  ُسلفالقروض والكافة 
ذلك بصورة  النخفاض في القيمة بشكل محدد، يعاد تقييمها بعدتتعرض  لمالتها الفردية التي وجد أنها الهامة في ح ُسلفوال

التي  ُسلفوالجماعية للتحقق مما إذا كان قد وقع أي انخفاض في القيمة دون أن يتم التعرف عليه. أما بالنسبة للقروض 
ال تكون هامة في حالتها الفردية، فيتم تقييمها بصورة جماعية للتحقق مما إذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة وذلك 

 )المسجلة بالتكلفة المطفأة( التي لها خصائص مخاطر مماثلة.  لفسُ القروض والعن طريق تجميع 
 

يتم قياس خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفاة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة 
صل. يتم االعتراف بخسائر انخفاض الحالية للتدفقات المستقبلية المقدرة مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي األصلي لأل

القيمة ضمن األرباح أو الخسائر ويتم بيانها في حساب المخصص المكون لتلك الموجودات المالية. عندما يتسبب حدث 
 في خسائر انخفاض القيمة من خالل األرباح أو الخسائر. التقليصخسائر انخفاض القيمة، يتم عكس  تقليصالحق في 

 
ر انخفاض قيمة االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع من خالل تحويل الخسائر المتراكمة يتم االعتراف بخسائ

التي تم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر كتسويات ناتجة عن إعادة التصنيف. إن 
املة األخرى إلى األرباح أو الخسائر تمثل الفرق بين تكلفة الخسائر المتراكمة التي تتم إعادة تصنيفها من اإليرادات الش

االستحواذ، صافية من المسدد من المبلغ األصلي واإلطفاء، والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المعترف 
الحقة في القيمة العادلة لسندات ملكية متاحة للبيع  تااستردادبها سابقاً ضمن األرباح أو الخسائر. في حال وجود أي 

 ن اإليرادات الشاملة األخرى. تعرضت النخفاض في القيمة يتم االعتراف بها ضم
 

يتم قياس خسائر انخفاض قيمة سندات الملكية غير المدرجة والمسجلة بالتكلفة نظراً لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة 
ن القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بصورة موثوقة، بالفرق بي

 بمعدل العائد الحالي في السوق للموجودات المالية المماثلة. لن يتم عكس مثل هذه الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة.
 

 االنخفاض في قيمة عقود اإلجارة واالستصناع
 

 لعقودالقيمة القابلة لالسترداد  تقديريتم عرض عقود االستصناع واإلجارة صافية من مخصصات انخفاض القيمة. يتم 
األصلي لألداة.  الربحمخصومة باستخدام معدل الالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  إلى استناداً االستصناع واإلجارة 
الصلة المرصود لالنخفاض في القيمة. يتم شطب  ويتم شطبه مقابل المخصص ذ ،المستحق المبلغعندما يتعذر تحصيل 

 هذه الذمم المدينة بعد استكمال كافة اإلجراءات الضرورية للتحصيل وتحديد قيمة الخسارة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 
 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3
 
 )تابع(المالية والمطلوبات المالية  الموجودات 3-2
 
 )تابع(القيمة  انخفاض 3-2-7

 

 المالي المركز بيان ضمن المتوقعة االئتمان خسائر مخصص عرض
 

 2018 يناير 1 من اعتبارا   المطبقة السياسة
 

 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؛  -

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

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

 مخصص الخسائر ويتم االعتراف به ضمن احتياطي القيمة العادلة.

 المشطوبات 3-2-8
 

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

الموجودات المالية المشطوبة خاضعة إلجراءات تنفيذية من أجل االلتزام بإجراءات المجموعة فيما يخص  تبقى قد ذلك من
   ل المبالغ المستحقة. تحصي

 
 الموظفين تعويضاتمخصص  3-3

 

مساهمات التقاعد الخاصة بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للمعاشات  دفعيتم 
في شأن المعاشات  1999( لسنة 7والتأمينات االجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون االتحادي رقم )

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

 .19وفقاً 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.

 

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

 

سابقة، ويكون من  نتيجة ألحداثقانوني أو ضمني  حالي المخصصات عندما يترتب على المصرف التزامب االعتراف يتم
تقدير مبلغ  ويمكننافع اقتصادية لتسوية االلتزام، م على تنطوي التي للموارد خارج تدفقالمحتمل أن يقتضي األمر 

 موثوق.  االلتزام بشكل
 

 يعادله وما النقد 3-4
 

 أموال وحسابات المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى واألرصدة الصندوق في النقد من يعادله وما النقد يتألف
 .أشهر ثالثة من أقلفترات  ذاتباستحقاقات أصلية  مصارفال من والمستحق وودائع الطلب تحت
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 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 مصارفال من المستحق 3-5
 

في الموجودات المالية التي تتألف بشكل أساسي من إيداعات سوق المال ذات الدفعات  مصارفال من المستحق يتمثل
الثابتة أو القابلة للتحديد واالستحقاقات الثابتة غير المدرجة في سوق نشط. ال يتم التعامل مع إيداعات سوق المال بغرض 

ً بالتكلفة، وهي القيمة  مصارفحقة من الإعادة البيع الفوري أو على المدى قصير األجل. يتم قياس المبالغ المست مبدئيا
 بالتكلفة المطفأة. مصارفالعادلة للمقابل المدفوع. الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم بيان المبلغ المستحق من ال

 
 االستثمارية السندات 3-6

 
 2018 يناير 1 من اعتبارا  المطبقة  السياسة

 
 :يلي ما على االستثمارية السندات تشتمل

 
الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ يتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة المباشرة  استثمارسندات  -

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

أو  الخسائر أو رباحإلزامي بالقيمة العادلة من خالل األ بشكلالمسجلة  الملكية حقوق وأسهماستثمار الدين  سندات -
 بتغيرات االعتراف ويتم؛ يتم قياسها بالقيمة العادلة الخسائر أو رباحبالقيمة العادلة من خالل األ أنها على المصنفة
 ؛بيان الدخل الموحد ضمن ةً العادلة مباشر القيمة

 و األخرى؛ الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة المقاسة الدين سندات -

 المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. الملكية حقوق أسهماستثمار  سندات -

سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ يتم قياس األرباح والخسائر ضمن ل بالنسبة

 االعتراف طريقةبنفس  الموحد الدخل بيانباستثناء البنود التالية التي يتم االعتراف بها ضمن  ،اإليرادات الشاملة األخرى

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة على النحو التالي: ب

 
 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛ الفائدةإيرادات  -

 ؛ ووعكسهاخسائر االئتمان المتوقعة  -

 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية.  -

تم إعادة تصنيف األرباح تخالل اإليرادات الشاملة األخرى، عندما يتم إيقاف االعتراف بسند دين مقاس بالقيمة العادلة من 
 .الموحد الدخل بيانأو 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 . الموحد الدخل بياناالعتراف باالنخفاض في القيمة ضمن وال يتم الدخل الموحد  بيانأدوات الملكية إلى 

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

 اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح المحتجزة عند استبعاد االستثمار.
 

في  االستثمار بسنداتفيما يتعلق  األخرى الشاملة اإليرادات فيخسائر متراكمة  /أرباح أي، 2018يناير  1من  اً اعتبار
الدخل المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، ال يتم تحويلها إلى بيان  الملكية حقوق أسهم

 .السندات هذهب االعتراف إيقافالموحد عند 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 االستثمارية السندات 3-6
 

 2018يناير  1قبل السياسة المطبقة 
 

 ً  لخال نم لةدعا قيمة" ـک إما تصنيفها علی داً عتماا يةرالستثماا لماليةا وراقألا بحتساا ميت ئيدلمبا لالعتراف الحقا
 ".للبيع متاحة"" أو قالستحقاا يخرتا حتی بها ظمحتف"" أو رلخسائأو ا حبارألا
 

 للبيع المتاحة االستثمارات
 

فئة أخرى من  ضمناالستثمارات المتاحة للبيع هي استثمارات غير مشتقة تم تحديدها كمتاحة للبيع أو لم يتم تصنيفها 
يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة  غير المدرجة التي ال الملكية حقوق أسهمتسجيل سندات  يتم. المالية الموجوداتفئات 

 ً  كافة االستثمارات األخرى المتاحة للبيع بالقيمة العادلة. تسجيلانخفاض القيمة، ويتم  موثوقة بالتكلفة ناقصا
 
 خسائرأو  حباأرب االعتراف يتمفي بيان الدخل الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  ةإيرادات الفائدب االعترافيتم 
 .الموحد لدخلا نبيا في للبيع المتاحة الدين سندات من ألجنبيةا لعملةا فصر
 
تعرضه  أو االستثمارحين بيع لفي القيمة العادلة  األخرىبالتغيرات  االعتراف األخرى الشاملة اإليرادات ضمن يتم

 األخرى الشاملة اإليراداتوالخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً في  األرباحتم إعادة تصنيف تالنخفاض القيمة، حيث 
 تصنيف.الإعادة  نتيجة عديلإلى بيان الدخل الموحد كت

 
 الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات

 
يتم تصنيف . الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة تتمثل

األصل المالي في هذه الفئة إذا تم االستحواذ عليه أو تكبده بشكل أساسي لغرض بيعه أو إعادة شرائه على المدى القريب 

 نمطالمالية المحددة التي تتم إدارتها بصورة جماعية مع وجود دليل يشير إلى أو إذا كان يشكل جزء من محفظة األدوات 

 .فعلي حديث لتحقيق ربح على المدى القصير
 

 االستثمارية العقارات 3-7
 

أرباح  لتحقيق المجموعةاألراضي والمباني التجارية المحتفظ بها من قبل  من يةأساس بصورة يةاالستثمار العقارات تتألف
ً بالتكلفة  اتالعقار هذه. يتم قياس السببين لكالمن تأجيرها أو لزيادة قيمة رأس المال أو  جميع تكاليف  فيها بمامبدئيا

الضرورة،  تقتضي عندماتعديلها  يتمالحقاً بالقيمة العادلة، التي تمثل أسعار السوق المفتوحة، و تسجيلهاالمعاملة، ويتم 
 أو األرباحأي اختالف في طبيعة األصل أو موقعه أو حالته. يتم تسجيل التغيرات في القيم العادلة في بيان  على بناء

إعادة  ذلك على ويترتباستخدام العقار  من الغرض. عندما يطرأ أي تغير على األخرى الشاملة واإليرادات الخسائر
عقار كما في تاريخ إعادة التصنيف تعتبر تكلفة العقار لألغراض تصنيفه كعقار محتفظ به للمتاجرة، فإن القيمة العادلة لل

 المحاسبية الالحقة. 
 

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

 ودون إكراه. وحكمةفيها الطرفان برشد 
 

أو عندما يتم سحبه بشكل  نهائي من االستخدام وعندما يكون من  هعند استبعاد يالعقار االستثمارب االعترافيتم إيقاف 
عن سحب أو استبعاد بالعقار  الناتجةرباح أو الخسائر األاقتصادية من استبعاده. يتم إدراج  منافعغير المتوقع تحقيق 

 الخسائر أو األرباحاالستبعاد والقيمة الدفترية، في بيان  متحصالتالفرق بين صافي  أنها علىالمحتسبة واالستثمار، 
 .األخرى الشاملة واإليرادات
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع(االستثمارية  العقارات 3-7
 

 قيد التطوير االستثمارية اتالعقار
 
 .العادلة بالقيمةقيد التطوير  االستثمارية اتالعقار تسجيليتم 

 
 ستثماريةاال اتعقارال بيع
 
 من المتحصالت صافي بين الفرق أنه على)محتسب  استثماري عقار استبعاد من خسائر أو أرباح بأي االعتراف يتم

 .الخسائر أو األرباح ضمن( للبند الدفترية القيمة وبين االستبعاد
 

 األجنبية بالعمالت المعامالت 3-8
 

 السائدة في تاريخ المعامالت.  الصرفألسعار وفقاً للمجموعة  رسميةت األجنبية إلى العملة اليتم تحويل المعامالت بالعمال
 

المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة التشغيلية وفقاً ألسعار الصرف يتم تحويل الموجودات والمطلوبات 
السائدة في ذلك التاريخ. تتمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية من البنود المالية بالفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة 

فعلية والمبالغ المدفوعة خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة التشغيلية في بداية السنة، بعد تعديلها لبيان أثر الفائدة 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 

ئدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير المالية التي يتم قياسها على أساس التكلفة التاريخية الصرف السا
 بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. 

 
 اإليراداتضمن  الخسائر. يتميتم االعتراف بشكل عام بفروق العمالت األجنبية الناتجة من التحويل ضمن بيان األرباح أو 

يناير  1)قبل  االعتراف بفروق العمالت األجنبية الناتجة من معامالت أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع األخرى الشاملة
يناير  1)اعتباراً من  التي تم بشأنها اختيار عرض تغيراتها الالحقة في القيمة العادلة ( أو استثمارات حقوق الملكية2018
2018).  

 
 المخصصات 3-9

 
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 
 الزمنية للقيمةحالية 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 3-10
 

ً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة  احتساب يتم. وجدت إن ،يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا
 استهالك احتساب يتم ال. اإلنتاجية أعمارهاتكلفة الممتلكات على مدى  لتخفيضاالستهالك على أساس القسط الثابت 

 ( ويتم قياسها بقيمة اسمية قدرها درهم واحد.المساهمألراضي الممنوحة للمصرف من قبل الحكومة )ل
 

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

بند إيرادات أخرى في  تحتف باألرباح أو الخسائر من استبعاد أحد بنود المعدات من الممتلكات والمعدات. يتم االعترا
 .الخسائر أو األرباح بيان
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 )تابع( الممتلكات والمعدات واالستهالك 3-10
 

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 

 
ات ناقصاً قيمها المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على معدوال متلكاتميتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود ال

مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ويتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر. يتم احتساب استهالك الموجودات المؤجرة 
بنهاية  للمجموعة ستؤول الملكيةعلى مدى فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية أيهما أقصر مالم يكن هناك تأكيد معقول بأن 

 فترة اإليجار.

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

 
 بتعديلها وقامت األساسية، الموجودات فئات لكافة المقدرة اإلنتاجية األعمار بمراجعة المجموعة قامت، 2018 خالل
 .تقييمها المعاد المقدرة اإلنتاجية األعمار مع تتوافق يثبح
 
   

 الموجودات فئة
 المقدرة اإلنتاجية األعمار

 2017ديسمبر  31كما في  
 المعاد المقدرة اإلنتاجية األعمار
 2017 ديسمبر 31 في كما تقييمها

   
 سنة 40 سنة 20  المباني
 سنوات 5 سنوات 3 والسيارات والتجهيزات األثاث
 سنوات 5 إلى 3 من سنوات 5 إلى 3 من الكمبيوتر أجهزة

 
 مليون درهم. 2 .1 بمبلغ 2018 لسنة المحمل االستهالك ليزيد كان القديمة، المقدرة اإلنتاجية األعمار تطبيق تم حال في

 
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 3-11

 
 تعرضما إذا كان هناك أي مؤشر على م للتحققفي تاريخ كل تقرير بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداته  المجموعة تقوم

من أجل  لألصللالسترداد  ةالقابل القيمةمؤشر، يتم تقدير ال ذلك مثل وجود حالة فيهذه الموجودات النخفاض في القيمة. 
 القيمةبتقدير  المجموعة تقوملالسترداد 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 المنتجةوحدة للالسترداد ل ةالقابل
ً لذلك إلى أص منتجةتخصيص موجودات المصرف إلى وحدات فردية  غر مجموعة من 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  فيالقيمة القابلة لالسترداد  تتمثل
 

لنقد( بأقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم تخفيض القيمة لوحدة المنتجة الإذا تم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل )أو 
ضمن  ةانخفاض القيم ئرخساب مباشرة االعترافلنقد( 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 وقت  الحق، فإنه يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل ) ئرتم عكس خسا إذا

 يكنلم  إذاالقيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها  المعدلةجاوز القيمة الدفترية تلالسترداد، على أال تالمعدلة القابلة 
انخفاض  ئرخساب االعترافلنقد( في سنوات سابقة. يتم ل المنتجةوحدة الألصل )لقيمة الانخفاض  ئرخساب االعترافقد تم 

الصلة بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه  وذ األصل تسجيل، إال إذا تم ئرلخساح أو ااربالقيمة التي تم عكسها مباشرة ضمن األ
  كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم. القيمةانخفاض  ئرعامل عكس خسايُ الحالة 
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 حكوميةال مؤسساتال موال منواأل الودائع 3-12
 

المودعة لدى المالية  ووزارة بن راشد لالبتكار محمد صندوقو أموال برنامج الشيخ زايد لإلسكانو ودائع احتسابيتم 
 (.13)إيضاح  بالمجموعةضمن الموجودات والمطلوبات الخاصة  اوالمدارة بواسطته المجموعة

 

  يةاستثمار اتمتحصالت من بيع عقارال 3-13
 

لحين تسليم الوحدة وتحويل المخاطر  كالتزام يةاالستثمار اتالعقار فيالمتحصالت من بيع الوحدات السكنية ب االعترافيتم 
 للعميل. واالمتيازات

 
 توزيعات األرباح 3-14

 

للمصرف في الفترة التي  البيانات المالية الموحدةفي  كمطلوباتاألرباح الموزعة على مساهم المصرف ب االعتراف يتم
 يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من قبل المساهمين.

 
 الفائدة ومصروفات بإيرادات االعتراف 3-15

 
وأرباح عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع في بيان  الفائدة روفاتمن القروض ومص الفائدةيتم االعتراف بإيرادات 

ً  األخرى الشاملة واإليرادات الخسائر أو األرباح "معدل الفائدة الفعلي" في المعدل الذي  يتمثل. الفعلية الفائدة لطريقة وفقا
يتم بموجبه تخفيض المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى األعمار المتوقعة للموجودات المالية أو 

ً  ذلك كانالمطلوبات المالية )أو، حيثما  على فترة أقصر( إلى القيمة الدفترية للموجودات المالية أو المطلوبات  ،مناسبا
المالية. عند احتساب معدل الفائدة الفعلي، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع مراعاة كافة الشروط 

 التعاقدية المتعلقة باألداة المالية باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية. 
 

 ال جزءاً  تشكل التي المستلمة أو المدفوعة والنقاط والرسوم المعامالت تكاليف الفعلي الفائدة معدل احتساب عملية نتتضم
 أو حيازة إلى مباشرة بصورة المنسوبة اإلضافية التكاليف على المعاملة تكاليف تشتمل. الفعلي الفائدة معدل من يتجزأ
 .مالية مطلوبات أو مالية موجودات إصدار

 
يتم احتساب الفائدة على الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض في القيمة من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي األصلي 
للموجودات المالية على القيمة الدفترية التي يتم تخفيضها وفقاً ألي مخصص النخفاض القيمة وال يتم االعتراف بها 

 (.معلقة ئدةفا أنها على قيدها يتمكإيرادات فوائد)أي 
 

 القروض والتزامات المالية الضمانات 3-16
 

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

ً  محددة وأحكام شروط بموجب ائتمان بتقديم مؤكدة التزامات فهي  .مسبقا
 

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

تسجيل المطلوبات بالقيمة المطفأة أو القيمة الحالية ألي دفعة متوقعة عندما يكون من المحتمل سداد الدفعة بموجب العقد، 
ل من المعدل السائد في السوق أيهما أعلى. يتم إدراج الضمانات أو االلتزامات المالية الخاصة بتقديم قرض بمعدل فائدة أق

 ضمن المطلوبات األخرى.
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من 9 رقم المعيار تطبيق تأثير 3-17
 

 .المبدئيفي تاريخ التطبيق  القائمةعلى أساس الوقائع والظروف تم إجراء التقييمات التالية 
 

 إطاره االحتفاظ باألصل المالي. فينموذج األعمال الذي يتم  

مقاسة بالقيمة العادلة من خالل المالية المطلوبات المالية والموجودات ال بعضتصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة ل 
 األرباح أو الخسائر.

بالقيمة العادلة  أنها علىالملكية غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة  حقوق أدواتتصنيف بعض االستثمارات في  
 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على الرصيد  9التحول إلى المعيار رقم  لتأثير ملخص التالي الجدول يقدم
 االفتتاحي لالحتياطيات واألرباح المحتجزة:

 لغالمب 
 درهم ألف 

  العادلة القيمة احتياطيات
  

نتيجة إعادة تصنيف األدوات المالية من القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  الزيادة
( إلى القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 39)وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( 9األخرى )وفقاً للمعيار رقم 

 

  

 1.050 المدرجة غير المحلية الملكية حقوق أسهم
  

 المحاسبي للمعيار)وفقاً  للبيع متاحة مالية أدوات من المالية األدوات تصنيف إعادة نتيجة التغير
 من 9 رقم للمعيار وفقاً ) الخسائر أو األرباح خالل من لةالعاد القيمة إلى( 39 رقم الدولي
 (المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير

 

  

 423 الدين أدوات
 ------------- 

 1.473 2018 يناير 1 في كما العادلة القيمة احتياطيات على التأثير
 ====== 

  المحتجزة األرباح
  

 الخسائر أو األرباح خالل من العادلة القيمة من المالية األدوات تصنيف إعادة نتيجة النقص
 الشاملة اإليرادات خالل من العادلة القيمة إلى( 39 رقم الدولي المحاسبي للمعيار)وفقاً 
 (المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من 9 رقم للمعيار)وفقاً  األخرى

 

  

 (1.050) الملكية المحلية غير المدرجة حقوق أسهم
  

 المحاسبي للمعيار)وفقاً  للبيع متاحة مالية أدوات من المالية األدوات تصنيف إعادة نتيجة التغير
 خالل من العادلة)القيمة  الخسائر أو األرباح خالل من العادلة القيمة إلى( 39 رقم الدولي
 (المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من 9 رقم للمعيار وفقاً  الخسائر أو األرباح

 

  

 (423) الدين أدوات
 ------------- 

 (1.473) 2018 يناير 1 في كما المحتجزة األرباح على التأثير
 ====== 
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 )تابع(من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9تطبيق المعيار رقم  تأثير 3-17
 

ً  األصلية القياس فئات أدناه المرفقة والمالحظات التالي الجدول يوضح  وفئات 39 رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقا
ً  الجديدة القياس  كما المالية الموجودات فئات من فئة لكل المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من 9 رقم للمعيار وفقا
 .2018 يناير 1 في
 

 

 وفقا   األصلي التصنيف
 المحاسبي للمعيار
 39 رقم الدولي

 وفقا   الجديد التصنيف
 من 9 رقم للمعيار
 إلعداد الدولية المعايير
 المالية التقارير

 الدفترية القيمة
 وفقا   األصلية
 المحاسبي للمعيار
 39 رقم الدولي

 الجديدة الدفترية القيمة
 من 9 رقم للمعيار وفقا  

 إلعداد الدولية المعايير
 المالية التقارير

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف المالية الموجودات

     

 للبيع متاحة مدرجة محلية ملكية حقوق أسهم
 خالل من العادلة بالقيمة

 176.230 176.230 األخرى الشاملة اإليرادات
     

 للبيع متاحة مدرجة غير محلية ملكيةحقوق  أسهم
 خالل من العادلة بالقيمة

 25.400 25.400 األخرى الشاملة اإليرادات
     

 مدرجة غير محلية ملكيةحقوق  أسهم
 خالل من العادلة بالقيمة
 الخسائر أو األرباح

 خالل من العادلة بالقيمة
 180.413 180.413 األخرى الشاملة اإليرادات

     

 للبيع متاحة الدين أدوات
 خالل من العادلة بالقيمة
 187.587 187.587 الخسائر أو األرباح

     
 اإلمارات مصرف لدى واألرصدة النقد

 المركزي
 المطفأة بالتكلفة المطفأة بالتكلفة

238.188 238.188 
     

 3.652.668 3.653.455 المطفأة بالتكلفة المطفأة بالتكلفة والمؤسسات المالية مصارفال من المستحق
     

 579.470 578.683 المطفأة بالتكلفة المطفأة بالتكلفة ُسلفوال القروض
     

 83.476 83.476 المطفأة بالتكلفة المطفأة بالتكلفة واالستصناع واإلجارة المرابحة عقود
   ------------------------- ------------------------- 

 5.123.432 5.123.432   المالية الموجودات إجمالي
   ========== ========== 

 2.374.794 2.374.794 المطفأة بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المؤسسات الحكومية من موالواأل الودائع
     

 1.244 1.244 المطفأة بالتكلفة المطفأة بالتكلفة للموظفين الخدمة نهاية تعويضات مخصص
   ------------------------- ------------------------- 

 2.376.038 2.376.038   المالية المطلوبات إجمالي
   ========== ========== 
 

استفادت المجموعة من اإلعفاء الذي يسمح لها بعدم إعادة بيان المعلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بالتغيرات 
في التصنيف والقياس )بما في ذلك انخفاض القيمة(. تم االعتراف بالفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات 

واالحتياطيات  المحتجزة في األرباحمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9عيار رقم الم تطبيقالمالية الناتجة عن 
 .2018يناير  1 في كما
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 األن حتى تطبيقها يتم لم التي الجديدة المعايير 3-18
 

 إعداد عند بتطبيقها المجموعة تقم ولمتفعيلها  تمتم اصدارها ولم ي التي المعايير على التعديالتالمعايير و من عدد هناك
 أن إال للمجموعة، الموحدة المالية البيانات على جوهري تأثير أدناه للمعايير يكون قد. الموحدة المالية البيانات هذه

ً  تباشر المجموعة  تواريخ في الجديدة المعايير هذه بتطبيق المجموعة ستقوم. الجديدة المعايير هذه تأثير تقييم أعمال حاليا
 .المعنية التفعيل

 
 من معايير التقارير المالية الدولية "عقود اإليجار" 16المعيار رقم 

 

اإللزامي  التطبيقتاريخ بمن معايير التقارير المالية الدولية "عقود اإليجار"  16المعيار رقم  تطبيقيتعين على المجموعة 
، في الميزانية العموميةعقود اإليجار  بمعظم باالعتراف المستأجرين قيامالمعيار الجديد  على سيترتب. 2019يناير  1 في

ً . التمويلي اإليجار وعقود التشغيلي اإليجار عقودالتمييز بين  يتالشحيث يتم  ، يتم االعتراف بأصل لمعيار الجديدل وفقا
عقود اإليجار قصيرة األجل  طفق ذلك من ويستثنى ،دفع اإليجاراتببند المستأجر( وااللتزام المالي ال )الحق في استخدام

 وذات القيمة المنخفضة.
 

المبدئي. سيتم  للتطبيقإعادة بيان أرقام المقارنة للسنة السابقة  تتوقع والتطبيق طريقة تحول مبسطة  المجموعةتعتزم 
 بشكل دائم. القواعد الجديدة كما لو كان يتم تطبيق قياس موجودات حق االستخدام عند التحول

 

 :المبدئي التطبيق عند التالية العملية اإلجراءات باستخدام المجموعة قامت ذلك، على عالوة
 

 تمثل أو تتضمن عقود إيجار؛ الحالية العقود كانت إذا فيماالمجموعة السابق  تقييم 

ذات  شهر أو كانت عقود اإليجار 12تكون فترة عقد اإليجار غير المنتهية في تاريخ التطبيق المبدئي أقل من  عندما 

 ؛ واألجل ةقصيرالمتعلق بعقود اإليجار  عفاءاإل، اختارت المجموعة استخدام قيمة منخفضة

 .المبدئيحق االستخدام في تاريخ التطبيق  موجوداتمن قياس  المبدئيةاستبعاد التكاليف المباشرة  

 أن قعويت ال، ملتقييهذا ا سساأ علیو ،من معايير التقارير المالية الدولية 16المعيار رقم  رتأثي مبتقيي عةولمجما تقام
 .عةوللمجم الموحدة لماليةا تلبياناا علی مادي رتأثيأي يكون هناك 

 
 األخرى المعايير

 

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

 ؛معايير متعددة – 2017 - 2015الفترة  –التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  

)التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة 
  ؛(28

  ؛(19و التقليص أو التسوية )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم أتعديل الخطة  

المعالجات  بشأنالصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عدم اليقين  23التفسير رقم  
 ؛الضريبية"

 ؛التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 و"؛ التأمينمن معايير التقارير المالية الدولية "عقود  17المعيار رقم  

عداد من المعايير الدولية إل 9خصائص الدفع مقدماً مع التعويض عن اآلثار السلبية )التعديالت على المعيار رقم  
  التقارير المالية(.
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 إدارة المخاطر المالية 4
 

 ونظرة عامة  مقدمة 4-1
 

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
لها  تعرضفيما يلي أنواع المخاطر التي ت .للمجموعةداء المالي لألباإلضافة إلى الحد من التأثيرات المحتملة المعاكسة 

 :المجموعة
 
 االئتمان مخاطر 
 السيولة مخاطر 
 السوق مخاطر 
 تشغيلية مخاطر 
 

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

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

 بصورة أساسية بتقييم فعالية الضوابط الرقابية التي تُعنى المخاطر التشغيلية. 
 
لتحديد وتحليل هذه المخاطر بغرض وضع حدود وضوابط إدارة  بالمجموعةصة وضع سياسات إدارة المخاطر الخا تم

المخاطر المناسبة ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود عن طريق أنظمة معلومات حديثة ويعتمد عليها. تقوم إدارة 
السوق والمنتجات  بصورة دورية بمراجعة أنظمة وسياسات إدارة المخاطر لتعكس التغيرات التي تطرأ على المجموعة

 وأفضل الممارسات التي تظهر.
 
 مخاطر االئتمان 4-2

 
لخسائر مالية في حال لم يتمكن العميل أو الطرف المقابل في أداة  المجموعةتتمثل "مخاطر االئتمان" بمخاطر تعرض 

األخرى واألوراق  مصارفللعمالء وال ُسلفوال القروضوتنشأ بصورة رئيسية من  ،مالية من الوفاء بالتزاماته التعاقدية
 .المالية االستثمارية

 
 وبهذا ية،االئتمان هابأدوات المجموعة حتفظت ممن المقابلة، األطراف تصنيف اضانخف من كذلك االئتمان مخاطر تنشأ
يتم  ،المجموعةلها  تعرضت التي المخاطر أهم عدت االئتمان مخاطر أن بما. الموجودات هذه قيمة انخفاض ذلك عن ينتج

 . المجموعة لدىموارد ووخبرات وضوابط رقابية هامة إلدارة هذه المخاطر في األقسام الرئيسية  تخصيص
 

 واألهداف المخاطر وإدارة النمو مع تماشىي بمااإلدارة مسؤولة عن وضع السياسات والعمليات الخاصة باالئتمان  إن
 .االستراتيجية

 
 واألطراف المقترضين عن تنتج التي المخاطر وإدارة لتحديد ومتسقة منتظمة منهجية تطوير االئتمان سياسة تقدم

 .المقابلة
 

قسم إدارة مخاطر االئتمان إلى جانب فريق االئتمان مسؤولية تحديد وإدارة مخاطر االئتمان على مستوى  يتولى
 قومت .المجموعة لدىمع سياسات االئتمان  تتسق بطريقةالمخاطر  إجراءاتب االلتزامالمعامالت والمحافظ وضمان 

 المجموعاتب يتعلق فيما سيما وال وجدت، أينما االئتمان مخاطر تركيزوضوابط  قيود وتحديد بإدارة المجموعة
ً  األعمالالمقابلة الفردية وعلى مستوى قطاعات  األطرافو  .أيضا
 

مخاطر االئتمان من خالل تنويع األنشطة االستثمارية لتجنب تركزات المخاطر غير الالزمة في  بإدارة المجموعة تقوم
ً  المجموعة تقوم. عينةم تشغيلية قطاعات أو جغرافيةمواقع   من الحد طريق عن للمخاطر التعرض بمراقبةأيضا

  .مستمرة بصورة المقابلة لألطراف االئتمانية الجدارة وتقييم محددة أطراف مع المعامالت
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 .االئتمان لمخاطر تعرض أقصى المالية للموجودات الدفترية القيم تمثل
 

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

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

 

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

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

 االئتمان أو مجلس اإلدارة، حسبما يكون مناسباً.

  .مراجعة وتقييم كافة التعرضات للمخاطر االئتمانية وفقاً لحدود التفويض قبل التعهد بتقديم التسهيالت إلى العمالء
 راجعة التسهيالت المصرفية لعملية المراجعة ذاتها. يخضع تجديد وم

  الحد من تركزالتعرض للمخاطر المتعلقة باالطراف المقابلة والمناطق الجغرافية والقطاعات الصناعية )فيما يخص
 المتاحة( الجهة المصدرة ونطاق معدل االئتمان وسيولة السوق والدولة )فيما يخص االستثمارات ُسلفالقروض وال

 (. عللبي

  مستوى خطر الخسارة من أجل تصنيف التعرض وفقاً ل بالمجموعةتطوير واالحتفاظ بتصنيف المخاطر الخاصة
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 
الحالي من سبعة مستويات تعكس المستويات المختلفة للمخاطر والعجز وإتاحة الضمانات والحد من مخاطر 

التنفيذية/ اللجنة حيثما يكون  للسلطةإن مسؤولية وضع تصنيف المخاطر تكمن في الموافقة النهائية  االئتمان.
 مناسباً. يخضع تصنيف المخاطر إلى المراجعة بصورة منتظمة.

  والدول وذلك بصورة  األعمال وقطاعاتمراجعة االلتزام بحدود التعرض المتفق عليها والمتعلقة باألطراف المقابلة
 ة ومراجعة القيود وفقاً الستراتيجية إدارة المخاطر وتوجهات السوق.مستمر

 
بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان من خالل الحصول على ضمانات عندما يلزم األمر  المجموعة تقومعالوة على ذلك، 

عنها إلى أطراف في بعض الحاالت، بإنهاء المعامالت أو التنازل  المجموعة تقوموالحد من مدة التعرض. يمكن أن 
على تلك  وجدت، إن ،مقابلة أخرى للحد من مخاطر االئتمان. تقتصر مخاطر االئتمان الخاصة باألدوات المالية المشتقة

 التي تحمل قيم عادلة إيجابية.
 

 خرىاأل ئتمانيةاال تعزيزاتال أوبها  المحتفظ ضماناتاللمخاطر االئتمان قبل  تعرض أقصى 4-2-1
 

 مخاطر الضمانات
 

المجموعة على الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى من األطراف األخرى في سياق أعمالها االعتيادية.  تحصل
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 
 

السنة في جودة الضمانات المحتفظ بها من قبل المجموعة. باإلضافة  خالل، لم يكن هناك أي تدهور مادي عام بشكل
 لمجموعة.ا دىإلى ذلك، لم تكن هناك تغييرات في سياسات الضمانات ل
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ألف  98.139المجموعة بأدوات للحد من المخاطر االئتمانية تقدر قيمتها بنحو  تحتفظ، 2018ديسمبر  31كما في 
تعرضت النخفاض ائتماني من  التيقائمة المراقبة و الذمم المدينة ضمن مقابل ألف درهم( 103.969 :2017)درهم 

وتأمينات أخرى مسجلة  عقاريوعقود المرابحة اإلجارة واالستصناع واالستثمارات في شكل رهن  ُسلفوال القروض
المحلية  المصارفالضمانات السيادية والضمانات من  المجموعة تقبلعلى الموجودات والودائع النقدية والضمانات. 

. 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 

 .2017ديسمبر  31و أ 2018ديسمبر  31الضمانات كما في 
 

)بما في  التجزئةلعمالء الرهن العقاري  ُسلفو قروض يصنف الجدول التالي حاالت التعرض لمخاطر االئتمان من
 حسب نسبة التمويل إلى القيمة: ذلك عقود التمويل اإلسالمي(

 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 

   نسبة التمويل إلى القيمة
 - 2.508 ٪50أقل من 

 51.858 14.722 ٪70٪ إلى 51 من
 35.685 88.811 ٪90٪ إلى 71من 
 337.008 958.541 ٪100٪ إلى 91من 
 ----------------------- ----------------------- 
 1.064.582 424.551 
 =========== =========== 
 

 االئتمان مخاطر تركز
 
 :المالي المركز بيانفي  الواردة موجوداتال منيلي التعرض لمخاطر االئتمان  فيما
 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
   
 238.188 40.848 المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف دىرصدة لاألنقد وال

 3.653.455 3.299.576 مصارفال من المستحق
 578.683 1.111.652 ُسلفو قروض
 83.476 353.198 واالستصناع واإلجارة المرابحة عقود
 187.587 463.262 الدين سندات - استثمارية سندات

 6.226 27.418 فائدة مستحقة القبض –أخرى  موجودات
 ----------------------- ----------------------- 
 5.295.954 4.747.615 
 =========== =========== 

 
  2018ديسمبر  31لمخاطر 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 2017ديسمبر  31و
 في بيان المركز المالي. المدرجة للبنودإلى صافي القيم الدفترية  أعالهالمالي، يستند التعرض الموضح 
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 )تابع( ز مخاطر االئتمانترك
 

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

 
 

  

 المالي القطاع العام القطاع 
 /الخاص القطاع
 اإلجمالي  التجزئة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2018 ديسمبر 31
     
 اإلمارات مصرف دىرصدة لاألنقد وال
 40.848 - - 40.848 العربية المتحدة المركزي   

 3.299.576 - 3.299.576 - مصارفال من المستحق
 1.111.652 756.973 60.045 294.634 ُسلفو قروض
 353.198 353.198 - - واالستصناع واإلجارة المرابحة عقود
 463.262 130.966 332.296 - سندات الدين –استثمارية  سندات

 27.418 9.752 16.467 1.199 فائدة مستحقة القبض –أخرى  موجودات
 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
 336.681 3.708.384 1.250.889 5.295.954 
 ========== ========== ========== ========== 
     

 المالي القطاع العام القطاع 
 /الخاص القطاع
 اإلجمالي  التجزئة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2017 ديسمبر 31
     
 اإلمارات مصرف دىرصدة لاألنقد وال
 238.188 - - 238.188 العربية المتحدة المركزي   

 3.653.455 - 3.653.455 - مصارفال من المستحق
 578.683 401.760 74.117 102.806 ُسلفو قروض
 83.476 34.542 - 48.934 واالستصناع واإلجارة المرابحة عقود
 187.587 - 187.587 - أدوات الدين –استثمارية  سندات

 6.226 1.188 3.923 1.115 فائدة مستحقة القبض –أخرى  موجودات
 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
 391.043 3.919.082 437.490 4.747.615 
 ========== ========== ========== ========== 
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 )تابع(تعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى  أقصى 4-2-1

 
 )تابع( تركز مخاطر االئتمان

 
تركيزات مخاطر االئتمان بحسب القطاع والموقع الجغرافي. فيما يلي تحليل تركيزات مخاطر  بمراقبة المجموعة تقوم

 التقرير.في تاريخ الموقع الجغرافي  حسباالئتمان 
 

 
  

 
 العربية اإلمارات
 المتحدة

 التعاون مجلس
 اإلجمالي  أخرى دول الشمالية أمريكا الخليجي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2018 ديسمبر 31
      
 اإلمارات مصرف دىرصدة لاألنقد وال
 40.848 - - - 40.848 العربية المتحدة المركزي   

 3.299.576 - - - 3.299.576 مصارفال من المستحق
 1.111.652 - - 23.075 1.088.577 ُسلفو قروض
 353.198 - - - 353.198 واالستصناع واإلجارة المرابحة عقود
 463.262 - - - 463.262 سندات دين –استثمارية  سندات

 27.418 - - 203 27.215 فائدة مستحقة القبض –أخرى  موجودات
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 5.272.676 23.278 - - 5.295.954 
 =========== =========== =========== =========== =========== 
      

 
 اإلمارات
 المتحدة العربية

 التعاون مجلس
 اإلجمالي  أخرى دول الشمالية أمريكا الخليجي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2017 ديسمبر 31
      
 اإلمارات مصرف دىرصدة لاألنقد وال
 238.188 - - - 238.188 العربية المتحدة المركزي   

 3.653.455 - - - 3.653.455 مصارفال من المستحق
 578.683 - - 33.210 545.473 ُسلفو قروض
 83.476 31.770 2.148 - 49.558 واالستصناع واإلجارة المرابحة عقود
 187.587 - - - 187.587 سندات دين –استثمارية  سندات

 6.226 - - 227 5.999 فائدة مستحقة القبض –أخرى  موجودات
 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 4.680.260 33.437 2.148 31.770 4.747.615 
 =========== =========== =========== =========== =========== 
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 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  4
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  4-2
 

 االئتمان جودة 4-2-2

 
 مجلس من المنبثقةالمجموعة لجان إدارية لإلشراف على عملية إدارة المخاطر. تقوم لجنة إدارة المخاطر واالئتمان  لدى

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

 
 والتيالمخاطر لتصنيف التعرضات بحسب درجة مخاطر الخسارة المالية التي تواجهها  تصنيفلالمجموعة نظام  لدى
 ضنخفاا صاتمخصلتحديد مدى ضرورة رصد  طرلمخاا فتصني ماظن دميُستخلصلة. اإلدارة على المخاطر ذات ا تدل
. يتألف نظام تصنيف المخاطر الحالي من سبع درجات تعكس مختلف درجات ددةلمحا الئتمانيةا تضارلتعا لمقاب لقيمةا

ولية تحديد درجات مخاطر العجز عن السداد وتوافر الضمانات أو غيرها من أدوات تخفيف مخاطر االئتمان. تقع مسؤ
مناسباً. تخضع درجات المخاطر للمراجعة  ذلك يكون حسبما ،المفوضة المخاطر على عاتق المسؤول التنفيذي أو اللجنة

 بصورة منتظمة.
 

 مصارفال من المستحق
 

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

 
 
 
 
 

  

 2018  2017 

 اإلجمالي  اإلجمالي 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 
 درهم ألف  درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
       

 3.653.455  3.301.198 - - 3.301.198 منخفضة مخاطر
 -  - - - - المراقبة قائمة

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

 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  ------------------------------ 
 3.301.198 - - 3.301.198  3.653.455 

 -  (1.622) - - (1.622) الخسائر مخصص: ناقصاً 
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  ------------------------------ 

 3.653.455  3.299.576 - - 3.299.576 الدفترية القيمة
 ============ ============ ============ ============  ============ 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  4
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  4-2
 

 )تابع(االئتمان  جودة 4-2-2

 
 واالستصناع واإلجارة والمرابحة ُسلفوال القروض

 
وقروض/ تمويالت المرابحة واإلجارة واالستصناع. يتم تسجيل  ُسلفوال القروضالجدول التالي معلومات حول  يقدم
 بالتكلفة المطفأة. البنودهذه 

 
  

 2018  2017 

 اإلجمالي  اإلجمالي 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 
 درهم ألف  درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
       

 580.558  1.399.696 - - 1.399.696 منخفضة مخاطر
 2.815  17.969 - 17.969 - المراقبة قائمة

 151.644  140.489 140.489 - - تحصيلها في مشكوك
 117.608  121.483 121.483 - - خسائر

 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  ------------------------------ 
 1.399.696 17.969 261.972 1.679.637  852.625 

 الخسائر مخصص: ناقصاً 
 ً  من 9 رقم للمعيار وفقا

 إلعداد الدولية المعايير
 (178.192) (168.457) (1.045) (8.690) المالية التقارير

 

- 
       

 الخسائر مخصص: ناقصاً 
 زيادة على ( مركب)

 من 9 رقم المعيار
 إلعداد الدولية المعايير
 /المالية التقارير
 المحاسبي المعيار
 (29.264) (435) - (28.829) 39 رقم الدولي

 

(186.866) 
       

 الربح /الفائدة: ناقصاً 
 (7.331) (7.331) - - المعلق

 
(3.600) 

 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  ------------------------------ 
 662.159  1.464.850 85.749 16.924 1.362.177 الدفترية القيمة
 ============ ============ ============ ============  ============ 



 مصرف اإلمارات للتنمية

40 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  4
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  4-2
 

 )تابع(االئتمان  جودة 4-2-2

 
 االستثمارية السندات

 
 .المطفأة بالتكلفة تسجيلها يتم التي الدينالجدول التالي معلومات حول سندات  يقدم

 
 القيمة انخفاض لتقدير المستخدمة واألساليب واالفتراضات المدخالت 4-2-3
 
 االئتمان مخاطر في الملحوظة الزيادة (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 

في ذلك نظام تصنيف مخاطر االئتمان الداخلي والتصنيف الخارجي  بما ،المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية
ً  سدادللمخاطر، حيثما يكون متاحاً، وحالة   ذاتالسابقة  الخبرات ،الحسابات، واألحكام االئتمانية وحسبما يكون مناسبا

ً  المجموعة تحدد قد والمعلومات االستشرافية.الصلة  في مخاطر االئتمان على  جوهريةزيادة  شهدن التعرض قد أ أيضا
الكمي في  اتحليله في كامل بشكل تنعكس ال قد والتي ذلكعلى  عتبرها مؤشراً تأساس المؤشرات النوعية الخاصة التي 

 الوقت المناسب.
 

التعرض. تستخدم  علىفي مخاطر االئتمان قد حدثت  الملحوظةتحديد ما إذا كانت الزيادة  فيالهدف من التقييم  يتمثل
 في مخاطر االئتمان: ملحوظةالمجموعة ثالثة معايير لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة 

 
 ؛التعثر احتماليةاالختبار الكمي القائم على الحركة في  -

 و ؛مؤشرات نوعية -

 يوم. 30 عن تقل ال حيث التأخر فترة -

 االئتمان مخاطر درجات (ب
 

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

 .االئتمان مخاطر درجات من مختلفة
  

 2018  2017 

 اإلجمالي  اإلجمالي 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 
 درهم ألف  درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
       

 -  130.984 - - 130.984 منخفضة مخاطر
 -  - - - - المراقبة قائمة

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

 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  ------------------------------ 
 130.984 - - 130.984  - 

 -  (18) - - (18) الخسائر مخصص: ناقصاً 
 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------  ------------------------------ 

 -  130.966 - - 130.966 الدفترية القيمة
 ============ ============ ============ ============  ============ 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  4
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  4-2
 

 )تابع(واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة  المدخالت 4-2-3
 

 التعثر الحتمالية الزمني الهيكل تحديد (ج
 

 توقع يةتقديرات الحتمالية التعثر وكيف ووضعنماذج إحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها  باستخدام المجموعة تقوم
التعثر والتغيرات في  معدالتالعالقات بين التغيرات في  ومقارنةمرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد تغيرها ب

 لمخاطر. المجموعةالجغرافية التي تتعرض فيها  ماألقاليعوامل االقتصاد الكلي الرئيسية، عبر مختلف 
 

 بشأنها التفاوض المعاد المالية الموجودات (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  بالتراجعال تتعلق 
 لمجموعةمناسباً، تحرص ا يكون حيثما .كقرض جديد بالقيمة العادلة بشأنهويتم االعتراف بالقرض المعاد التفاوض 

 سدادفي حال توفرها. قد تتطلب إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات ال ت،لضماناا حجز من بدالً  وضلقرا هيكلة دةعاإ على
 نلضما رمستم لبشک بشأنها وضلتفاا دلمعاا روضلقا جعةرابم دارةإلا ومتقالقرض الجديدة.  اتفاق وتوثيق شروط

 .المستقبلية تفعادال استوفاء إمكانية وترجيح رلمعاييا كافة استوفاء
 
 سيتعين. 2المرحلة  ضمنالماضية  12في األشهر الـ  ائتمانيةالتي تمت إعادة هيكلتها ألسباب  التسهيالتتصنيف  يتم
 لم أنه على التعرض مع التعامل يتمقبل أن  زمنية فترة مدىعلى مستمر  بشكل جيد سداد سلوك إبداءالمقترض  على
 .1 المرحلة إلى تحويله ثم ومن ائتماني النخفاض يتعرض يعد
 

 السداد في التعثر تعريف (هـ
 

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

 الضمان )إن وجد(؛ حجزإجراءات مثل 

 أو إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو لإلفالس المقترض يتعرض أن المحتمل من يكون أن -

 .يوما   90ألكثر من  المجموعةيتأخر المقترض عن الوفاء بأي التزام ائتماني مادي تجاه  -

 باالعتبار المؤشرات التالية: المجموعة تأخذعند تقييم ما إذا كان المقترض تعثر عن السداد، 
 
 ؛ وللمجموعةمثل بيان التأخر عن السداد وعدم الوفاء بالتزام آخر لنفس الجهة المصدرة  –الكمية  -

 و المقترضين؛ قبل من الالزمة المعلومات وتوفر والشفافية التعاونمثل  –النوعية  -

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

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

 .النظامي المال رأسألغراض 
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 نات المالية الموحدةإيضاحات حول البيا
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  4
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  4-2
 

 )تابع(واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة  المدخالت 4-2-3
 

 االستشرافية المعلومات استخدام (و
 

عن السداد التاريخية. في  العجزمعدالت  فيعوامل االقتصاد الكلي  باالعتبار لألخذنماذج إحصائية  المجموعة تستخدم
 الحتماليةالنتائج المتوقعة  كانتإحصائية أو  أهميةاالقتصادية الكلية المذكورة أعاله ذات  المؤشراتحال لم تكن أي من 

ً  أكثر التعثر  التعثر الحتمالية نوعية تقديرات باستخدام اإلدارة تقوم االقتصادية،ن التوقعات الحالية للظروف ع انحرافا
 د تحليل المحفظة.بع وذلك
 
حول كيفية تأثير التغييرات في عوامل االقتصاد  األحكاميزيد من مستوى  االستشرافيةالمعلومات  باالعتبار األخذ إن

 بشكل يتم. عاملةوالتي تعتبر  2والمرحلة  1مرحلة ال تعرضاتخسائر االئتمان المتوقعة القابلة للتطبيق على  علىالكلي 
 ، بما في ذلك أي توقعات للظروف االقتصادية المستقبلية.الموضوعةمراجعة المنهجيات واالفتراضات  دوري

 
 معلومات على تنطوي المتوقعة االئتمان خسائر احتسابفي مخاطر االئتمان و الملحوظةزيادة إذا كانت هناك  ماإن تقييم 
 ئيسير لخدکم باحتمالية التعثر عن السداد نالئتمادورة ا رشؤم طبرت حسابية خصائص عةولمجما دمتستخ. استشرافية

التعرض  إجماليو السداد عن التعثر احتمالية على وأثارها. تختلف هذه المتغيرات االقتصادية لخسائر االئتمان المتوقعة
 االقتصاد شؤون فريق يقومالمالية.  دواتباختالف األ التعثر في السداد عند المحتملةالتعثر في السداد والخسائر  عند
 ،هذه المتغيرات االقتصادية )"السيناريو االقتصادي األساسي"( على أساس ربع سنويلوقعات ت بوضع المجموعة لدى
المتغيرات  لتوقع، ات الخمس القادمة. بعد خمس سنواتلالقتصاد خالل السنو ةتقديري رؤيةتقديم أفضل ب يقوم كما
 .رتجاعيةاال معدل منهجيةتم استخدام ، كامالً  المتبقي األداة لعمرقتصادية اال
 
دمج السيناريوهات من خالل العوامل االستشرافية المختارة المتمثلة في عوامل مؤشر دورة االئتمان التي تم تعديلها  يتم

 تصميم خالل من االئتمان دورة مؤشر احتساب يتم. المتوقعة االئتمان خسائرثم استخدامها كمدخل لمختلف مكونات 
 في االئتمانية األنشطة لوصف كأساس استخدامها يمكن التي االقتصادية المتغيرات إلى تستند مناسبة ائتمانية دورات

 معدالتمثل  ،التاريخية العوامل من مجموعةمؤشر دورة االئتمان من  استخالصالعمليات. يمكن  لدو من دولة كل
. يوجد ترابط المتعثرة القروض أو التعثر وبيانات ،االئتمان، وفروق االئتمان ونمو ،مخاطر على يتنطو التي العوائد

 إجمالي ،دوالر للبرميل 69 -دوالر  60العربية المتحدة: سعر النفط  اإلمارات دولةبين عوامل االقتصاد الكلي )في 
 جزءً  تشكل كونها ،دورة االئتمان  مؤشر٪ وما إلى ذلك( وبين 3 .9 -٪ 1 .9 تضخمال ،٪2 .9 -٪ 2 .6 المحلي الناتج
المخصصة  المعيارية القيم ترتكز ،2018ديسمبر  31كما في  .األعمال التجارية أو االقتصاد دورات إدارة من يتجزأ ال

 حالتي من٪ لكل 10و األساسية للحالة٪ 80 تم تخصيص حيث ،لكل سيناريو اقتصادي كلي على مؤشر دورة االئتمان
 .والهبوط التصاعد
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  4
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  4-2
 

 )تابع(واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة  المدخالت 4-2-3
 

 المتوقعة االئتمان خسائر قياس (ز
 

 الزمني للمتغيرات التالية: الهيكلإن المدخالت الرئيسية في قياس خسائر االئتمان المتوقعة تمثل 
 

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

 

ً داخلي الموضوعةبصورة عامة من النماذج اإلحصائية  المؤشراتستمد هذه تُ  تم ي والتي ،والبيانات التاريخية األخرى ا
 موضح أعاله.ال النحو على استشرافيةتعديلها لتعكس معلومات 

 

 لى أساس نماذج التقييم اإلحصائية.ع احتسابها، والتي يتم محددتقديرات في تاريخ  تمثل التعثر احتماليةتقديرات  إن
ً  المعدةتستند هذه النماذج اإلحصائية في المقام األول إلى البيانات   يتموالتي تشتمل على عوامل كمية ونوعية، و داخليا

ً الدعمها ببيانات   .تقييم الخارجي لالئتمان، حيثما يكون مناسبا
 

 الخسائر مؤشراتبتقدير  المجموعة تقومتمثل حجم الخسائر المحتملة في حال التعثر. التعثر  دالخسائر المحتملة عنإن 
 الخسائرنماذج  إنأساس تاريخ معدالت استرداد المطالبات ضد األطراف المقابلة المتعثرة.  على التعثر عند المحتملة
ال يتجزأ من  جزءً  تشكلوتكاليف استرداد أي ضمانات  المتوقعة الضمان قيمة باالعتبار تأخذ التعثر عند المحتملة

 األصل المالي.
 

 :التعثر عند المحتملة الخسائريشمل تقدير 
 

 .العاملةوتمكنت من الرجوع إلى الحسابات  للتعثر تعرضتالتي  الحسابات بمعدل يعرف: التصحيحمعدل  -
 تضع والتي التعثر،في وقت  الصلة ذاتقيمة التصفية إلى القيمة السوقية للضمانات  بنسبة يعرفمعدل االسترداد:  -

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

في تاريخ التعثر بعد تعديلها لبيان أثر  تتحقق لم التيتكلفة الفرصة البديلة لقيمة االسترداد ب يعرفالخصم:  معدل -
 القيمة الزمنية للمال.

 

التعرض المتوقع في حالة التعثر عن السداد. تحدد المجموعة إجمالي التعرض  يمثل إجمالي التعرض عند التعثر إن
 في بماعند التعثر من التعرض الحالي للطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد 

فترية. فيما يتعلق بالتزامات اإلطفاء. إن إجمالي التعرض عند التعثر من أصل مالي يتمثل في إجمالي قيمته الد ذلك
المبالغ المستقبلية المحتملة التي و المسحوب المبلغإجمالي التعرض عند التعثر  يتضمناإلقراض والضمانات المالية، 

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

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

 

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

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

 

 12بضرب احتمالية التعثر عن السداد لمدة  1يتم حساب خسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة للتعرضات ضمن المرحلة 
التعثر وإجمالي التعرض عند التعثر في السداد. يتم حساب خسائر االئتمان المتوقعة  عندشهر في الخسائر المحتملة 

التعثر وإجمالي  دد على مدى عمر األداة في الخسائر المحتملة عنعلى مدى عمر األداة بضرب احتمالية التعثر عن السدا
 .التعرض عند التعثر
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 الخسائر مخصص 4-2-4
 

. المالية األدوات فئة حسب الخسائر لمخصص الختامية األرصدة مع االفتتاحية األرصدة مطابقات أدناه الجداول تقدم
ً  القياس أساس تعكس أنها كما االئتمان، خسائر مخصص المقارنة المبالغ تمثل  .39 رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقا

 

 مصارفال من المستحق
 

 
 واالستصناع واإلجارة والمرابحة القروض

 

 2017 لسنة القيمة انخفاض مخصص  2018 لسنة المتوقعة االئتمان خسائر مخصص 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 إجمالي
 خسائر
 االئتمان
 اإلجمالي الفردي الجماعي  المتوقعة

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

 - - -  - - - - يناير 1 في كما الرصيد
 الدولية المعايير من 9 رقم المعيار تطبيق تأثير

 - - -  788 - - 788 المالية التقارير إلعداد

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

ً  الخسائر مخصص  من 9 رقم للمعيار وفقا
 في كما المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير

 - - -  788 - - 788 يناير 1
 - - -  - - - - الخسائر مخصص قياس إعادة صافي

 –المالية الجديدة التي تم إنشاؤها  الموجودات
 - - -  1.622 - - 1.622 صافي

 - - -  (788) - - (788) المالية بالموجودات االعتراف إيقاف

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

 - - -  1.622 - - 1.622 ديسمبر 31 في كما الرصيد

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

 2017 لسنة القيمة انخفاض مخصص  2018 لسنة المتوقعة االئتمان خسائر مخصص 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 إجمالي
 خسائر
 االئتمان
 اإلجمالي الفردي الجماعي  المتوقعة

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

 163,162 145,163 17,999  186.866 161.546 - 25.320 يناير 1 في كما الرصيد
 عن الخسائر)الزيادة(/ العجز في مخصص 

 - - -  (29.123) (6.268) 298 (23.153) يناير 1خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

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

ً  الخسائر مخصص  المعايير من 9 رقم للمعيار وفقا
 - - -  157.743 155.278 298 2.167 يناير 1 في كما المالية التقارير إلعداد الدولية
     - (357) (41) 398 1 المرحلة إلى التحويالت
     - (100) 176 (76) 2 المرحلة إلى التحويالت
     - 179 (164) (15) 3 المرحلة إلى التحويالت

 23.704 16.383 7.321  15.002 13.336 549 1.117 الخسائر مخصص قياس إعادة صافي
 –المالية الجديدة التي تم إنشاؤها  الموجودات
 - - -  5.529 155 227 5.147 صافي

 - - -  (82) (34) - (48) المالية بالموجودات االعتراف إيقاف

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

ً  الخسائر مخصص  المعايير من 9 رقم للمعيار وفقا
 31 في كما المالية التقارير إلعداد الدولية
 - - -  178.192 168.457 1.045 8.690 39 رقم الدولي المحاسبي المعيار /ديسمبر

خسائر  عن الخسائر( في مخصص مركب) الزيادة
 - - -  29.264 435 - 28.829 ديسمبر 31االئتمان المتوقعة كما في 

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------  ------------------ ------------------ ------------------ 
 186.866 161.546 25.320  207.456 168.892 1.045 37.519 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 ======= ======= ======= =======  ======= ======= ======= 
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 )الدين( االستثمارية السندات

 
 أيهما ،الجماعية الخسائر أوالمتوقعة  ماناالئت لخسائر معادل مركب مخصص انخفاض قيمةب االحتفاظقررت اإلدارة 

ً  الجماعية الخسائر مخصصيتم احتساب . أعلى ٪ 1.5 يعادل بماوجيهات مصرف اإلمارات المركزي المركزي لت وفقا
 .المرجحة بالمخاطر الموجوداتمن 
 

 المالية الموجوداتاالئتمان من  مخاطر تركز 4-2-5
 

 المخاطر تركز
 

من األطراف المقابلة ألنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس  مجموعةتركزات مخاطر االئتمان من مزاولة  تنشأ
على الوفاء بااللتزامات  قدرتهمعلى  تؤثريكون لديهم سمات اقتصادية مماثلة من شأنها أن  عندماأو  ،المنطقة الجغرافية

تركزات  تشير. التعاقدية بقدر مماثل نتيجة للتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف
 أو منطقة جغرافية محددة. معيننسبياً بالمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي  المجموعةالمخاطر إلى تأثر أداء 

 
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
 
 
 
 

  

 2017 لسنة القيمة انخفاض مخصص  2018 لسنة المتوقعة االئتمان خسائر مخصص 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 إجمالي
 خسائر
 االئتمان
 اإلجمالي الفردي الجماعي  المتوقعة

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

 - - -  - - - - يناير 1 في كما الرصيد
 الدولية المعايير من 9 رقم المعيار تطبيق تأثير

 - - -  - - - - المالية التقارير إلعداد

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

ً  الخسائر مخصص  من 9 رقم للمعيار وفقا
 في كما المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير

 - - -  - - - - يناير 1
 - - -  - - - - الخسائر مخصص قياس إعادة صافي

 –المالية الجديدة التي تم إنشاؤها  الموجودات
 - - -  18 - - 18 صافي
 - - -  - - - - المالية بالموجودات االعتراف إيقاف

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

 - - -  18 - - 18 ديسمبر 31 في كما الرصيد

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



 مصرف اإلمارات للتنمية

46 

 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  4
 
 السوقمخاطر  4-3
 

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

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

 .السوق مخاطر وإدارة لمراقبة منتظم بشكل
 

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

. بغرض إدارة مخاطر األسعار األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة كاستثمارات المالي المركز بيان
 المجموعةقوم ت. هعلى تنويع محافظ التي يتعرض لها المصرف من االستثمارات في سندات الملكية، يعمل المصرف

 وفقاً للضوابط الموضوعة من قبل اإلدارة. هبتنويع محافظ
 

 المجموعةهذه المحفظة االستثمارية على نتائج ٪ في أسعار 10النقص بنسبة  /المبين أدناه تأثير الزيادةيلخص الجدول 
. يرتكز هذا التحليل على افتراض أن جميع 2017و 2018ديسمبر  31في  تينالمنتهي تينوحقوق الملكية للسن

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

 
 المجموعةالتأثير على نتائج وحقوق ملكية  
 2018 2017 
 ألف درهم  ألف درهم 

   ٪ في أسعار حقوق الملكية:10 +التغير بنسبة 

 20.163+ .69332+ اإليرادات الشاملة األخرى
 ======== ======== 

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

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

 
 تأثير أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات 

 اعلى مركزه ةلمخاطر متنوعة ترتبط بآثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعار الفائدة السوقي المجموعة تتعرض
ة من خالل قياس أثر التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار النقدية. يتم تقييم مخاطر أسعار الفائد 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 تالمتعلقة بها سلبياً بالتغيرات في أسعار الفائدة. 

 فجوات أسعار الفائدة ومطابقة إعادة التسعير للموجودات والمطلوبات من حيث هذا الشأن.
 

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

 
يتمثل معدل الفائدة الفعلي لألداة المالية النقدية في المعدل الذي ينتج عنه القيمة الدفترية لألداة عند تطبيقه في احتساب 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. يكون المعدل بالنسبة لألداة ذات المعدل الثابت المسجلة بالتكلفة المطفأة هو 

 أو المسجلة بالقيمة العادلة فيكون معدل السوق الحالي. المتغير المعدل ذاتالفعلي األصلي أما بالنسبة لألداة  معدل الفائدة
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 أو التعاقدي التسعير تاريخقيمها الدفترية، والمصنّفة حسب و المجموعةأدناه موجودات ومطلوبات  يوضح الجدول

 ، أيهما أقرب. االستحقاق تاريخ
 

 اإلجمالي غير حساسة للفائدة شهر 12 – 3 أشهر 3حتى  2018ديسمبر  31
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     الموجودات
 40.848 40.848 - - النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي

 3.299.576 121.198 1.348.378 1.830.000 مصارفالالمستحق من 

 1.111.652 - 1.111.652 -  ُسلفقروض و

 353.198 - 353.198 - عقود مرابحة وإجارة واستصناع

 790.187 326.925 463.262 - استثمارية سندات

 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 
 5.595.461 488.971 3.276.490 1.830.000 اإلجمالي

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

 1.847.858 - 1.200.000 647.858 مؤسسات حكومية ودائع وأموال من

 185.742 185.742 - - مطلوبات أخرى 

 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 
 2.033.600 185.742 1.200.000 647.858 اإلجمالي

 ============ ============ =========== ============ 
 3.561.861 303.229 2.076.490 1.182.142 التسعيرصافي فجوة 

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

 
 

 اإلجمالي غير حساسة للفائدة شهر 12 – 3 أشهر 3حتى  2017ديسمبر  31
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     الموجودات
 238.188 238.188 - - النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي

 3.653.455 123.455 1.010.000 2.520.000  مصارفالالمستحق من 
 578.683 7.536 571.147 -  ُسلفقروض و

 83.476 - 83.476 - عقود مرابحة وإجارة واستصناع
 569.630 382.043 187.587 - استثمارية سندات

 ------------------------------- ------------------------------- ---------------------------- ------------------------------ 
 5.123.432 751.222 1.852.210 2.520.000 اإلجمالي

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

 2.374.794 - - 2.374.794 مؤسسات حكومية وأموال من ودائع
 70.052 70.052 - - مطلوبات أخرى 

 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------ 
 2.444.846 70.052 - 2.374.794 اإلجمالي

 ============ ============ =========== ============ 
 2.678.586 681.170 1.852.210 145.206 التسعيرصافي فجوة 

 ============ ============ =========== ============ 
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 المجموعة تفترضيتم 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  25تقلب بواقع 
 وصافي الموجودات كما في ذلك التاريخ، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة:  التأثير التالي على صافي أرباح السنة

 
 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 نقطة أساس في أسعار الفائدة  25 -ر التغير بواقع +/ يأثت

   اإلمارات )إيبور( مصارفالسائدة لدى 
 3.197 -+/ 6.736 -+/ (الخسائر)أو  األرباح

 =========== =========== 
 
 4.542موجودات تخضع لفائدة بمبلغ  على رتكزيومبّسطة،  سيناريوهاتأسعار الفائدة المبينة أعاله على  تأثيرنطوي ي

 2.375: 2017)مليون درهم  1.848ومطلوبات تخضع لفائدة بمبلغ  مليون درهم( 4.185: 2017)مليون درهم 
للتخفيف من أثر الحركات في  اتخاذها اإلدارة بإمكان التيجراءات اإلأسعار الفائدة بالتأثر  يتضمن. ال مليون درهم(
 أسعار الفائدة.

 
 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 للمعامالت تستخدم التي العملة بنفس عادةً  المجموعة موجودات تمويل يتم

 .األجنبية
 
 درهم ألف 498.177بالعمالت األجنبية  المجموعة، بلغ صافي تعرضات 2018ديسمبر  31في  كما
نظراً لثبات سعر صرف الدرهم اإلماراتي أمام الدوالر األمريكي، فإن تعرض  .(درهم ألف 235.371: 2017)

 المجموعة للمخاطر من هذه العملة محدود.
 

 السوق مخاطر إدارة
 المخاطر أنواع من نوع لكل حدوداً  تضع التي والمطلوبات الموجودات لجنة إلى بالكامل السوق مخاطر صالحية تُسند
 لمراجعة)تخضع  المخاطر إلدارة تفصيلية سياسات تطوير مسؤولية اإلدارة تتحمل بينما. وللمحافظ جماعي بشكل

 .السياسات هذه وتطبيق اليومية والمراجعة( والمطلوبات الموجودات لجنة وموافقة
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  4
 

 مخاطر السيولة 4-4
 

على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بالمطلوبات المالية عند استحقاقها  المجموعةتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة 
في الوفاء بالتزامات اإلقراض. تقوم إدارة  المجموعةواستبدال األموال عند سحبها. األمر الذي قد يؤول إلى اخفاق 

 .المجموعةتعرض لها تبمراقبة مخاطر السيولة التي  المجموعة
 

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 12 حتى 
 أكثر من 

 شهر 12
تاريخ استحقاق 

 اإلجمالي غير محدد
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2018ديسمبر  31

     الموجودات
 40.848 - - 40.848 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي

 3.299.576 - - 3.299.576  مصارفالالمستحق من 

 1.111.652 - 1.065.074 46.578  ُسلفقروض و

 353.198 - 353.198 - عقود مرابحة وإجارة واستصناع 

 790.187 326.925 130.966 332.296 استثمارية سندات

 -------------------------- --------------------------- -------------------- -------------------------- 
 5.595.461 326.925 1.549.238 3.719.298 اإلجمالي

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

 1.847.858 - - 1.847.858 مؤسسات حكومية ودائع وأموال من

 185.742 185.742 - - مطلوبات أخرى 

 -------------------------- ----------------------- -------------------- --------------------------- 
 2.033.600 185.742 - 1.847.858 اإلجمالي

 ========== =========== ========= ============ 
 3.561.861 141.183 1.549.238 1.871.440 السيولة توفرصافي 

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

 شهر 12 حتى 
 أكثر من 

 شهر 12
تاريخ استحقاق 

 اإلجمالي غير محدد
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2017ديسمبر  31

     الموجودات
 238.188 - - 238.188 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي

 3.653.455 - - 3.653.455 مصارفالالمستحق من 
 578.683 33.210 505.820 39.653  ُسلفقروض و

 83.476 - 68.372 15.104 عقود مرابحة وإجارة واستصناع 
 569.630 382.043 181.635 5.952 استثمارية سندات

 -------------------------- ---------------------- -------------------- -------------------------- 
 5.123.432 415.253 755.827 3.952.352 اإلجمالي

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

 2.374.794 - - 2.374.794 مؤسسات حكومية ودائع وأموال من
 70.052 70.052 - - مطلوبات أخرى 

 -------------------------- ----------------------- -------------------- --------------------------- 
 2.444.846 70.052 - 2.374.794 اإلجمالي

 ========== ========= ========= ============ 
 2.678.586 345.201 755.827 1.577.558 السيولة توفرصافي 

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

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

 

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

. من المحتمل أن تؤدي المراكز الغير متوافقة إلى زيادة الربحية، ومتنوعةالمصرفية غالباً ما تكون غير محددة المدة 
 ولكنها أيضاً قد تزيد من مخاطر التعرض لخسائر. 

 

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

 الصرف.
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 المخاطر التشغيلية 4-5

 
تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن عدة أسباب متنوعة ترتبط 

والتقنيات المطبقة والبنية التحتية وعوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر االئتمان  اوموظفيه المجموعةبعمليات 
ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك المخاطر التي تنتج عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير االنضباط 

وتواجه كافة المنشآت التجارية  ،المجموعةالمؤسسي المتعارف عليها بشكل عام. تنتج مخاطر تشغيلية من كافة عمليات 
 تلك المخاطر.

 
إلى إدارة المخاطر التشغيلية بغرض تحقيق التوازن فيما بين تجنب الخسائر المالية وعدم اإلضرار  المجموعةهدف ت

مع فعالية التكلفة بشكل عام باإلضافة إلى تجنب اإلجراءات الرقابية التي تحد من روح المبادرة  المجموعةبسمعة 
 بتكار. واال
 

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

 
 إدارة مخاطر رأس المال 4-6

 
وفقاً لمبدأ االستمرارية  اعلى مواصلة أعماله افيما يتعلق بإدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرته المجموعةهدف ت

 المجموعةتعرض تالمال لخفض تكلفة رأس المال. ال بغرض توفير العوائد للمساهمين والحفاظ على هيكل جيد لرأس 
 فائض في النقد.توفر ل نظراً لمخاطر رأس المال 

 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة 4-7

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

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

 
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 

وفقاً لمبدأ االستمرارية دون أي نية أو التزام بتقليص نطاق  المجموعةمواصلة أعمال  تعريف القيمة العادلة إلى افتراض
 بشكل جوهري أو الدخول في معاملة بشروط غير مالئمة. اأعماله

 
تقارب قيمها العادلة. كما أن القيم االسمية، ناقصاً  المجموعة لدىإن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية 

 نخفاض في قيمة القروض وعقود المرابحة واالستصناع تقارب قيمها العادلة. مخصص اال
 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لألدوات المالية التي  7بتطبيق التعديالت على المعيار رقم  المجموعة تقام

فصاح عن قياسات القيمة العادلة حسب يتم قياسها بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي. تقتضي هذه التعديالت اإل
 المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة على النحو التالي:

 
 ؛المطابقةاألسعار المدرجة )غير الُمعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات  - 1المستوى 

 
، التي يمكن مالحظتها للموجودات 1المستوى المعطيات األخرى بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في  - 2المستوى 

 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  - 3المستوى 
 ملحوظة(.
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 األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمةالمدرجة  ابقياس القيم العادلة الستثماراته المجموعةقوم ت

والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باستخدام أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في 
قوم تغير المدرجة والصناديق المدارة خارجياً،  الملكية حقوق بأسهم(. فيما يتعلق 1)المستوى  مطابقةسوق نشطة ألداة 

أو إعادة تصنيف فيما بين مستويات  تنقالت كن هناك أيتلم  .3المستوى  طارإ فيبقياس القيمة العادلة لها  المجموعة
 .السنةالقيمة العادلة خالل 

 
 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  المجموعة ترىقصيرة األجل وصادرة بمعدالت السوق، تقارب قيمتها الدفترية إلى حد  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 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
     2018ديسمبر  31في 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  
 332.296 - - 332.296 األرباح أو الخسائر  

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  
 326.925 173.600 - 153.325 األخرى الشاملة اإليرادات  

 546.860 546.860 - - عقارات استثمارية
     
     2017ديسمبر  31في 

 389.217 25.400 - 363.817 الموجودات المالية المتاحة للبيع
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

 180.413 180.413 - - األرباح أو الخسائر  
 571.720 571.720 - - عقارات استثمارية
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 طرق التقييم والمدخالت الهامة غير الملحوظة 4-7-1

 
، باإلضافة إلى المدخالت الهامة 3المستوى إطار  فيالمستخدمة لقياس القيم العادلة  يوضح الجدول التالي طرق التقييم

 استخدامها.غير الملحوظة التي تم 
 

 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 

السوق المشتقة من مضاعفات 
أسعار مدرجة لشركات مماثلة 

يمكن مقارنتها بالشركة 
المستثمر بها واألرباح 
المتوقعة قبل الفائدة 

والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء للشركة المستثمر 
بها. يتم تعديل التقدير وفقاً 
لتأثير عدم رواج سندات 

 الملكية.

دة األرباح قبل الفائ 
والضرائب واالستهالك 

األرباح  /إلطفاءوا
المتوقعة قبل الفائدة 

والضرائب واالستهالك 
 واإلطفاء

 
 الرواج عدم خصومات

 
 المالية المضاعفات

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

  ارتفاع )انخفاض( معدل نمو
 اإليرادات السنوية؛

  ارتفاع )انخفاض( هامش األرباح
قبل الفائدة والضرائب واالستهالك 

 واإلطفاء؛ أو 
  ارتفاع )انخفاض( مضاعف السوق

 المعدل. 
 
 
يصاحب التغير في معدل عام،  بشكل

نمو اإليرادات السنوية بشكل عام تغيير 
في هامش األرباح قبل الفائدة  مماثل

 والضرائب واالستهالك واإلطفاء. 

 المدخالت الهامة غير الملحوظة طريقة التقييم النوع

 التدفقات النقدية المخصومة عقارات استثمارية
 

 اإليرادات رسملة

 .مخططات التأثر بالموقع 

 .مخططات الطوابق 
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 3المستوى إطار  فيالقيم العادلة  4-7-2
 

 3المستوى إطار  فيمطابقة القيم العادلة 
 

 :3إطار المستوى  فياألرصدة الختامية للقيم العادلة يوضح الجدول التالي مطابقة األرصدة االفتتاحية ب
 

  

 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 

   العقارات االستثمارية
 591.040 571.720 يناير 1الرصيد كما في 

 - - االستبعادات خالل السنة
 (19.320) (24.860) الخسائر من التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

 ------------------ ------------------ 
 571.720 546.860 ديسمبر 31الرصيد كما في 

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

 - - يناير 1الرصيد كما في 
 من 9 رقم المعيار تطبيق نتيجة للبيع متاحة مالية موجودات من التصنيف إعادة

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

 - 180.413 المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من 9 رقم المعيار تطبيق نتيجة
 ------------------ ------------------ 

 - 205.813 يناير 1 في بيانه المعاد الرصيد
 - (32.213) العادلة القيمة في التغير

 ------------------ ------------------ 
 - 173.600 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 ======== ======== 
   غير مدرجةملكية  حقوقأسهم 

   موجودات مالية متاحة للبيع
 30.175 25.400 يناير 1الرصيد كما في 

 الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة مالية استثمارات إلى التصنيف إعادة
 - (25.400) المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من 9 رقم المعيار تطبيق نتيجة األخرى

 ------------------ ------------------ 
 30.175 - يناير 1 في بيانه المعاد الرصيد
 (3.017) - 1 المستوى إلى التحويل

 (1.758) - التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيعالخسائر من 
 ------------------ ------------------ 

 25.400 - ديسمبر 31الرصيد كما في 
 ======== ======== 

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 197.626 180.413 يناير 1الرصيد كما في 

 الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة مالية استثمارات إلى التصنيف إعادة
 - (180.413) المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من 9 رقم المعيار تطبيق نتيجة األخرى

 -------------------- ------------------ 
 197.626 - يناير 1 في بيانه المعاد الرصيد
 (18.253) - االستبعاد

 1.040 - ةالتغير في القيمة العادل
 ------------------ ------------------ 

 180.413 - ديسمبر 31الرصيد كما في 
 ======== ======== 
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 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة   5
 

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

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

امة الموضوعة تم أدناه بيان األحكام اله 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.

 
 (2018يناير  1)السياسة المطبقة اعتبارًا من  االئتمان مخاطر في الملحوظة الزيادة أ()

 
، يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة كمخصص يعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 7-2-3كما هو مبين في اإليضاح 

أو  2، أو خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية لموجودات المرحلة 1شهر لموجودات المرحلة  12
االعتراف المبدئي. ال يعرف  إذا زادت مخاطر االئتمان بصورة جوهرية منذ 2. ينتقل األصل إلى المرحلة 3المرحلة 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ما هي الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. عند تقييم ما  9المعيار رقم 
إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل ما قد زادت بصورة جوهرية، تأخذ المجموعة بعين االعتبار معلومات استشرافية 

 لة ومدعومة.   نوعية وكمية معقو
 

 1 من اعتباراً  المطبقة)السياسة تكوين مجموعات من الموجودات التي لها سمات متشابهة من حيث مخاطر االئتمان  )ب(
 (2018 يناير
 

عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة بصورة جماعية، يتم تجميع األدوات المالية على أساس السمات المتشابهة من حيث 
المخاطر. تقوم المجموعة بمراقبة مدى مالءمة سمات مخاطر االئتمان بصورة مستمرة لتقييم ما إذا كانت ستظل 

ت بشكل مناسب في حالة تغير سمات مخاطر االئتمان. قد متشابهة. هذا األمر ضروري لضمان إعادة تقسيم الموجودا
يترتب على ذلك تكوين محافظ جديدة أو تحويل موجودات إلى محفظة قائمة تعكس بشكل أفضل السمات المتشابهة 

 لمجموعة الموجودات من حيث مخاطر االئتمان. 
 

 (2018 نايري 1 من اعتباراً  المطبقة)السياسة 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 

 لمتعلقة بالمحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان. هذه النماذج، بما في ذلك االفتراضات ا
 
 (2018يناير  1)السياسة المطبقة قبل  قيمة القروض وعقود المرابحة واإلجارة واالستصناع خسائر انخفاض (د)

 
وكذلك عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع لتقييم مدى االنخفاض في قيمتها  ابمراجعة محفظة قروضه المجموعة تقوم

 تقوممرة واحدة على األقل سنوياً. لتحديد مدى ضرورة تسجيل خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر، 
يمكن قياسه في التدفقات للتحقق مما إذا كانت هناك أية بيانات ملحوظة تُشير إلى وجود انخفاض  بوضع أحكام المجموعة

النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة القروض وذلك قبل أن يُعزى هذا االنخفاض ألي قرض بصورة فردية داخل تلك 
 المحفظة. 

 
قد تشتمل األدلة على بيانات ملحوظة تُشير إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد لدى المقترضين أو ظروف اقتصادية 

ية تصاحب حاالت العجز في الموجودات. تستخدم اإلدارة التقديرات استناداً إلى تجارب الخسارة السابقة إقليمية أو محل
ومدى توفر دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية. تتم مراجعة المنهجية 

المستقبلية بصورة منتظمة لتقليص أية فروقات بين واالفتراضات المستخدمة لتقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية 
 الخسائر المقدرة والخسائر الفعلية.
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   )تابع( التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 5
 

 (2018 يناير 1 من اعتباراً  المطبقة)السياسة  االستثمارات تصنيف )هـ(
 

يستـند تصنيف وقياس الموجودات المالية إلى نموذج األعمال الذي تستخدمه اإلدارة في إدارة موجوداتها المالية، ويستند 
 استثماراتأن ب قناعة علىسمات التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية الخاضعة للتقييم. إن اإلدارة  إلىكذلك 

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

إن الموجودات . والفائدةلغ األصلي وينشأ عن الشروط التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل دفعات فقط للمب
استثمارات في أدوات الملكية غير  تمثل األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمةالمالية التي يتم قياسها 

 هذه تصنيفاإلدارة أن  ترى. المحتفظ بها لالستفادة من التغيرات في قيمتها العادلة وال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة
في  متوسطة وطويلة األجل خططهايعكس  األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة أنها على األدوات

 .الخسائر أو األرباحمن االحتفاظ باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل أفضل  بشكلاستثماراتها 
 

 (2018يناير  1)السياسة المطبقة قبل  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع (و)
 

"األدوات المالية: االعتراف والقياس" لتحديد مدى تعرض  39توجيهات المعيار المحاسبي الدولي رقم  المجموعة تتبع
األصل المالي المتاح للبيع لالنخفاض في القيمة. تتطلب عملية تحديد انخفاض القيمة وضع أحكام جوهرية. عند وضع 

، ضمن عوامل أخرى، بتقييم مدة ومقدار انخفاض القيمة العادلة لالستثمار ألقل من تكلفته، المجموعة تقومم، هذه األحكا
وكذلك الجدارة المالية للشركة المستثمر فيها والتوقعات قصيرة األجل ألعمالها، بما في ذلك عوامل أخرى مثل قطاع 

 فقات النقدية التشغيلية والتمويلية.العمل وأداء قطاع العمل والتغيرات في التقنيات والتد
 

 (2018 يناير 1 قبل المطبقة)السياسة االنخفاض في قيمة الودائع  (ز)
 

يتم تقدير المبالغ القابلة للتحصيل والقيمة الحالية للودائع عندما يتم تمديد فترة تحصيل كامل المبلغ أو التفاوض بشأنه أو 
. بالنسبة للمبالغ الهامة في حالتها الفردية، المقابل للطرفعندما ال يكون من المرجح تحصيله بسبب التراجع االئتماني 

دة عن طريق تخفيض التدفقات النقدية المقدرة إلى قيمتها الحالية، مع مراعاة عامل يتم وضع تقدير لكل مبلغ على ح
 المخاطر المحتملة من عجز الطرف المقابل عن السداد. 

 
 االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات (ح)

 
بصورة مستمرة من خالل مقارنة القيمة العادلة بناًء على  اومعداته ابتقييم االنخفاض في قيمة ممتلكاته المجموعة تقوم

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/  المجموعة تقومإلى وجود انخفاض في القيمة، 
 القيمة العادلة. 
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 المصارفالمستحق من  6
 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 3.530.000 3.180.000   اإليداعات
 123.455 121.198  حسابات جارية وحسابات تحت الطلب

 - (1.622)  الخسائر مخصص: ناقصاً 
  --------------------- --------------------- 
  3.299.576 3.653.455 
  ========== ========== 
  

 ال: 2017) درهم مليون 1.200 بقيمة حكومية مؤسسات من المجموعة استلمتها التي عالودائتشتمل اإليداعات على 
 (.13( )إيضاح شيء
 

  ُسلفوال القروض 7
 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 226.628 476.964  *ُسلفقروض و
 148.238 133.818  قروض لمؤسسات مالية**

 390.010 711.384  قروض سكنية
  --------------------- --------------------- 

 764.876 1.322.166  ُسلفالقروض والإجمالي 
 (182.593) (203.183)  الخسائر: مخصص ناقصاً 
 (3.600) (7.331)  : الفائدة المعلقةناقصاً 

  ------------------- ------------------- 
 578.683 1.111.652  ديسمبر 31الرصيد في 

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

 مليون 103: 2017 ديسمبر 31)مليون درهم  295على قروض عقارية بلغت  ُسلفالقروض واليشتمل أيضاً رصيد 
 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في عقارات على لالستحواذ حكومية لمؤسسة حهاتم من (درهم
 
درهم  ونملي 7 .95 بمبلغ تعرضب لماليا زکرلما نبيا في رافالعتا دارةإلا ررتق، 2018 سنة نم ولألا بعرلا لخال* 
 مخصص رصد. تم رضلقا سداد تفاقيةا بجوبم دلعقا زاملتا روطبش ءفاوبال للعميا مقيا حال في بشروط عنه التنازل مت
ً تم  وعليه، هذا المبلغ بالكاملل  االعتراف بمبلغ المخصص. أيضا
 

القروض  هذه تعرضت وقد، ماليتين مؤسستين لدى تعاايدإ ألصلا في لماليةا تللمؤسسا المقدمة وضلقرا تمثل** 
 فيهذه القروض  بشأنإعادة التفاوض  ت. تممقابلها ضمانات علىحصلت  قدالمجموعة  تكنكما لم  ،لقيمةا ضلالنخفا
 لخال. درهم( ليونم 74 .1 :2017ديسمبر  31)مليون درهم  73 .8 هذه القروضل. بلغ المخصص المتراكم 2014
مليون درهم  17البالغة  ليلتحوا محتملة المقترض أدوات بأحد المتعلق العنصر تصنيف بإعادة المجموعة قامت، ٢٠١٥
 .بالكامل لها مخصص رصد وتممحفظة األسهم،  إلى
 
المخصصات  أرصدة. بلغت مليون درهم( 265: 2017ديسمبر  31)مليون درهم  258 المتعثرةإجمالي القروض  بلغ
ديسمبر  31)مليون درهم على التوالي  7 .3مليون درهم و 203.2ل هذه القروض مقاببها  المحتفظالفائدة المعلقة و

 .رهم على التوالي(د 3 .6مليون درهم و 182 .6 :2017
 
دليل موضوعي أو  على القائمتقييم اإلدارة  شيرما لم ييوم،  90ألكثر من  تأخرتعلى القروض التي  الفائدةتعليق  يتم

 ذلك. غيربيانات تاريخية تراكمية إلى 
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 )تابع( ُسلفوال القروض 7
 

 :القروض قيمةالحركة في مخصص انخفاض 
 
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 158.889 182.593  يناير 1الرصيد في 
 16.383 -  محددة مخصصات

 7.321 -  المخصص الجماعي 
 - 13.244  2و 1المرحلة  –الخسائر  مخصص
 - 7.346  3المرحلة  –الخسائر  مخصص

  ---------------- ---------------- 
 182.593 203.183  ديسمبر 31 في الرصيد

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

 
 االقتصادي: العمل قطاعحسب 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 148.238 133.818  خدمات مالية 
 671 9.294  المأكوالت والمشروبات

 110.796 136.890  اإلنشاءات مواد
 - 22.940  التعليم

 3.218 500  المنتجات الكيميائية
 492.816 1.006.018  عقارات
 9.137 12.706  أخرى

  ----------------- ----------------- 
  1.322.166 764.876 

 (186.193) (210.514)  : المخصصات والفائدة المعلقةناقصاً 
  --------------------- ------------------- 
  1.111.652 578.683 
  ========== ======== 

 
 عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع 8
 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 34.541 353.198  اإلسالمي السكني التمويل
 12.889 4.273  صافي - ستصناعاالمرابحة والعقود 

 40.319 -  حكوميةعقود إجارة 
  ---------------- ---------------- 
  357.471 87.749 

 (4.273) (4.273)  : مخصص االنخفاض في القيمةناقصاً 
  ----------------- ----------------- 

 83.476 353.198  صافي عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع 
  ======== ======= 
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 )تابع( عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع 8

 
 علی تحصلو ،لقائمةواالستصناع ا رةجااإل ودعق بتسوية يةدتحاا ميةوحک يئةه تقام، 2018 سنة نم لثانيا بعرلا لخال

المتعلقة باالستحواذ على  التمويل الجديد لتسوية االلتزامات المالية القديمة تقديمتم . عةولمجما نم ديدج يليوتم تسهيل
 .دول عدةعقارات في 

 
يتم منحها لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة و واستصناع،شكل عقود إجارة  فياإلسالمي  السكنيالتمويل  يأتي

 .2021شراء أو بناء منازلهم بما يتماشى مع رؤية اإلمارات بغرض 
 
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 85.062 376.201  إجمالي االستثمار في اإلجارة
 (17.039) (122.462)  : أرباح اإلجارة المؤجلةناقصاً 

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

  253.739 68.023 
  ========== ======== 

 
 :التالي النحو علىالحد األدنى لدفعات اإلجارة المستقبلية  سداد يستحق ديسمبر، 31 في كما
 

 2018ديسمبر  31       

  
 الحد األدنى

 لدفعات اإلجارة

القيمة الحالية 
للحد األدنى 

 لدفعات اإلجارة
 ألف درهم ألف درهم  
    

 8.305 17.569  خالل سنة واحدة
 35.206 69.212  من سنتين إلى خمس سنوات

 210.228 289.420  أكثر من خمس سنوات
  ---------------------- -------------------- 
  376.201 253.739 
  ========== ========= 
 

 2018ديسمبر  31       

  
 الحد األدنى

 لدفعات اإلجارة

القيمة الحالية 
األدنى للحد 

 لدفعات اإلجارة
 ألف درهم ألف درهم  
    

 9.286 11.418  خالل سنة واحدة
 34.257 41.270  من سنتين إلى خمس سنوات

 24.480 32.374  أكثر من خمس سنوات
  ---------------------- -------------------- 
  85.062 68.023 
  ========== ========= 
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 )تابع(عقود المرابحة واإلجارة واالستصناع  8

 
. بلغ رصيد المخصص مليون درهم( 4 .3: 2017ديسمبر  31)مليون درهم  4 .3 المتعثربلغ إجمالي التمويل اإلسالمي 

 .مليون درهم( 4 .3: 2017ديسمبر  31)مليون درهم  4 .3التمويل  هذاالمحتفظ به مقابل 
 

 

 القيمة: الحركة في مخصص انخفاض
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 4.273 4.273  يناير  1الرصيد في 
 - -  المحمل للفترة 

  ------------- ------------- 
  4.273 4.273 
  ====== ====== 

 

 حسب القطاع االقتصادي:
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 83.476 353.198  عقارات
 4.273 4.273  أخرى

  --------------- --------------- 
  357.471 87.749 

 (4.273) (4.273)  المعلقة والفائدة المخصصات: ناقصاً 
  ----------------- --------------- 
  353.198 83.476 
  ======== ======= 

 
 االستثمارية السندات 9

 
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 389.217 -  للبيع المتاحة المالية الموجودات
 180.413 332.296  الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية االستثمارات
 - 326.925  األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة المالية االستثمارات
 - 130.966  التكلفة المطفأة –المالية  االستثمارات

  ----------------- ----------------- 
 569.630 790.187  ديسمبر 31الرصيد كما في 

  ======== ======== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع( االستثمارية السندات 9
 

 العادلة بالقيمة للبيع المتاحة المالية الموجودات في الحركة
 
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 372.234 389.217  السنة بداية في الرصيد
 10.338 -  اإلضافات

 1.076 -  العادلة القيمة في التغير
 5.569 -  الثابتة اإليرادات ذات محافظالفي  الحركة
    :المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من 9 رقم المعيار تطبيق تأثير
 اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة مالية استثمارات إلى التصنيف إعادة

 - (201.630)  األخرى الشاملة
 أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية استثمارات إلى التصنيف إعادة

 - (187.587)  الخسائر
  ------------------- ----------------- 

 389.217 -  ديسمبر 31الرصيد كما في 
  ========= ======== 

 
بالدوالر األمريكي وتتألف  تتم التي الدين سنداتباستثناء  ،المالية المتاحة للبيع بالدرهم اإلماراتي االستثمارات تنفيذ يتم

 مما يلي: 
   2017 
 ألف درهم   
    

 187.587    الدين سندات محفظة
 176.230   محلية مدرجة حقوق ملكية أسهم

 25.400   غير مدرجة محليةأسهم حقوق ملكية 
   ----------------- 
   389.217 
   ======== 
 

 الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية االستثمارات في الحركة
 
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 197.626 180.413  السنة بداية في الرصيد
    :المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من 9 رقم المعيار تطبيق تأثير
 اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة مالية استثمارات إلى التصنيف إعادة

 - (180.413)  األخرى الشاملة
 أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية استثمارات إلى التصنيف إعادة

 - 187.587  الخسائر
 (18.253) 151.300  )االستبعادات( /اإلضافات
 1.040 (5.514)  العادلة القيمة في التغير من المحققة غير)الخسائر(  /األرباح
 - (317)  المحققة الخسائر
 - (760)  العالوات إطفاء
  ------------------- ----------------- 

 180.413 332.296  ديسمبر 31الرصيد كما في 
  ========= ======== 



 مصرف اإلمارات للتنمية

61 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع( االستثمارية السندات 9
 

 )تابع(في االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  الحركة
 

 :يلي مما الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية االستثمارات تتألف
 
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 - 183.411  الدين سندات محفظة
 - 148.885  الدائمة الصكوك أدوات

 180.413 -  مدرجة غيرأسهم حقوق ملكية 
  ------------------- ----------------- 
  332.296 180.413 
  ========= ======== 
 

 األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة المالية االستثمارات في الحركة
 
   2018 
 ألف درهم   
    

 -   السنة بداية في الرصيد
    :المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من 9 رقم المعيار تطبيق تأثير
 201.630   للبيع متاحة مالية موجودات من التصنيف إعادة
  خالل من العادلة بالقيمة مالية استثمارات من التصنيف إعادة

 180.413   الخسائر أو األرباح    
 (25.700)   )االستبعادات( /اإلضافات

 (42.503)   العادلة القيمة في التغير
 13.085   المحققة الخسائر

   ----------------- 
 326.925   ديسمبر 31الرصيد كما في 

   ======== 
 

 بمبلغ األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة ملكية حقوقاإلدارة خالل السنة باستبعاد استثمارات  قامت
 .االستبعاد عند درهم ألف 13.085 بمبلغ متراكمة أرباح تسجيل عليه ترتب مما درهم، ألف 26.786

 
 :يلي مما اإلماراتي بالدرهم تتم التي األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة المالية االستثمارات تتألف
 
   2018 
 ألف درهم   
    

 153.325   مدرجة محلية ملكية حقوق أسهم
 173.600   مدرجة غير محلية ملكية حقوق أسهم
   ------------------- 
   326.925 
   ========= 
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 المالية الموحدةإيضاحات حول البيانات 
 

 )تابع( االستثمارية السندات 9
 

 المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية االستثمارات في الحركة
 
   2018 
 ألف درهم   
    

 -   السنة بداية في الرصيد
 130.912   اإلضافات

 72   الخصم إطفاء
 ً  (18)   القيمة انخفاض مخصص: ناقصا

   ------------------- 
 130.966   ديسمبر 31الرصيد كما في 

   ========= 
 

 ٪ سنوياً،3 .875 بواقع فائدة لمعدل تخضع األمريكي بالدوالر سندات من المطفأة بالتكلفة المقاسة االستثمارات تتألف
 .2023مارس  19ويستحق سدادها في  وتنطوي هذه الدفعات على دفعات نصف سنوية

 

 العقارات االستثمارية 10
 

 تتألف العقارات االستثمارية مما يلي:

 مباني أراضي  
عقارات قيد 

 اإلجمالي التطوير
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     
 591.040 101.870 368.350 120.820 2016 ديسمبر 31 في

 (19.320) (6.050) (13.850) 580 )خسائر( إعادة التقييم /أرباح
 ----------------- ------------------ ---------------- ----------------- 
 571.720 95.820 354.500 121.400 2017 ديسمبر 31 في

 (24.860) (3.520) (20.200) (1.140) خسائر إعادة التقييم
 ----------------- ----------------- ---------------- ----------------- 
 546.860 92.300 334.300 120.260 2018ديسمبر  31 في
 ======== ======== ======= ======== 

 
 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 
     

 217.220 3.400 172.820 41.000 وعقارات قيد التطويرأراضي 
 354.500 - 111.000 243.500 مباني
 ----------------- ----------------- ------------- ----------------- 
 571.720 3.400 283.820 284.500 2017ديسمبر  31في 
 ======== ======== ====== ======== 
     

 212.560 3.400 176.900 32.260 وعقارات قيد التطويرأراضي 
 334.300 - 109.000 225.300 مباني
 ----------------- ----------------- ------------- ----------------- 

 546.860 3.400 285.900 257.560 2018ديسمبر  31في 
 ======== ======== ====== ======== 
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 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 

 )تابع(العقارات االستثمارية  10
 

يتم بيان العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تم تحديدها استناداً إلى التقييمات التي أجرتها شركة متخصصة في تقييم 
 . 2018ديسمبر  31العقارات االستثمارية كما في 

 
معايير التقييم الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين ومعايير التقييم الدولية تم إجراء التقييم، الذي يتوافق مع 

ذات الصلة، باستخدام طرق التقييم المعتمدة التي تشتمل على طريقة التقييم المقارن وطريقة تقييم االستثمار وطريقة تقييم 
 القيمة المتبقية.

 
المستأجرين الذين يشغلون العقار أو المسؤولين عن الوفاء بالتزامات عقد تعكس التقييمات، حيثما يكون مناسباً، نوع 

اإليجار أو المحتمل أن يشغلوا العقار بعد تأجير الوحدات الخالية وتوزيع المسؤوليات الخاصة بالصيانة والتأمين بين 
 والمستأجرين واألعمار اإلنتاجية المتبقية للعقارات.  المجموعة

 
 مليون درهم.  11 .5على سند ملكية قطعة أرض بلغت قيمتها  2016خالل المجموعة  تحصل
 

الذي يمثل التكاليف  مليون درهم( 43 .8: 2017)مليون درهم  43 .8تتضمن العقارات االستثمارية قيد التطوير مبلغ 
تم االعتراف بنقص في القيمة بناًء على أخر تقييم تم إجراؤه،  المتكبدة حتى تاريخه فيما يتعلق باألساسات وأعمال الحفر.

 .(شيء ال: 2017)مليون درهم  16العادلة لهذا المشروع بمبلغ 
 

 صافي: –اإليرادات من العقارات االستثمارية 
 
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 26.041 23.489  إيرادات اإليجارات 
 (6.152) (6.990)  رسوم الخدمة

  --------------- --------------- 
  16.499 19.889 
  ====== ====== 
 

 .(22)إيضاح تم اإلفصاح عن إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية كإيرادات تشغيلية أخرى 
 

 الموجودات األخرى 11
 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 21.747 15.190  المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى المصروفات
 6.226 27.418  الفائدة مستحقة القبض

  --------------- --------------- 
  42.608 27.973 
  ====== ====== 
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 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 

 الممتلكات والمعدات  12

 

 درهم كما يلي: 1تتضمن المباني المذكورة أعاله قطع أراضي تبلغ قيمتها االسمية 
 

بدون مقابل.  2000في إمارة أبوظبي على قطعة أرض ممنوحة من قبل حكومة أبوظبي في عام  المجموعةتم تشييد مبنى 
في إمارة أبوظبي بواسطة شركة تقييم  اهاالمجموعة تقييماً لمبن تدرهم. أجر 1بقيمة اسمية قدرها  تم تسجيل هذه األرض

مليون درهم  37ادلة في ذلك التاريخ وقد بلغت القيمة الع 2018ديسمبر  31خارجية، بما في ذلك األرض كما في 
 مليون درهم(. 47 .5: 2017)
 

بدون مقابل. تم  2000في إمارة دبي على قطعة أرض ممنوحة من قبل حكومة دبي في عام  المجموعةتم تشييد مبنى 
إمارة دبي بواسطة  في اهاالمجموعة تقييماً لمبن تأجردرهم.  1تسجيل القيمة الدفترية لهذه األرض بقيمة اسمية قدرها 

 54 .2وقد بلغت القيمة العادلة في ذلك التاريخ  2018ديسمبر  31، بما في ذلك األرض كما في شركة تقييم خارجية
 مليون درهم(. 47: 2017)مليون درهم 

 

 
 مباني 

 أثاث 
 وتجهيزات 

أجهزة 
 سيارات كمبيوتر

 أعمال 
 اإلجمالي  قيد اإلنجاز 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       التكلفة
 130.829 2.365 460 31.611 11.435 84.958  2017 يناير 1في 

 5.579 5.009 300 235 35 - إضافات 
 (5) - - - (5) - تعديالت
 - (1.622) - 1.622 - - تحويالت

 - - - 2.468 788 (3.256) * التصنيف إعادة
 --------------- ------------- -------------- ----------- ------------ --------------- 

 136.403 5.752 760 35.936 12.253 81.702  2017ديسمبر  31في 
 189 - - 173 16 - إضافات 
 (466) (466) - - - - استبعادات
 - (1.990) - 1.990 - - تحويالت
 (4.623) - - (4.623) - - مشطوبات
 (2.029) (2.029) - - - - القيمة انخفاض

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

 129.474 1.267 760 33.476 12.269 81.702  2018ديسمبر  31في 
 ======= ====== ====== ===== ====== ======= 

       المتراكماالستهالك 
 61.332 - 460 18.341 9.973 32.558 2017يناير  1في 

 11.609 - 5 4.642 926 6.036 المحمل للسنة 
 (5) - - - - (5) تعديالت

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

 72.936 - 465 22.983 10.899 38.589  2017ديسمبر  31في 
 8.491 - 60 4.414 682 3.335 المحمل للسنة 

 (4.623) - - (4.623) - - مشطوبات
 - - - 2.269 (750) (1.519) تعديالت

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

 76.804 - 525 25.043 10.831 40.405  2018ديسمبر  31في 
 ======= ====== ======= ===== ======= ======= 

       صافي القيمة الدفترية
 52.670 1.267 235 8.433 1.438 41.297  2018ديسمبر  31في 
 ====== ====== ====== ======= ====== ======= 

 63.467 5.752 295 12.953 1.354 43.113  2017ديسمبر  31في 
 ====== ====== ====== ======= ====== ======= 
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 )تابع(الممتلكات والمعدات  12
 

 من 3مستوى ال إطار فييتم تصنيفها وطريقة تقييم االستثمار،  إلى عليها المنشأة والمبانيتقييم أراضي المجموعة  استند
 .العادلة القيمة لقياس المتدرج النظام

 

قطعة أرض في إمارة رأس الخيمة بدون مقابل، بشرط أن  المجموعة، قامت حكومة رأس الخيمة بمنح 2001في عام 
 درهم. 1تم تسجيل القيمة الدفترية لهذه األرض بقيمة اسمية قدرها  على هذه األرض. للمجموعةيتم بناء فرع 

 

مليون درهم كما في  22 .3تتضمن الممتلكات والمعدات بنود تم احتساب استهالكها بالكامل وما تزال قيد االستخدام بمبلغ 
 مليون درهم(. 22 .7: 2017) 2018ديسمبر  31
 
أكثر دقة. تم  بشكل عنها واإلفصاح إلظهارهاالمجموعة خالل السنة بمراجعة تصنيف كافة الموجودات الثابتة  قامت* 

 .الحالية السنة في المتبع العرض مع تتوافق لكيتحديث أرقام المقارنة 
 

 حكوميةالمؤسسات ال من موالواألودائع ال 13
 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    المؤسسات الحكومية من ودائعال

 - 900.000  برنامج الشيخ زايد لإلسكان
 - 300.000  بن راشد لالبتكار محمد صندوق

    المؤسسات الحكومية من موالاأل
 2.324.794 647.426  برنامج الشيخ زايد لإلسكان

 50.000 432  بن راشد لالبتكار محمد صندوق
  --------------------- ---------------------- 
  1.847.858 2.374.794 
  ========== ========== 

 

 لإلسكان زايد الشيخ برنامج
 

ً للقانون االتحادي رقم ) بشأن برنامج الشيخ زايد لإلسكان )"البرنامج"( والئحته الصادرة بقرار  2009( لسنة 10طبقا
لتقديم خدمات مصرفية  2015مارس  8اتفاقية مع البرنامج بتاريخ  وقّع المصرف، 2011( لسنة 9مجلس الوزراء رقم )

 .ومالية وإدارة االستثمارات
 

 اً والشروط واألحكام التي يتم تقديم الخدمات وفق ،للبرنامج المصرفتنص هذه االتفاقية على الخدمات المحددة التي يقدمها 
 والبرنامج المصرفوحقوق ومسؤوليات كل من  ،المصرف مؤشرات أداء رئيسية سيتم االستعانة بها لتقييم أداءو لها،

 من البرنامج نظير تلك الخدمات. المصرفالرسوم التي يحصل عليها  وتفاصيل
 

تشتمل الخدمات المقرر تقديمها على قبض األموال المتعلقة بالبرنامج ودفع هذه المبالغ للمستفيدين في شكل قروض إسكان، 
 ستقوموفقا للشروط المتفق عليها بين البرنامج والمستفيد، وإدارة القروض بعد ذلك وفقاً لالتفاقية المبرمة. إضافة إلى ذلك، 

ات اإلسكان واإلعانات المالية األخرى لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة باإلضافة بتقديم دفعات لمشروع المجموعة
 إلى إدارة عملية استرداد القروض.

 

اإلمارات العربية  مصرففي  للمجموعةتقوم وزارة المالية بتحويل األموال المخصصة للبرنامج إلى الحساب الجاري 
 .الموقعة تفاقيةوفقاً لال المصرفاألموال المستثمرة لدى  منئدة فا علىالبرنامج  يحصلالمتحدة المركزي. 

 
. وعليه، يتم اإلفصاح عن أموال المصرفإن المخاطر واالمتيازات الجوهرية المرتبطة بأموال البرنامج تقع على عاتق 

 تتضمن تحت الطلب(. ال وإيداعات)حسابات  المصرفكجزء من موجودات  المصرفالبرنامج التي تقع تحت إدارة 
 .للمصرفقروض البرنامج أي مخاطر للمصرف وعليه، لم يتم إدراجها في بيان المركز المالي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 

 )تابع(حكومية المؤسسات ال من موالواألودائع ال 13
 

 بن راشد لالبتكار محمد صندوق –المالية  وزارة
 

بن راشد لالبتكار )"الصندوق"( في مبادرة حكومية تم طرحها من قبل رئيس مجلس وزراء دولة  محمد صندوق يتمثل
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 

 
المراجعة وإبداء اآلراء حول السياسات والتوجيهات والشروط واألحكام الخاصة  المصرفنطاق مسؤوليات  يتضمن

لتشغيلي للصندوق، والمساعدة في االختيار والتعاقد مع خبراء اللجنة االستشارية بالصندوق، واستضافة وتطوير الدليل ا
 فريق واعتماد ،للصندوقوالترويج والتسويق  ن،ولجنة اتخاذ القرار، والمساعدة في التعاقد مع الشركاء االستراتيجيي

 واإلشراف للصندوق اإللكتروني الموقع وصيانة واستضافة السنوي، التقرير وإدارة الصندوق، حساب وإدارة العمليات،
 .العمليات فريق أداء على
 

التي تقوم بدفعها  المالية وزارة إلى وتقديمها لصندوقا لمصروفاتالسنوية  التقديرية موازنةال إعدادب المصرف يقوم
 على أساس شهري وفقاً لموازنة المصروفات السنوية المتفق عليها. للمصرف

 
 المطلوبات األخرى 14

 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 425 1.459  مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة
 3.192 3.418  تكاليف مستحقة للموظفين واستحقاقات أخرى

 9.140 8.662  إيرادات مؤجلة من إيجارات
 - 7.821  العمالء سداد حساب
 26.241 133.788  المساكن لحجز العمالء ودائع
 31.054 30.594  أخرى

  ----------------------- ---------------- 
  185.742 70.052 
  ========== ======= 
 

 رأس المال 15
 

درهم للسهم الواحد ويبلغ  1مليار سهم بقيمة  10(، يبلغ عدد أسهم رأس المال المصرح بها 7وفقاً للقانون االتحادي رقم )
 31بالكامل من قبل الحكومة االتحادية. يتألف رأس المال المصدر كما في  دفعه عينيت مليار درهم 5س المال المدفوع رأ

ألف سهم عادي  5.000.000: 2017) سهم لكلبقيمة واحد درهم  ألف سهم عادي 5.000.000من  2018ديسمبر 
 لم يتم سداد قيمة األسهم حتى األن بالكامل. .(سهم لكلبقيمة واحد درهم 

 
باإلضافة إلى ذلك، تم تحويل . درهم ألف 850.000ضخ رأس مال إضافي بمبلغ ب السنة خالل االتحادية الحكومة قامت

 .ألف درهم من األرباح المحتجزة إلى رأس المال المدفوع وفقاً لقرار مجلس اإلدارة 501.705مبلغ وقدره 
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 االحتياطيات 16
 

 الخاصاالحتياطي 
 

من األرباح السنوية  10 تحويل يتممن النظام األساسي للمصرف.  43خاص استناداً إلى المادة الحتياطي االتم تكوين 

 من القيمة االسمية لرأس المال المدفوع. 50لحين بلوغ رصيد هذا االحتياطي  الخاصللمصرف إلى االحتياطي 

 
 ضخه المقترحالمال  رأس
 

 وصالحيات مسؤوليات تحويل على العقاري المصرف تأسيس بشأن 1981 لسنة( 1) رقم القانون من( 27) المادة تحدد
 بمنح المتعلقة الرئيسية ومسؤولياته 1979 لسنة( 6) رقم القانون بموجب تأسيسه تم الذي لإلسكان، الوطني المجلس
 على عالوة. للتنمية اإلمارات مصرف إلى السكنية، العقارات إلنشاء المتحدة العربية اإلمارات دولة مواطني إلى القروض

 الممنوحة العقارات قروض بتسوية المعنية التسوية، لجنة وحقوق وصالحيات مسؤوليات تحويل على المادة تنص ذلك،
ً  الدولة دخل التجارية المصارف قبل من المتحدة العربية اإلمارات دولة لمواطني  لسنة( 2) رقم الوزاري للمرسوم وفقا
 لحين كالتزام المبالغ بهذه االعتراف تم وعليه،. للتنمية اإلمارات مصرف إلى العقارية، القروض تسوية بشأن 1980
 اعتماد تم، 2017 خالل. االعتراف عملية بالفعل وتمت معاملتها كيفية حول المصرف إدارة مجلس عن قرار صدور
 إلى درهم مليون 10 .7 بقيمة األخرى المطلوبات من تحويل إجراء وتم مدفوع مال كرأس به لالعتراف أعاله االلتزام
المقترح ضخه. تمت إضافة هذا المبلغ األن إلى رأس المال عقب تصديق مجلس الوزراء بدولة اإلمارات على  المال رأس

  قرار مجلس اإلدارة.
 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة 17

 
 كما في تاريخ التقرير:  المجموعةفيما يلي التزامات 

 
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 101.833 306.932  التزامات بتقديم تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة 
  ======= ======= 

 - 14.691  الضمانات
  ======= ======= 
 

تقديم قروض وتسهيالت ائتمانية. يكون لهذه بغير مسحوبة في التزامات تعاقدية تسهيالت ائتمانية تتمثل االلتزامات بتقديم  17-1
االلتزامات غالباً تواريخ صالحية ثابتة أو شروط أخرى لإللغاء وقد تتطلب سداد رسوم. نظراً الحتمال انتهاء صالحية 

 ات بالضرورة التزام مالي مستقبلي. االلتزام لهذههذه االلتزامات قبل سحب المبالغ، ال يمثل إجمالي القيم التعاقدية 
 
بن راشد  صندوق محمدقروض لعمالء منحت أخرى إصدار ضمانات مالية لصالح بنوك إقراض قامت المجموعة ب 17-2

ً . لدى المجموعة أيضتكارلإلب  .العميل عجزالضمان في حال  قيمةترتيب متبادل مع وزارة المالية للمطالبة ب ا
 
  في نهاية السنة.  كماالتزامات طارئة أو ارتباطات أخرى  المجموعةال يوجد لدى  17-3
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 إيرادات الفائدة 18
 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 98.266 96.857  إيداعات مصرفية وحسابات ودائع
 144 1.130  مصرف اإلمارات المركزي

 21.097 36.783  ُسلفقروض و
 7.229 10.514  ذات إيرادات ثابتة سندات

  ---------------- ---------------- 
  145.284 126.736 
  ======= ======= 

 

 مصروفات الفائدة 19
 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 35.333 37.606  من هيئات ومؤسسات حكومية وأموالودائع 
 1.471 1.989  الطلب تحت حساب

  --------------- --------------- 
  39.595 36.804 
  ======= ======= 
 

  إيرادات االستثمار 20
 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 1.545 (317)  استثمارية سندات استبعاد)الخسائر(/ األرباح من 
 18.922 16.925  إيرادات توزيعات األرباح

  ---------------- ---------------- 
  16.608 20.467 
  ======= ======= 

 

 والعموالت الرسومإيرادات  21
 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 10.000 9.400  لإلسكان زايد الشيخ برنامج من رسوم
 - 1.736  والمرهونة المنقولة األصول لتسجيل اإلمارات شركة رسوم
 (116) 1.165  أخرى

  ---------------- ---------------- 
  12.301 9.884 
  ======= ======= 
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 خرىاأليرادات اإل 22
 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 26.041 23.489  إيرادات من إيجار عقارات استثمارية 
 (6.152) (6.990)  رسوم الخدمة
 916 4.519  إيرادات أخرى

  ---------------- ---------------- 
  21.018 20.805 
  ======= ======= 
 

  والعمومية تشغيليةالمصروفات ال 23
 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 15.620 22.959  اإلدارية العمومية و المصروفات
 11.609 8.491  واإلطفاء االستهالك

  --------------- --------------- 
  31.450 27.229 
  ======= ======= 

 

 القيمة انخفاض مخصص 24
 

  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 7.321 -  الجماعي القيمة انخفاض مخصص
 16.383 -  المحدد المخصص
    القيمة انخفاض مخصص

 - 20.590  ُسلفوال القروض -
 - 1.622  (1)المرحلة  المصارف من المستحق -
 - 18  (1)المرحلة  المطفأة بالتكلفة االستثمارية السندات -

 (1.306) (9.000)  االستردادات
  ---------------- ---------------- 
  13.230 22.398 
  ======= ======= 
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 وأرصدة األطراف ذات العالقةمعامالت  25
 

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 والمؤستتألف األطراف ذات العالقة من كبار موظفي اإلدارة الع

ذات العالقة. يتم إبرام المعامالت مع  افي سياق األعمال االعتيادية بإبرام معامالت مختلفة مع أطرافه المجموعة تقوم
. فيما يلي ملخص للمعامالت واألرصدة المجموعةاألطراف ذات العالقة وفقاً لألحكام والشروط المعتمدة من قبل إدارة 

 :السنةراف ذات العالقة خالل مع األط
 

 مليون درهم(. 102 .8: 2017)مليون درهم  294 .6سات حكومية بمبلغ قروض لمؤس (أ
 مليون درهم(. 48 .9: 2017) شيء ال بقيمةعقود إجارة واستصناع  (ب
 منوأموال  ،(درهم مليون 2 .4: 2017)درهم  مليون 647 .4 بقيمةأموال من برنامج الشيخ زايد لإلسكان  (ج

 (.13( )إيضاح درهم مليون 50: 2017)مليون درهم  0 .4المالية بقيمة  وزارة - االبتكار صندوق
وودائع من صندوق االبتكار  ،(شيء ال: 2017)مليون درهم  900 بقيمةبرنامج الشيخ زايد لإلسكان  من ودائع (د

 (.13)اإليضاح  (شيء ال: 2017)مليون درهم  300وزارة المالية بقيمة  -
 .(درهم مليون 12 .3: 2017)مليون درهم  5 .3 بقيمة لإلسكان زايد الشيخ برنامج من القبض مستحقة رسوم (هـ

 

وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين  معامالت مختلفة مع المساهم بإبرامفي سياق األعمال االعتيادية  المجموعة تقوم
ً  المعامالت هذه إبرام يتم. فيهاالشركات المستثمر و  .واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء قبل من المعتمدة والشروط لألحكام وفقا
  

 فيما يلي األرصدة والمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:
 

   2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم   
    :األرصدة مع األطراف ذات العالقة (أ
     
 102.806 294.634  ُسلفقروض و 
   ========= ========= 
 48.935 -  واستصناع إجارة عقود 
   ========= ========= 
 - 1.200.000  ودائع من ومؤسسات حكومية 
   ========= ========= 
 2.374.794 647.860  حكومية مؤسسات من أموال 
   ========= ========= 
     
    :الرئيسيين اإلدارة موظفي تعويضات (ب
     
 8.725 12.356  الرئيسيين اإلدارة موظفي تعويضات 
   ====== ====== 
    :العالقة ذات األطراف مع المعامالت (ج
     
 1.700 1.700  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
   ======= ======= 
 4.958 6.663  ُسلفوال القروضالفائدة من  إيرادات 
   ======= ======= 
 36.804 39.595  حكومية مؤسسات إلى الفائدة مصرفات 
   ======= ======= 
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 النقد وما يعادله 26
 

 النقد وما يعادله مما يلي: يتألفألغراض بيان التدفقات النقدية، 
 
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 238.188 40.848  واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزيالنقد 
 3.653.455 3.299.576  المصارف من المستحق

  --------------------- --------------------- 
  3.340.424 3.340.424 

 (1.010.000) (1.348.378)  أشهر ثالثة عن تزيد أصلية استحقاق فترات ذات أرصدة: ناقصاً 
  ----------------------- --------------------- 
  1.992.046 2.881.643 
  ========== ========== 
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 المالية األدوات 27
 

 :الموحد المالي المركز بيان في الواردة المالية والمطلوبات المالية للموجودات الدفترية والقيم العادلة القيم يلي فيما
 

 
 خالل من العادلة القيمة
 للبيع متاحة الخسائر أو األرباح

 والذمم  القروض
 المطفأة التكلفة /المدينة

 القيمة  إجمالي
 الدفترية

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 2018 ديسمبر 31 في كما

     
 40.848 40.848 - - المركزي اإلمارات مصرف لدى واألرصدة النقد

 3.299.576 3.299.576 - - المصارف من المستحق
 1.111.652 1.111.652 - - ُسلفوال القروض
 353.198 353.198 - - واالستصناع والمرابحة اإلجارة عقود

 790.187 130.966 326.925 332.296 االستثمارية السندات
 27.418 27.418 - - الفائدة مستحقة القبض –األخرى  الموجودات

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

 5.622.879 4.963.658 326.925 332.296 المالية الموجودات إجمالي
 ========== ========== ========== ========== 

     
 1.200.000 1.200.000 - - حكومية مؤسسات من ودائع
 647.858 647.858 - - حكومية مؤسسات من أموال

 185.742 185.742 - - أخرى مطلوبات
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 2.033.600 2.033.600 - - المالية المطلوبات إجمالي
 ========== ========== ========== ========== 
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 )تابع(المالية  األدوات 27
 

 :الموحد المالي المركز بيان في الواردة المالية والمطلوبات المالية للموجودات الدفترية والقيم العادلة القيم يلي فيما
 

 
 خالل من العادلة القيمة
 الخسائر أو األرباح

العادلة من خالل  القيمة
اإليرادات الشاملة 

 حقوقأدوات  –األخرى 
 المطفأة التكلفة الملكية

 القيمة  إجمالي
 الدفترية

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

     
 238.188 238.188 - - المركزي اإلمارات مصرف لدى واألرصدة النقد

 3.653.455 3.653.455 - - المصارف من المستحق
 578.683 578.683 - - ُسلفوال القروض
 83.476 83.476 - - واالستصناع والمرابحة اإلجارة عقود

 569.630 - 389.217 180.413 االستثمارية السندات
 6.226 6.226 - - الفائدة مستحقة القبض –األخرى  الموجودات

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

 5.129.658 4.560.028 389.217 180.413 المالية الموجودات إجمالي
 ========== ========== ========== ========== 

     
 - - - - حكومية مؤسسات من ودائع
 2.374.794 2.374.794 - - حكومية مؤسسات من أموال

 70.052 70.052 - - أخرى مطلوبات
 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 2.444.846 2.444.846 - - المالية المطلوبات إجمالي
 ========== ========== ========== ========== 
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 القطاعات حول المعلومات 28
 

 التشغيلية القطاعات
 

التمويل  وحدتيالقطاعات التشغيلية من  تتألفشركتها التابعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتعمل المجموعة 
 .والخزينةاالستثمار  ووحدةالعقاري والتمويل التجاري 

 
بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على أساس ربع سنوي على األقل. تقدم وحدات  العليا، تقوم اإلدارة أعماللكل وحدة 

 ختلفة.تتطلب استراتيجيات م كونهاوتتم إدارتها بشكل منفصل  ،األعمال التالية منتجات وخدمات مختلفة
 

 التمويل العقاري
 

. همشراء أو بناء أو توسيع منزل في تساعدهممالية ميسورة لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  حلول ةتقدم المجموع
، بما في ذلك ي دولة اإلمارات العربية المتحدةتقدم المجموعة مجموعة متنوعة من حلول التمويل المخصصة لمواطن

 المرهونةقروض ال، وكذلك منتجات التمويل المباشر مثل ليةهيئات اإلسكان االتحادية والمح تقدمه لماالقروض المكملة 
ً بناء المساكن. تقوم المجموعة أيضأو القروض ل بالمساكن برنامج الشيخ زايد لإلسكان  قدمهايبإدارة القروض التي  ا
 فيدور المجموعة  يتمثل حيث، والعميل لإلسكان زايد الشيخ برنامج بين فيمايتم االتفاق على هذه القروض  - ئهلعمال

 .ومن ثم إدارة القروض برنامج الشيخ زايد لإلسكان عن باإلنابةصرف األموال التي تلقتها من وزارة المالية 
 
 تمويل التجاريال
 

 إجماليبما في ذلك نمو  ،دعم أجندة التنمية في دولة اإلمارات العربية المتحدةالتجاري في  تمويلالالهدف من وحدة  يتمثل
الناتج المحلي والتنويع االقتصادي وخلق فرص العمل من خالل توفير التمويل للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 معظمها المملوكة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ةميسور تلمتوسطة"(. تقدم المجموعة تمويال)"الشركات الصغيرة وا
، ويل الشراء )تمويل ما قبل البيع(تمو موجودات،مدعوم برات العربية المتحدة في شكل تمويل اإلمامواطني دولة  قبل من
 .األعمال وتمويل المشاريع توسعقرض و ،لبيع()تمويل ما بعد ا المدينة الذممتمويل و
 

 والخزينةاالستثمارات 
 

باإلضافة إلى مراكز العمالت األجنبية  ،للمجموعةيتمثل دور الخزينة واالستثمارات في إدارة السيولة والتدفق النقدي 
 المسؤولةالجهة  بصفته القسم يعمل، على ذلك عالوةواستثماراتها في األوراق المالية وموجوداتها ومطلوباتها األخرى. 

ل السائلة األخرى. يسعى القسم إلى تنويع المحافظ االستثمارية من خال موجوداتالمجموعة النقدية وال موجودات عن
ً ومستدامة. تهدف المجموعة أيض عاليةعالية 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. وخلق موجوداتها

 
 المجموعة. لدى يةستثماراال العقاراتي إدارة فهذا القطاع لاألنشطة األخرى  تتمثل
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 
 )تابع(حول القطاعات  المعلومات 28
 

 
 التمويل
 العقاري

 التمويل
 التجاري

 االستثمارات
 والخزينة

 غير معامالت
 اإلجمالي وأخرى محددة

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
      2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
 التمويل من الربح /الفائدة إيرادات صافي

 112.998 (39.595) 108.501 15.825 28.267 اإلسالمي
 12.301 1.736 (533) 220 10.878 والعموالت الرسوم إيرادات صافي
 16.608 - 16.608 - - استثمارية سندات من إيرادات
 16.499 - 16.499 - - استثمارية عقارات من إيرادات
 4.519 4.519 - - - أخرى إيرادات

 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 162.925 (33.340) 141.075 16.045 39.145 للقطاع التشغيلية اإليرادات صافي

 ========== ========== ========== ========== ========== 
      2018 ديسمبر 31 في كما

 4.636.623 - 4.636.623 - - االستثمارات
 1.464.850 (38.564) - 441.483 1.061.931 اإلسالمية والتمويالت القروض
 1.847.858 - 1.847.858 - - الودائع

 

 
 التمويل
 العقاري

 التمويل
 التجاري

 االستثمارات
 والخزينة

 غير معامالت
 اإلجمالي وأخرى محددة

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
      2017 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
 التمويل من الربح /الفائدة إيرادات صافي

 91.744 (36.804) 105.639 13.852 9.057 اإلسالمي
 9.884 - (505) 87 10.302 والعموالت الرسوم إيرادات صافي
 20.467 - 20.467 - - استثمارية سندات من إيرادات
 19.889 - 19.889 - - استثمارية عقارات من إيرادات
 916 916 - - - أخرى إيرادات

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

 142.900 (35.888) 145.490 13.939 19.359 للقطاع التشغيلية اإليرادات صافي
 ========== ========== ========== ========== ========== 
      2017 ديسمبر 31 في كما

 4.794.805 - 4.794.805 - - االستثمارات
 662.159 (25.320) - 263.580 423.899 اإلسالمية والتمويالت القروض
 2.374.794 - 2.374.794 - - الودائع
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تمت إعادة تصنيف بعض البنود من ، 17-3إلى تأثير التغيرات في السياسة المحاسبية الوارد في اإليضاح  باإلضافة
للسنة السابقة لكي تتوافق مع العرض المتبع خالل السنة الحالية ولمزيد من الشفافية  للمجموعة الموحدةالبيانات المالية 

حول بعض البنود في بيان المركز المالي وبيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى وبيان التغيرات في حقوق 
 الملكية واإليضاحات حول الحسابات.
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