




















  دار التمويل ش.م.ع
  

٩  

   اإليرادات الشاملة األخرى الموحداألرباح أو الخسائر وبيان 
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
       

    إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات التمويلية 
  ٢٥٩٫٩٥٩  ٢١٠٫٠٠٦  ١١ واالستثمارية اإلسالمية  

  )٨٥٫٦٢١(  )٥٦٫٥٤٢(  ١١ مصروفات الفوائد واألرباح الموزعة على المودعين
   ------------------  ------------------  

  صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات التمويلية 
  ١٧٤٫٣٣٨  ١٥٣٫٤٦٤  ١١ واالستثمارية اإلسالمية  
    -------------------  ------------------  

  ٥٣٫٦٨٥  ٣٦٫٦٥٧  ١٢ إيرادات الرسوم والعموالت
  )١٠٫٦٤٠(  )١٠٫٩٩٤(  ١٢ مصروفات الرسوم والعموالت

    ------------------  -----------------  
  ٤٣٫٠٤٥  ٢٥٫٦٦٣  ١٢ صافي إيرادات الرسوم والعموالت

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

  ١٤٧٫١٣٩  ١٤٥٫٦٩٤   صافي أقساط التأمين المكتسبة
  )١١٫٦٩٨(  )١٤٫٠٨٩(   صافي العموالت المدفوعة

  )٨٤٫٤١١(  )٨٤٫٢١٢(   صافي مطالبات التأمين المتكبدة
  )٥٫٤٤٥(  )٤٫٨٦٧(   التأمين األخرى مصروفات

   ----------------  ----------------  
  ٤٥٫٥٨٥  ٤٢٫٥٢٦   صافي إيرادات التأمين 

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

  ١٤٫٢٧٩  ٣١٫٤٩٣  ١٣ االستثمارات صافي إيرادات
 )٦٩٫٢٥٨( )٧٢٫٢٧٣(  ٢٠ خسائر االنخفاض االئتماني للقروض والسلفيات

  خسائر االنخفاض االئتماني للموجودات التمويلية 
  )١٫٢٠٠(  )١٫٨٢٥(  ٢١ واالستثمارية اإلسالمية  

  ٢١٫٠٢٧  ٢٢٫٣٤٦  ١٤  صافي –إيرادات تشغيلية أخرى 
    ----------------  -----------------  

  ٢٢٧٫٨١٦  ٢٠١٫٣٩٤    صافي اإليرادات التشغيلية
    ----------------  -----------------  
        

  )١٤٢٫٧٩٠(  )١٢١٫٩٥٤(  ١٥  رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين
  )١٦٫٣٨٢(  )١٥٫٢٠٨(  ٢٥  معداتالتجهيزات والممتلكات وللستهالك اال

  -  -  ٢٦  إطفاء موجودات غير ملموسة
  )٣١٨(  )١٧١(    الفائدة على التزامات اإليجار
  )٤٥٫٥١٦(  )٤٢٫٨٥٤(  ١٦  مصروفات عمومية وإدارية

    -----------------  ----------------  
  ٢٢٫٨١٠  ٢١٫٢٠٧    األرباح التشغيلية للسنة

    ----------------  ----------------  
  الحصة من خسائر شركات مستثمر بها محتسبة 

  )٣٦٥(  )٣٠٧(  ٢٢  وفقاً لحقوق الملكية
    ---------------  ---------------  

  ٢٢٫٤٤٥  ٢٠٫٩٠٠    أرباح السنة
    ---------------  ----------------  

      



  دار التمويل ش.م.ع
  

١٠  

  (تابع) بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
       

  ٢٢٫٤٤٥  ٢٠٫٩٠٠   أرباح السنة
       

       اإليرادات الشاملة األخرى:
       يُعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر:بنود لن 

  األرباح من التغيرات في القيمة العادلة (الخسائر) / 
  للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 

  ٢١٫٩٤٠  )١٤٫٧١٩(    خالل اإليرادات الشاملة األخرى
    -----------------  ---------------  

  ٢١٫٩٤٠  )١٤٫٧١٩(   اإليرادات الشاملة األخرى للسنة(الخسائر) / 
    -----------------  ---------------  

  ٤٤٬٣٨٥  ٦٬١٨١    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
   ========  =======  

       األرباح المنسوبة إلى:
  ١٣٫٥٩٢  ١٣٫٩٦٥   مساهمي الشركة األم

 ٨٫٨٥٣ ٦٫٩٣٥   الحصص غير المسيطرة
   ---------------  ---------------  
   ٢٢٫٤٤٥ ٢٠٫٩٠٠ 
    =======  =======  

        إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى:
  ٣٢٬٤٩٢  ٣٨١    مساهمي الشركة األم

  ١١٫٨٩٣  ٥٫٨٠٠    الحصص غير المسيطرة
    --------------  ---------------  
    ٤٤٬٣٨٥  ٦٬١٨١  
    =======  =======  

  ربحية السهم األساسية والمخفضة المنسوبة إلى األسهم 
  )٠ .٠٣(  )٠ .٠٢(  ١٧  العادية (بالدرهم)  
    =======  =======  
  

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ١٠٧إلى  ١٥من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دار التمويل ش.م.ع
  

١١  

 التغيرات في حقوق الملكية الموحد بيان 
 ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 رأس
  المال

 أسهم
 خزينة

خطة مدفوعات 
الموظفين 
 المرتكزة 

 أسهم على
 احتياطي
 قانوني

 احتياطي
 القيمة العادلة

 أرباح
 محتجزة

مكافئات مقترحة 
 ألعضاء 

 مجلس اإلدارة
 صكوك

 الشق األول
سندات الشق 

  األول

المنسوبة 
 لمساهمي 

 الشركة األم
 الحصص 

    اإلجمالي غير المسيطرة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم   
                            

 ٧٦٨٫١٧٣ ٧٥٫٨٨٨ ٦٩٢٫٢٨٥  - ٢٨١٫٥٠٠ ١٫٠٦٤ ٢٠٫١٤٦ )٤٤٫٦٩٠( ١٤٧٫٣٦٧ )١٫٧٥٠( )٢١٫٤٠٢(  ٣١٠٫٠٥٠  ٢٠١٩يناير  ١في  المعاد بيانه الرصيد
األرباح من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

  -  -  -  -  -  -  ١٥٫٧٣٥  )١٥٫٧٣٥(  -  -  -  -    اإليرادات الشاملة األخرىخالل 
 ٢٢٫٤٤٥ ٨٫٨٥٣ ١٣٫٥٩٢  - - - ١٣٫٥٩٢ - - - - -  أرباح السنة

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة 
 ٢١٫٩٤١ ٣٫٠٤١ ١٨٫٩٠٠  - - - - ١٨٫٩٠٠ - - - -  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

    ------------------  ------------------  ------------------  ----------------  ------------------  ---------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  -----------------  ------------------  
  ٤٤٬٣٨٦ ١١٫٨٩٤ ٣٢٬٤٩٢  - - - ٢٩٬٣٢٧ ٣٬١٦٥ - - - -  الشاملة للسنةإجمالي اإليرادات 

                           
  )١٫٠٦٤(  -  )١٫٠٦٤(  -  -  )١٫٠٦٤(  -  -  -  -  -  -   مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
 - - -  - - ١٫٢٢٣ )١٫٢٢٣(  -  -  -  -  -   مكافآت مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة

 )٨٫٨٧٣( - )٨٫٨٧٣(  - - - )٨٫٨٧٣( - - - - -  نقدية مدفوعةتوزيعات أرباح 
  -  -  -  -  -  -  )١٫٣٥٩(  -  ١٫٣٥٩  -  -  -    المحول إلى االحتياطي القانوني
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    استبعاد صكوك من الشق األول

  ١٣٫٩٠٠  -  ١٣٫٩٠٠  ١٥٫٠٠٠  )١٫١٠٠(  -  -  -  -  -  -  -   الحركة في صكوك/ سندات الشق األول
 )٢٢٫٠٣٨( - )٢٢٫٠٣٨(  - - - )٢٢٫٠٣٨(  -  -  -  -  -   فوائد مدفوعة على صكوك الشق األول

    ------------------  ------------------  -----------------  ------------------  ------------------  ------------------  ----------------  ------------------  -------------------  --------------------  -----------------  --------------------  
 ٧٩٤٫٤٨٤ ٨٧٫٧٨٢ ٧٠٦٫٧٠٢  ١٥٫٠٠٠ ٢٨٠٫٤٠٠ ١٫٢٢٣ ١٥٫٩٨٠ )٤١٫٥٢٥( ١٤٨٫٧٢٦ )١٫٧٥٠( )٢١٫٤٠٢( ٣١٠٫٠٥٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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



  دار التمويل ش.م.ع
  

١٢  

 (تابع)بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  
 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ١٠٧إلى  ١٥من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 

 

  
  
  

  

 
 رأس
  المال

 أسهم
 خزينة

خطة مدفوعات 
  الموظفين 

المرتكزة على 
 أسهم

 احتياطي
 قانوني

 احتياطي
 القيمة العادلة

 أرباح
 محتجزة

مكافئات مقترحة 
 ألعضاء 
 اإلدارةمجلس 

 صكوك
 الشق األول

سندات الشق 
  األول

المنسوبة 
 لمساهمي 

 الشركة األم
 الحصص 

    اإلجمالي غير المسيطرة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم   
                            

 ٧٩٤٫٤٨٤ ٨٧٫٧٨٢ ٧٠٦٫٧٠٢  ١٥٫٠٠٠ ٢٨٠٫٤٠٠ ١٫٢٢٣ ١٥٫٩٨٠ )٤١٫٥٢٥( ١٤٨٫٧٢٦ )١٫٧٥٠( )٢١٫٤٠٢(  ٣١٠٫٠٥٠  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 
األرباح من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

  )١٩٢(  )١٩٢(  -  -  -  -  ٢١٫٨٨٩  )٢١٫٨٨٩(  -  -  -  -    خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 ٢٠٫٩٠٠ ٦٫٩٣٥ ١٣٫٩٦٥  - - - ١٣٫٩٦٥ - - - - -  أرباح السنة

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة 
 )١٤٫٥٢٧( )٩٤٣( )١٣٫٥٨٤(  - - - - )١٣٫٥٨٤( - - - -  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

    ------------------  -----------------  ------------------  ----------------  ---------------------  ---------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  -----------------  ------------------  
 ٦٬١٨١ ٥٫٨٠٠ ٣٨١  - - - ٣٥٬٨٥٤ )٣٥٬٤٧٣( - - - -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

                           
  )١٫٢٢٣(  -  )١٫٢٢٣(  -  -  )١٫٢٢٣(  -  -  -  -  -  -   مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
 - - -  - - ١٫٩٥٧ )١٫٩٥٧(  -  -  -  -  -   مكافآت مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة

 )٨٫٣٥٩( - )٨٫٣٥٩(  - - - )٨٫٣٥٩( - - - - -  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
  -  -  -  -  -  -  )١٫٣٩٧(  -  ١٫٣٩٧  -  -  -    المحول إلى االحتياطي القانوني
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    استبعاد صكوك من الشق األول

  )٥٥٠(  -  )٥٥٠(  -  )٥٥٠(  -  -  -  -  -  -  -   الحركة في صكوك/ سندات الشق األول
 )٢٠٫٧٩٧( - )٢٠٫٧٩٧(  - - - )٢٠٫٧٩٧(  -  -  -  -  -   فوائد مدفوعة على صكوك الشق األول

    ------------------  ------------------  -----------------  ------------------  -------------------  ------------------  -----------------  -------------------  --------------------  -------------------  ----------------  ---------------------  
 ٧٦٩٫٧٣٦ ٩٣٫٥٨٢ ٦٧٦٫١٥٤  ١٥٫٠٠٠ ٢٧٩٫٨٥٠ ١٫٩٥٧ ١٩٫٣٢٤ )٧٦٫٩٩٨( ١٥٠٫١٢٣ )١٫٧٥٠( )٢١٫٤٠٢( ٣١٠٫٠٥٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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



  دار التمويل ش.م.ع
  

١٣  
  

 بيان التدفقات النقدية الموحدة
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

       التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
  ٢٢٫٤٤٥  ٢٠٫٩٠٠   أرباح السنة

       
       تعديالت لـ: 

  ١٦٫٣٨٢  ١٥٫٢٠٨   استهالك الممتلكات والتجهيزات والمعدات
  ٣١٨  ١٧١    الفائدة على التزامات اإليجار

  ٣٦٥  ٣٠٧   الحصة من نتائج شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  )٢٠٫٤١٣(  )٢٤٫٢٣٠(   االستثماراتإيرادات توزيعات األرباح من 

 من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من الخسائر
  ٢٥٫٤٧٥  ١٫٠٢٣   خالل األرباح أو الخسائر  

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة 
  )١٦٫٠٥١(  )٧٫٤٣٩(   خالل األرباح أو الخسائر من

  ٧٠٫٤٥٨  ٧٤٫٠٩٨   قيمة القروض والسلفيات صافي خسائر انخفاض
  ١٥٧  -    صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات عقارية

  ٤٩٣  ٣٥٢   مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
    ----------------  ----------------  
   ٩٩٫٦٢٩  ٨٠٫٣٩٠  
       التغيرات في: 

  ٥٠٫٥٦٤  ٢٨٫٦٤٤   موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
  )٢٢٤٫٣٨٨(  ٢١١٫٤٠٤   قروض وسلفيات

  -  )١٬٠٤٤(    أكثر من ثالثة أشهربعد مع البنوك التي تستحق  لتوظيفاتزيادة في ا
  ٣٤٫٨٥٩  )٦٥٫٣١٨(   فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

  )١٦٫٨٠٣(  ٥٩٬٤٩١    ذمم تأمين مدينة وموجودات العقود
  )٢٧٦٫٠٨٤(  )٥٤٦٫٨٤٨(    ودائع العمالء وحسابات هامشية

  ٥٫٩٥٢  )١٥٫٥٢٢(    أقساط غير مكتسبة
  )٤٫٥٠١(  )١٫٦٥٥(    إجمالي المطالبات القائمة

  ٨٫٣٩١  )١٣٫٩٥٠(   فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
  -  )٤٫٩١٣(    في التزامات اإليجار النقص

   -------------------  -------------------  
  )٣٢٢٫٣٨١(  )٢٦٩٬٣٢١(   األنشطة التشغيليةصافي النقد المستخدم في 

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

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

  )٢٠٫٠٧٦(  )٦٫٢٧٢(    الشاملة األخرى
 متحصالت من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ال
  ٢٤٩٫٢٥٤  ١٣٠٫٠٢٨   اإليرادات الشاملة األخرى  

  )١٦٫٧٢٦(  )٩٫١٤٧(   شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 متحصالت من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ال
  ٨٢٫٦٩٩  ٧٢٫٢٤٥   األرباح أو الخسائر  
  ١٫٨٣٧  -   متحصالت من بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأةال

  -  )٣٫٦٧٣(    شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
  )٣٫٠٦٥(  )٧٫٠٩٤(   شراء ممتلكات وتجهيزات ومعدات

  ٢٠  -    استبعاد ممتلكات وتجهيزات ومعدات
  )٣٩٫٩٧٥(  -   مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةشراء استثمارات في شركة 

  ٢٠٫٤١٣  ٢٤٫٢٣٠   توزيعات أرباح مقبوضة
   -----------------  ----------------  

  ٣٨١٫٤٢٧  ٧٢٠٠٫٣١   صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية



  دار التمويل ش.م.ع
  

١٤  

 (تابع) بيان التدفقات النقدية الموحدة
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )١٤٫٥٠٠(  )١٧٣٫١٠٠(   سداد قروض قصيرة األجل 
  )٨٣٫٣٣٢(  )٧٥٫٠٠٣(    سداد قروض متوسطة األجل

  ١٦٠٫٠٠٠  ٢٩٨٫١٦٠   المتحصالت من قروض قصيرة األجل 
  )١٫١٠٠(  )٥٥٠(    الحركة في صكوك الشق األول

  ١٥٫٠٠٠  -   المتحصالت من سندات الشق األول
  )٢١٫٠٧٦(  )٢٠٫٧٩٧(   فوائد مدفوعة على صكوك الشق األول

  )٩٦٢(  -   توزيعات األرباح المدفوعة على سندات الشق األول
  )٨٫٣٧٤(  -    التزامات إيجار مدفوعة

  )٨٫٨٧٣(  )٨٫٣٥٩(   توزيعات األرباح النقدية المدفوعة
  )١٫٠٦٤(  )١٫٢٢٣(   مجلس اإلدارة مكافآت مدفوعة ألعضاء

   ----------------  ----------------  
  ٣٥٫٧١٩  ١٩٫١٢٨   صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

    ------------------  -----------------  
  )١٢٫٢٨١(  )٤٩٬٨٧٦(    صافي النقص في النقد وما يعادله

  ٥٠٩٫١٤٨  ٤٩٦٫٤٨٣    يناير ١النقد وما يعادله في 
    ------------------  -----------------  

  ٤٩٦٫٤٨٣  ٤٤٦٬٦٠٧  ١٨  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
    ========  ========  

  
 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ١٠٧إلى  ١٥من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

١٥  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية ١
  

دار التمويل ش.م.ع ("الشركة") هي شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة طبقاً 
والمرسوم بقانون اتحادي  ٢٠١٥) لسنة ٢قانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (ألحكام 
المالية، وبوجب قرارات مجلس إدارة ركزي وتنظيم المنشآت واألنشطة في شأن المصرف الم ٢٠١٨) لسنة ١٤رقم (

  .مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بشأن شركات التمويل
  

  ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.٧٨٧٨إن عنوان المقر الرئيسي المسجل للشركة هو ص.ب 
 

. تمارس الشركة أنشطتها من خالل ٢٠٠٤يوليو  ١٨وبدأت عملياتها بتاريخ  ٢٠٠٤مارس  ١٣تأّسست الشركة بتاريخ 
الرئيسي في إمارة أبوظبي وفروعها المنتشرة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ومصفح. تتألف األنشطة الرئيسية مكتبها 

   الصلة. وغيرها من الخدمات ذات االستثمارات وتمويل األفراد والشركات للشركة من 
 

  ).FHمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية (الرمز: إن الشركة 
 

بتقديم خطة تعديل إلى مصرف ) “تابعةالشركة ال”(، قامت إدارة شركة دار التمويل اإلسالمي ٢٠١٨أكتوبر  ٢٤في 
. تم اعتماد خطة التعديل من قبل أعضاء مجلس اإلدارة إلعادة هيكلة الشركة التابعة اإلمارات العربية المتحدة المركزي

الهدف من خطة  إن .٢٠١٩أكتوبر  ١٠بتاريخ المصرف المركزي  تم اعتمادها من قبل في حين ٢٠١٩فبراير  ٦بتاريخ 
 ١٢ي ف للوائح الجديدة الصادرة بشأن شركات التمويل.امتطلبات الشركة التابعة لكي تتوافق مع  تعديل أنشطة هوالتعديل 
) رخصة ش.م.خ , منح المصرف المركزي لدار التمويل ذ.م.م ( المعروف سابقأ بدار التمويل االسالمي ٢٠٢٠أكتوبر 

  ) من قانون شركات التمويل.١٠مزاولة اعمال التمويل حسب المادة رقم (
  

  ).“المجموعة”من الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ البيانات المالية الموحدة  تتألف
  

 .٢٠٢١فبراير  ١٤تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  

  أساس اإلعداد ٢
  
  بيان التوافق  (أ)

  
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات  لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةلوفقاً  البيانات المالية الموحدةتم إعداد هذه 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد 
ات المالية الموحدة مع التقارير المالية واألحكام المعمول بها بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة. تتوافق البيان

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية.
  

للشركات التجارية اإلماراتية ("قانون الشركات اإلماراتية لعام  ٢، صدر القانون االتحادي رقم ٢٠١٥أبريل  ١في 
 حتى ٢٠١٥للمعايير المعمول بها في قانون الشركات اإلماراتي لعام . وتمتثل المجموعة ٢٠١٥يوليو  ١") بتاريخ ٢٠١٥

 تاريخ هذه القوائم المالية.
 

بشأن البنك المركزي وتنظيم المؤسسات واألنشطة  ٢٠١٨لسنة  ١٤، صدر قانون اتحادي جديد رقم ٢٠١٨سبتمبر  ٢٣في 
المالية أن تكفل االمتثال في غضون ثالث سنوات من  المالية. ووفقا لألحكام االنتقالية للقانون الجديد، ينبغي للمؤسسات

بصدد اعتماد القانون االتحادي الجديد الذي ينص على إلغاء القانون، وسوف يمتثل امتثاال  شركةتاريخ صدور القانون. وال
 تاما قبل الموعد النهائي لألحكام االنتقالية.

 
 
 
  
  
  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

١٦  

  (تابع)أساس اإلعداد  ٣
 

  أساس القياس  (ب)
  

إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء سندات الدين وأسهم حقوق الملكية تم 
المصنفة إما بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى واالستثمارات 

  بنهاية كل فترة تقرير. العقارية المقاسة بقيمها العادلة
  

  عرض البيانات المالية الموحدة وعملة التشغيليةالعملة   (ج)
  

وهو العملة التشغيلية  )اإلماراتي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدرهم الموحدة يتم عرض هذه البيانات المالية
  ، ما لم يُذكر خالف ذلك.)٠٠٠‘(درهم اماراتي  بألف درهمإلى أقرب عدد صحيح  القيم. تم تقريب كافة للمجموعة

  
 استخدام األحكام والتقديرات  (د)

  
تؤثر على تطبيق السياسات عند إعداد هذه البيانات المالية، قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي 

واإلفصاح عن االلتزامات  والمصروفاتالمحاسبية للمجموعة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 
 تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. . قد الطارئة

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

  ية تتأثر بتلك التعديالت.الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبل
  
المعلومات حول المجاالت الجوهرية لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات  إن

حول البيانات المالية  ٥اإليضاح رقم في مبينة  المحاسبية ذات التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية
  .الموحدة

  
 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية) ٣تعريف العمل التجاري (تعديالت على المعيار رقم طبقت المجموعة مبدئياً 

ولكنها  ٢٠٢٠يناير  ١اعتباراً من  كما تسري أيضاً مجموعة من المعايير الجديدة األخرى. ٢٠٢٠يناير  ١اعتباراً من 
  ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة.   

  
  تعريف العمل التجاري 

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية) على  ٣تعريف العمل التجاري (تعديالت على المعيار رقم المجموعة  طبقت

ما إذا كانت المجموعة قد عند تقييم  ٢٠٢٠يناير  ١التي تكون فيها تواريخ االستحواذ في أو بعد عمليات دمج األعمال 
البيانات المالية . ال يكون لهذه التعديالت تأثير جوهري على أو مجموعة من الموجودات عمل تجاري استحوذت على

إال أن المجموعة قامت بتعديل سياساتها ة. للمجموعة نظراً لعدم استحواذ المجموعة على أي شركات تابعة خالل السن
تفاصيل السياسات (هـ) ٤. يتضمن اإليضاح رقم ٢٠٢٠يناير  ١أو بعد المحاسبية بشأن عمليات االستحواذ التي تمت في 

  المحاسبية. 
  

  تعديل معيار سعر الفائدة
  

تلعب أسعار الفائدة السائدة بين البنوك، مثل سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور)، دوراً حيوياً في األسواق المالية 
العالمية نظراً الستخدامها كأسعار مرجعية رئيسية للمشتقات والقروض واألوراق المالية، وكمعايير في تقييم األدوات 

  المالية. 
  

في السنوات األخيرة جعلت الجهات التنظيمية  أسعار الفائدة السائدة بين البنوكقين التي تحيط بنزاهة الي مإن حالة عد
   بديلة خالية من المخاطر مرجعية معدالتالتحول إلى  يعملون من أجلفي األسواق  واألطراف المشاركةوالبنوك المركزية 



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

١٧  

  (تابع)التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة ٣
  

 (تابع) معيار سعر الفائدةتعديل 
  

بديلة خالية من المخاطر  مرجعية معدالتمجموعات العمل التي تقود القطاع المصرفي في الدول المعنية ت كما اقترح
أدى إلى عدم يقين جوهري بشأن إن المضي قدماً في التحول إلى هذه المعدالت المرجعية  ليتم تطبيقها بصورة تدريجية.

    .  ٢٠٢٢يناير  ١لما بعد  الفائدة السائدة بين البنوكأسعار مستقبل 
  

والتي ترتبط بصورة رئيسية بالمشتقات وأدوات  ٢٠٢٠يناير  ١هذه التعديالت اعتباراً من المرحلة األولى من تسري 
   تأثير للتعديل المذكور أعاله على البيانات المالية الموحدة. توصلت المجموعة إلى عدم وجود التحوط. 

 
  السياسات المحاسبية الهامة  ٤

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

  لم يُذكر خالف ذلك. 
  

 المعايير المصدرة ولكن لم يتم تطبيقها بعد  (أ)
  

ويجوز  ٢٠٢٠يناير  ١التي تبدأ بعد  المعايير على الفترات السنويةمجموعة من المعايير الجديدة والتعديالت على تسري 
هذه البيانات المالية  لم تطبق المعايير الجديدة والمعدلة بشكل مبكر عند إعدادتطبيقها قبل ذلك التاريخ؛ إال أن المجموعة 

  الموحدة. 
  

  . ي على البيانات المالية الموحدة للمجموعةالتالية تأثير جوهرأن يكون للمعايير الجديدة والمعدلة  ليس من المتوقع
  

  ٢٠٢٢يناير  ١  )٣٧المعيار المحاسبي الدولي رقم تكلفة تنفيذ العقد (تعديل على  –العقود المثقلة بالتزامات  
 من المعايير الدولية إلعداد ١٦(تعديالت على المعيار رقم  ١٩-امتيازات إيجارية متعلقة بكوفيد 

   )التقارير المالية
  ٢٠٢٠ يونيو ١

  الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المحدد (تعديالت على المعيار المحاسبي
  )١٦الدولي رقم 

  ٢٠٢٢يناير  ١

  ٢٠٢٢يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   ٣مرجع اإلطار العام للمفاهيم تعديالت على المعيار رقم  
  ١مطلوبات متداولة أو غير متداولة (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي كتصنيف المطلوبات(    
  عقود التأمين" والتعديالت على المعيار  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٧المعيار رقم"

    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٧رقم 
  ٢٠٢٣يناير  ١

  ٢٠٢١يناير  ١  ٢المرحلة  -سعر الفائدة تعديل معيار  
من المعايير الدولية  ١٦و ٤و ٧و  ٩رقم  والمعايير ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على (

   )إلعداد التقارير المالية
  

  ٢٠٢٢يناير  ١   ٢٠٢٠-٢٠١٨التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  
  ٢٠٢٣يناير  ١  )١تصنيف المطلوبات كمطلوبات متداولة أو غير متداولة (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  

 
   عمليات دمج األعمال  )ب(

  
يتم احتساب عمليات االستحواذ على األعمال التجارية باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس الثمن المحول لعملية االستحواذ 

العادلة، ويتم احتسابه على أنه مجموع القيم العادلة للموجودات المحولة من قبل المجمـوعة بتاريخ االستحواذ، بالقيمة 
والمطلوبات المتكبدة من قبل المجمـوعة إلى مالكي المنشأة المستحوذ عليها السابقين، وحصص حقوق الملكية التي أصدرتها 

تحوذ عليها. وبشكٍل عام، يتم االعتـراف بالتكاليف المتعلقة باالستحواذ المجموعة في مقابل السيطرة على المنشأة المس
 ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدها.

  
المحول المبالغ المرتبطة بتسوية عالقات سابقة. يتم عادةً االعتراف بهذه المبالغ ضمن األرباح أو  المقابلال يتضمن 

  الخسائر.
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

١٨  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  ٤
  
  (تابع)  عمليات دمج األعمال  )ب(

  
في حال تطلب استبدال دفعات المكافآت المرتكزة على أسهم (مكافآت االستبدال) مقابل المكافآت المحتفظ بها من قبل 
موظفي الشركة المستحوذ عليها (مكافآت الشركة المستحوذ عليها)، يتم حينئذ إدراج كل أو جزء من قيمة مكافآت االستبدال 
الخاصة بالطرف المستحوذ في قياس الثمن المحول عند دمج األعمال. يتم تحديد ذلك استناداً إلى قياس مكافآت االستبدال 
  في السوق مقارنةً بقياس مكافآت الشركة المستحوذ عليها في السوق، ومدى ارتباط مكافآت االستبدال بالخدمة قبل الدمج.

  
والمطلوبات وااللتزامات المحتملة المفترضة من دمج األعمال، مع استثناءات  إن الموجودات المحددة المستحوذ عليها

محدودة، يتم قياسها بصورة مبدئية بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. تعترف المجموعة بأي حصص غير مسيطرة في 
الحصة المتناسبة للحصة غير المنشأة المستحوذ عليها وذلك على أساس كل استحواذ على حدة إما بالقيمة العادلة أو ب

 المسيطرة من صافي الموجودات المحددة للمنشأة المستحوذ عليها.
  

 يتم احتساب التكاليف المتعلقة بعملية االستحواذ كمصاريف عند تكبدها.
  

 إن الزيادة في
  

 المقابل المحول؛ 
 قيمة أي حصة غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها؛ و 
  تاريخ االستحواذ ألي حصة سابقة في حقوق ملكية الشركة المستحوذ عليهاالقيمة العادلة في 
  

عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها يتم إدراجها على أنها شهرة تجارية. في حال كانت 
ها، يتم احتساب الفرق مباشرةً في بيان هذه المبالغ أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ علي

 األرباح أو الخسائر الموحد كشراء بالمقايضة.
  

عندما يتم تأجيل تسوية أي جزء من المقابل النقدي، يتم خصم المبالغ مستحقة الدفع في المستقبل إلى قيمتها الحالية كما في 
ي للمنشأة، وهو المعدل الذي يمكن الحصول عليه تاريخ التبادل. يكون معدل الخصم المستخدم معدل االقتراض اإلضاف

 في اقتراض مماثل من ممول مستقل بموجب أحكام وشروط مماثلة.
  

يتم قياس أي مقابل محتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. في حال كان هناك التزام بدفع مقابل محتمل ينطبق عليه 
ثم ال يتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. بخالف  تعريف األداة المالية، يتم تصنيفه كحقوق ملكية

ذلك، تتم إعادة قياس المقابل المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة 
  العادلة للمقابل المحتمل ضمن األرباح أو الخسائر.

  
على مراحل، فإن القيمة الدفترية للحصص المملوكة سابقاً للشركة المستحوذة في الشركة في حال تم إجراء دمج األعمال 

المستحوذ عليها بتاريخ االستحواذ، تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر 
  ناتجة عن عملية إعادة القياس هذه ضمن األرباح أو الخسائر.

  
   ٢٠٢٠يناير  ١ياسة إضافية واجبة التطبيق اعتبارًا من س
  

، لتحديد ما إذا كانت مجموعة محددة من األنشطة والموجودات تمثل عمل تجاري، تقوم ٢٠٢٠يناير  ١اعتباراً من 
خالت المجموعة بتقييم ما إذا كانت مجموعة الموجودات واألنشطة التي تم االستحواذ عليها تشمل، بحد أدنى، عملية مد
اختبار ’جوهرية وما إذا كانت المجموعة المستحوذ عليها لديها القدرة على إنتاج مخرجات. لدى المجموعة خيار تطبيق 

الذي يجيز إجراء تقييم مبسط ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات التي تم االستحواذ عليها ال تمثل عمل ‘ التركيز
ركيز االختياري إذا كانت القيمة العادلة إلجمالي الموجودات التي تم االستحواذ عليها تجاري. يتم استيفاء شروط اختبار الت

  مركزة في أصل واحد محدد أو مجموعة من الموجودات المماثلة القابلة للتحديد.  
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

١٩  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

  الشركات التابعة   )ج(
  

  :عندما تحقق السيطرة للمجموعةت
  

  على الشركة المستثمر بها تأثيريكون للمجموعة، 
  وفي عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها مع الشركة المستثمر بها وق،معرضة، أو لديها حقتكون المجموعة ،  
  القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر بهايكون لديها.  
  

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر بها من عدمه في حال كانت الحقائق والظروف 
  تشير إلى وجود تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة أعاله. 

  

عندئذ يكون لها سيطرة على الشركة  عندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت في شركة مستثمر بها،
المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لتمنحها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر 

  بها من طرف واحد. 
  

اصة بالمجموعة تأخذ المجموعة باالعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت حقوق التصويت الخ
 في شركة مستثمر بها كافية لتمنحها السيطرة، ويتضمن ذلك ما يلي:

 

  حجم ما تمتلكه المجموعة من حقوق التصويت مقارنة بحجم وتوزيع الحصص على حاملي حقوق التصويت
 األخرين؛

 اف األخرى؛األطراألخرين و حقوق التصويت المحتملة المحتفظ بها من قبل المجموعة، حاملي حقوق التصويت 
 و الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ 
  أية وقائع أو ظروف إضافية تشير إلى أن المجموعة لديها، أو ليس لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات

 الصلة عند الحاجة التخاذ القرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في االجتماعات السابقة للمساهمين.
 

يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تسيطر المجموعة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على هذه 
الشركة التابعة. على وجه التحديد، يتم إدراج إيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل 

حتى تاريخ توقف  التابعة المجموعة على الشركة تاريخ بدء سيطرة السنة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد من
  .هذه الشركةعلى المجموعة سيطرة 

  

إن األرباح أو الخسائر لكل عنصر من عناصر اإليرادات الشاملة األخرى منسوبة لمساهمي المجموعة والحصص غير 
والحصص غير المسيطرة حتى وإن  الشركةإن إجمالي اإليرادات الشاملة للشركات التابعة منسوبة لمساهمي المسيطرة. 

  نتج عن ذلك حصص غير مسيطرة بها عجز. 
  

سياساتها المحاسبية مع  لتحقيق المواءمة بينيتم إجراء تعديالت، حيثما يلزم، على البيانات المالية للشركات التابعة 
 والمصروفاتيتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات  بية للمجموعة.السياسات المحاس

 والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.
 

 التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية
  

ا على التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان المجموعة سيطرته يتم احتساب
يتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة وكذلك الحصص غير المسيطرة الشركات التابعة، كمعامالت حقوق الملكية. 

م إدراج أي فرق بين القيمة التي يتم بها تعديل الحصص بما يعكس أثر التغيرات في الحصص في الشركات التابعة. كما يت
 المدفوع أو المقبوض مباشرة في حقوق الملكية ويُنسب إلى مساهمي الشركة األم. للمقابلغير المسيطرة والقيمة العادلة 

  

ة، يتم إيقاف فقدان السيطرة على الشركة التابع ،ماعندما يترتب على التغير في حصة ملكية المجموعة في شركة تابعة 
تم االعتراف تصنيف المبالغ التي  يتم إعادة. تجارية موجودات ومطلوبات الشركة التابعة بما في ذلك أي شهرةب االعتراف

 تحويلهاأو يتم  األرباح أو الخسائر الموحديتعلق بهذه المنشأة إلى بيان  فيما بها سابقاً ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
 المحتجزة.مباشرة إلى األرباح 

  

المحتفظ الفرق بين القيمة الدفترية للحصة ب يتم االعتراففي المنشأة بالقيمة العادلة.  محتفظ بهاقياس أي حصة  تتم إعادة
 .ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحدفي تاريخ فقدان السيطرة وقيمتها العادلة  بها

  

تعتبر القيمة العادلة لالستثمار الذي يتم االحتفاظ به في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة على أنها القيمة 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩بموجب المعيار رقم  االحتساب الالحقالعادلة عند االعتراف المبدئي وذلك لغرض 

 مشترك. ائتالف، عند االقتضاء، التكلفة عند االعتراف المبدئي باالستثمار في شركة زميلة أو "األدوات المالية" أوالمالية 



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٢٠  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

  االستثمار في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  (ج)
  

تتمثل الشركات الزميلة في كافة المنشآت التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً جوهرياً دون السيطرة أو السيطرة المشتركة 
٪ من حقوق التصويت. يتم احتساب االستثمارات في ٥٠٪ إلى ٢٠عليها، ويحدث ذلك عندما تمتلك المجموعة نسبة من 

 التكلفة.بالمحاسبية ويتم االعتراف بها مبدئياً  الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية
  
 طريقة حقوق الملكية  (د)
  

ً  طريقةل طبقاً  ً يتم تعديلها واالستثمارات مبدئياً بالتكلفة ب يتم االعترافحقوق الملكية، ل المحاسبة وفقا حصة ب لالعتراف الحقا
 االعترافاألرباح أو الخسائر، وكذلك  ضمنالمجموعة في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها الناتجة بعد االستحواذ 

. يتم ضمن اإليرادات الشاملة األخرىلشركة المستثمر فيها ل التغيرات في اإليرادات الشاملة األخرىحصة المجموعة في ب
من الشركات الزميلة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار.  مستحقة القبضأو  االعتراف بتوزيعات األرباح المقبوضة

عندما تكون حصة المجموعة من خسائر االستثمار المحتسب بطريقة حقوق الملكية مساوية لحصتها في االستثمار أو 
أي خسائر أخرى، ب عترفتغير مضمونة، فإن المجموعة ال  طويلة األجل زائدة عنها، بما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى

إال إذا كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت دفعات بالنيابة عن المنشأة األخرى. يتم استبعاد األرباح غير المحققة من 
المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصة المجموعة في الشركات الزميلة. كما يتم حذف الخسائر غير 

لة دليالً على وجود انخفاض في قيمة األصل المحّول. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية للشركات المحققة ما لم توفر المعام
المطبقة من قبل المحاسبية مع السياسات  لجعلها متوافقةالمستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية عند الضرورة 

 المجموعة.
  

نخفاض في القيمة وفقاً من مدى تعرضها ال للتحققطريقة حقوق الملكية القيمة الدفترية لالستثمارات المحتسبة ب اختباريتم 
 .)م(٤اإليضاح في  المبينةللسياسة 

  
الحصة المتناسبة من  تتم إعادة تصنيفإذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري، 

  .عندما يكون ذلك مناسباً  األرباح أو الخسائرإلى  األخرىاإليرادات الشاملة المبالغ التي سبق االعتراف بها في 
  

 يعادلهنقد وما ال  (و)
  

والموجودات  المركزية يشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق واألرصدة غير المقيدة المحتفظ بها لدى البنوك
والتي تخضع لمخاطر  أو أقل من تاريخ االستحواذ ثالثة أشهر إلى صليةاأل هافترات استحقاق التي تمتدالمالية عالية السيولة 

  في إدارة التزاماتها قصيرة األجل. المجموعةيتم استخدامها من قبل  والتيالتغيرات في قيمها العادلة،  جوهرية نتيجةغير 
  

  بيان المركز المالي. فيالنقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة  تسجيليتم 
  

 الموجودات المالية  (ز)
  

 التصنيف
  

 فئتي القياس التاليتين: ضمنتصنف المجموعة موجوداتها المالية 
  
 )؛ اإليرادات الشاملة األخرى أو من خالل األرباح أو الخسائرتلك التي تقاس الحقاً بالقيمة العادلة (إما من خالل  -١
دارة إل والمستخدمة لمنشأاألعمال الخاص بانموذج يف على تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة. ويعتمد التصنو -٢

 الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
  

ضمن بيان أو  ضمن األرباح أو الخسائراألرباح والخسائر إما  يتم إدراجلموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، فيما يتعلق با
  األعمال الذي نموذج الدين، فسوف يعتمد هذا على . وبالنسبة لالستثمارات في أدوات اإليرادات الشاملة األخرى الموحد

  على ما إذا كانت  سوف يعتمدباالستثمار. وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، فإن ذلك  يتم في إطاره االحتفاظ
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٢١  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٤
  

  (تابع) الموجودات المالية  (ز)
  

أن تحتسب االستثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  ،االعتراف المبدئي عند، المجموعة قد اختارت نهائيا
 .اإليرادات الشاملة األخرى

  
حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة، قد تختار المجموعة بشكل  باالستثمار فيعالوة على ذلك، عند االعتراف المبدئي 

العادلة لالستثمار ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم هذا االختيار وفقاً لكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة 
 استثمار على حدة.

  
   التصنيفإعادة 

  
المستخدم في إدارة تلك وفقط عندما يتم تغيير نموذج األعمال الخاص بها  تصنيف استثمارات الدينبإعادة المجموعة  تقوم

  الموجودات.
  

 القياس
 

تقوم المجموعة عند االعتراف المبدئي بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائدا، في حالة الموجودات المالية غير 
 لالستحواذ على مباشرة المنسوبة بصورة، تكاليف المعاملة األرباح أو الخسائرالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو لموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الخاصة با عاملةتكاليف الم احتسابالموجودات المالية. يتم 
 .الخسائر، كمصروفات ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد

  
 أدوات الدين

  
المتبع من قبل المجموعة في إدارة الموجودات وخصائص تدفقاتها األعمال نموذج لقياس الالحق ألدوات الدين على يعتمد ا

 :بها ةالخاصأدوات الدين بتصنيف  هامن خالل المجموعة تقومثالث فئات قياس  يوجدالنقدية. 
  
دما التدفقات النقدية التعاقدية عن تحصيلقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض التكلفة المطفأة: تُ  -١

خسائر الناتجة عن استثمار األرباح أو الب االعتراف. يتم فقط والفوائد المبلغ األصليدفعات تمثل تلك التدفقات النقدية 
ً  يتم قياسه الذين الدي عندما يتم  ضمن األرباح أو الخسائرمن عالقة التحوط  جزءاً  شكليبالتكلفة المطفأة وال  الحقا

 فيإيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية  يتم إدراج. النخفاض في القيمةيتعرض األصل أو ب إيقاف االعتراف
 إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ضمن األرباح أو الخسائر

  
 التدفقاتبغرض تحصيل الموجودات المالية المحتفظ بها  يتم قياس: اإليرادات الشاملة األخرىالقيمة العادلة من خالل  -٢

دفعات المبلغ األصلي واألرباح عندما تمثل التدفقات النقدية للموجودات  ،النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية
اإليرادات في القيمة الدفترية من خالل  التغيرات بيانيتم . بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى فقط

 صرفإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر رباح أو خسائر االنخفاض في القيمة وأب االعتراف، باستثناء الشاملة األخرى
المالي، فإن  باألصل إيقاف االعترافعندما يتم . األرباح أو الخسائرضمن  االعتراف بهاالتي يتم و العمالت األجنبية

د تصنيفها من حقوق الملكية يعا اإليرادات الشاملة األخرى ضمنسابقاً  المعترف بهااألرباح أو الخسائر المتراكمة 
 .األرباح أو الخسائرإلى 

  
الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير تسجيلها بالتكلفة  يتم قياس: األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة من خالل   -٣

. يتم بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر اإليرادات الشاملة األخرىالمطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل 
ً ن التي خسائر الناتجة عن استثمارات الدياألرباح أو الب االعتراف األرباح بالقيمة العادلة من خالل  يتم قياسها الحقا

و األرباح أ ضمن عرضها صافية مويت األرباح أو الخسائرضمن وال تشكل جزءاً من عالقة التحوط،  أو الخسائر
إيرادات الفوائد من هذه الموجودات  يتم إدراجخرى في الفترة التي تنشأ فيها. األخسائر) ال(رباح /األبند  في الخسائر
 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ‘إيرادات الفوائد’ ضمنالمالية 
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  (تابع) الدينأدوات 
  

نقدية، أي ما إذا كان تحقيق تدفقات نموذج األعمال: يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة المجموعة للموجودات من أجل 
هدف المجموعة هو فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية 
والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات. إذا لم ينطبق أي منهما (أي يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض 

األرباح يف الموجودات المالية كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل المتاجرة)، يتم تصن
. تتضمن العوامل التي تأخذها المجموعة بعين االعتبار في تحديد نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات، أو الخسائر

إلى  ورفع تقارير بشأنهموجودات، وكيفية تقييم أداء الموجودات الخبرة السابقة حول كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه ال
 كبار موظفي اإلدارة، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيفية تعويض المديرين.

  
التدفقات النقدية  بهدف تحصلموجودات الاالحتفاظ ب إلىنموذج األعمال  عندما يهدف: المبلغ األصلي والفوائد فقطدفعات 

التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية  لتحصيلالتعاقدية أو 
 ).‘اختبار دفعات المبلغ األصلي والفوائد فقط’(دفعات المبلغ األصلي والفوائد فقط تمثل 

  
قراض اإل يةلتدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع اتفاقما إذا كانت ا بعين االعتبارالمجموعة  تأخذعند إجراء هذا التقييم، 

، أي أن الفوائد تشمل فقط مقابل القيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى ةساسياأل
. عندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات اتفاقية اإلقراض األساسيةمع  يتوافقومعدل الفوائد الذي 

األرباح الموجودات المالية ذات الصلة بالقيمة العادلة من خالل  وقياس ، يتم تصنيفاتفاقية اإلقراض األساسيةال تتوافق مع 
  .أو الخسائر

  
انت تدفقاتها النقدية تمثل فقط ند تحديد ما إذا كالمشتقات الضمنية بالكامل عوالموجودات المالية  األخذ بعين االعتباريتم 

 .فقط والفائدة المبلغ األصلي دفعات
  

تم الموجودات. تهذه إدارة باألعمال الخاص تقوم المجموعة بإعادة تصنيف استثمارات الدين فقط عندما، يتغير نموذج 
تكون هذه التغيرات نادرة الحدوث كما لم  أن وقعمن المتإعادة التصنيف من بداية فترة التقرير األولى التي تلي التغيير. 

 عادة تصنيف جوهري خالل السنة.يحدث إ
  

 أدوات حقوق الملكية
  

تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر الجهة المصدرة، أي األدوات التي ال ب التي تفيدوات باألأدوات حقوق الملكية تتمثل 
األسهم  تعتبرتحتوي على التزام تعاقدي بالدفع والتي تعد دليالً على الفوائد المتبقية في صافي موجودات الجهة المصدرة. 

 .مثال على أدوات حقوق الملكية العادية األساسية
  

ً تقوم المجموعة  ، باستثناء الحاالت األرباح أو الخسائراستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  بقياس جميع الحقا
بالقيمة  اتخذت خياراً نهائياً، عند االعتراف المبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق الملكيةالتي تكون فيها إدارة المجموعة قد 

مجموعة في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة . تتمثل سياسة الاإليرادات الشاملة األخرىالعادلة من خالل 
. استثماريةعائدات  تحقيقعندما يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض أخرى غير اإليرادات الشاملة األخرى من خالل 

وال يتم إعادة اإليرادات الشاملة األخرى  ضمنأرباح وخسائر القيمة العادلة ب االعترافاستخدام هذا الخيار، يتم  ما يتمعند
خسائر انخفاض القيمة (وعكس خسائر  قيدال يتم األرباح أو الخسائر بما في ذلك عند االستبعاد. إلى  تصنيفها الحقاً 

 في القيمة العادلة.  األخرى راتالتغيانخفاض القيمة) بشكل منفصل عن 
  

حق المجموعة في استالم  يثبتعندما  ضمن األرباح أو الخسائرثمارات توزيعات األرباح من هذه االستب االعترافيستمر 
 األرباح أو الخسائر ضمنالتغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل االعتراف بالدفعات. يتم 

ض القيمة (وعكس خسائر انخفاض . وال يتم تسجيل خسائر انخفافي األرباح أو الخسائر صافي اإليرادات من االستثمارات
التغيرات بشكل منفصل عن  اإليرادات الشاملة األخرىالقيمة) الستثمارات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 .األخرى في القيمة العادلة
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 الفائدة الفعلية التكلفة المطفأة وطريقة
  

تتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي، ناقصاً المسدد من المبلغ 
ً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ  األصلي، زائداً أو ناقصا

 .الخسائرمخصص  مقابلمعدلة القيمة الللموجودات المالية، بالنسبة تحقاق، واالس
  

بدقة المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة  يتم بموجبه خصمالمعدل الذي  فيمعدل الفائدة الفعلي  يتمثل
الدفترية للموجودات المالية (على سبيل المثال، خالل العمر المتوقع للموجودات أو المطلوبات المالية إلى إجمالي القيمة 

 عملية االحتساب أخذالمطفأة للمطلوبات المالية. ال ت التكلفة المطفأة قبل أي مخصص لالنخفاض في القيمة) أو إلى التكلفة
أو المقبوضة عة الخسائر االئتمانية المتوقعة ويشمل تكاليف المعاملة واألقساط أو الخصومات والرسوم المدفو باالعتبار

  ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، مثل رسوم اإلنشاء. والتي تعتبر جزءاً 
  

تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية، يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات  بتعديلعندما تقوم المجموعة 
التغيرات ب االعترافيتم عدل الفائدة الفعلي األصلي. ام ملتعكس التقديرات الجديدة المخصومة باستخد ذات الصلةالمالية 

 .الخسائروضمن األرباح 
  

إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية، باستثناء  يتم احتساب
إيرادات  احتساب(أو المرحلة الثالثة)، والتي يتم  القيمةفي  ائتماني الموجودات المالية التي تعرضت فيما بعد النخفاض

 الئتمانخسائر افعلي على التكلفة المطفأة (أي صافي من مخصص الخاصة بها من خالل تطبيق معدل الفائدة ال الفوائد
  المتوقعة).

  

 االعتراف إيقاف
  

حصول على تدفقات نقدية من األصل تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باألصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية بال
بالحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم  الخاصةالمالي، أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق 

بموجبها بصورة فعلية تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية لألصل المالي، أو من خالل معاملة ال تقوم المجموعة 
 ويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية ولكنها ال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.بموجبها بتح

  

عند إيقاف االعتراف بأصل مالي ما، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء الذي تم 
ً أي  عليه تم الحصول المستلم (بما في ذلك أي أصل جديدن ) الثم١إيقاف االعتراف به من األصل) ومجموع ( ناقصا

) أية أرباح أو خسائر متراكمة تم االعتراف بها في اإليرادات الشاملة األخرى، يتم االعتراف ٢التزام جديد مفترض) و (
 به ضمن األرباح أو الخسائر.

 

الشاملة األخرى فيما يتعلق بسندات الملكية االستثمارية أية أرباح / خسائر متراكمة تم االعتراف بها ضمن اإليرادات إن 
المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، لم يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر 

يقاف االعتراف المؤهلة إل عند إيقاف االعتراف بهذه السندات. يتم االعتراف بأي حصة من الموجودات المالية المحولة
 بإنشائها أو االحتفاظ بها على أنها أصل أو التزام منفصل. المجموعةقوم والتي ت

  

تقوم المجموعة بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي ولكنها تحتفظ عندما 
 جزء منها، ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة. إما بكافة مخاطر وامتيازات الموجودات المالية المحولة أو ب

 

عندما يتم بيع الموجودات لطرف آخر بإجمالي سعر توافقي لمقايضة معدل العائد على الموجودات المحولة، يتم احتساب 
مخاطر وامتيازات المعاملة كمعاملة تمويل مضمونة مماثلة لمعامالت البيع وإعادة الشراء، حيث تحتفظ المجموعة بكافة 

 ملكية هذه الموجودات بصورة فعلية.
 

فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم المجموعة من خاللها باالحتفاظ أو بتحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل المالي 
حديد ذلك من وتحتفظ بالسيطرة عليه، تواصل المجموعة االعتراف بهذا األصل إلى مدى ارتباطها بهذا األصل، ويتم ت

    خالل مدى تعرضها لتغيرات في قيمة األصل المحول.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
  

المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدين المدرجة بالتكلفة  موعة بالتقييم على أساس مستقبلي لخسائر االئتمانتقوم المج
والتعرض الذي ينشأ من التزامات القروض وعقود الضمان  اإليرادات الشاملة األخرىالمطفأة وبالقيمة العادلة من خالل 

الئتمانية لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ويبين قياس الخسائر ا خسائرالمالي. تعترف المجموعة بمخصص 
  المتوقعة:

 
 قييم مجموعة من النتائج المحتملة؛مبلغاً عادالً مرجحاً يتم تحديده من خالل ت 
 و القيمة الزمنية للمال؛ 
  متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة  وداعمةمعلومات معقولة

 لظروف االقتصادية.لالمستقبلية والظروف الحالية والتوقعات 
  

  المتوقعة. خسائر االئتمانمزيد من التفاصيل حول كيفية قياس مخصص  )٤(ب)(٦اإليضاح  يتضمن
  

 تعديل القروض
  

ً بإعادة التفاوض أو تعديل التدفقات النقدية التعاقدية لقروض العمالء. وعندما يحدث ذلك، تقوم  تقوم المجموعة أحيانا
الشروط الجديدة تختلف اختالفاً جوهرياً عن الشروط األصلية. تقوم المجموعة بذلك من خالل  المجموعة بتقييم ما إذا كانت

  األخذ بعين االعتبار، من بين أمور أخرى، العوامل التالية:
  
  إذا كان المقترض يواجه صعوبات مالية، ما إذا كان التعديل يخفض فقط التدفقات النقدية التعاقدية إلى المبالغ التي

 أن يكون المقترض قادراً على سدادها.يتوقع 
  ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جديدة جوهرية مثل حصة األرباح/ العائد على حق الملكية والتي تؤثر بشكل

 جوهري على ملف مخاطر القرض.
 .أي تمديد جوهري لفترة القرض عندما ال يواجه المقترض صعوبات مالية 
 .أي تغير جوهري في معدل الفائدة 
 .تغيير عملة القرض 
 .إدراج ضمانات أو تحسينات ائتمانية تؤثر بشكل كبير على مخاطر االئتمان المرتبطة بالقروض 

  
إذا كانت الشروط مختلفة بشكل جوهري، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية األصلية وتعترف 

معدل الفائدة الفعلي الجديد للموجودات. وبالتالي يعتبر تاريخ إعادة بالموجودات "الجديدة" بالقيمة العادلة مع إعادة احتساب 
التفاوض تاريخ االعتراف المبدئي ألغراض حساب االنخفاض في القيمة، وأيضا لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة كبيرة 

ً بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية ال جديدة المعترف بها قد في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تقوم المجموعة أيضا
تعرضت النخفاض ائتماني في القيمة عند االعتراف المبدئي، خاصة في الظروف التي يكون الدافع وراء إعادة التفاوض 
فيها هو عدم قدرة المدين على إجراء الدفعات األصلية المتفق عليها. يتم االعتراف بالفروق في القيمة الدفترية أيضاً في 

 كأرباح أو خسائر من إيقاف االعتراف.األرباح والخسائر 
  

عة ولمجمل إيقاف االعتراف، وتقوم ايدلتعدة التفاوض أو اعال جوهري، فلن يترتب على إبشکروط لشف اتختلم لإذا 
ر خسائح أو بام إدراج أريت، ولماليل الألصالمعدلة ية دلنقت افقادلتس اساأية علی رفتدلالقيمة ب إجمالي احتسادة ابإعا

ضمن األرباح أو الخسائر. تتم إعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية التعديل 
  المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.
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 إيقاف االعتراف لسبب غير التعديل
  

االعتراف باألصل المالي أو جزء منه عند انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من يتم إيقاف 
) عندما تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية، ١الموجودات أو عندما يتم تحويلها وإما (

افة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية ولم تحتفظ المجموعة ) عندما ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بك٢أو (
 بالسيطرة.

 

تقوم المجموعة بإبرام معامالت يتم بموجبها االحتفاظ بالحقوق التعاقدية للحصول على التدفقات النقدية من الموجودات 
ً بدفع تلك التدفقات النقدية إلى منشآت أخرى وتحوي ل كافة المخاطر واالمتيازات بصورة ولكنها تتحمل التزاماً تعاقديا

  فعلية.
  

 يتم احتساب هذه المعامالت على أنها تحويالت "تمرير" تؤدي إلى إيقاف االعتراف إذا كانت المجموعة:
  

 ليس لديها التزام بسداد دفعات ما لم تقم بتحصيل مبالغ معادلة من الموجودات؛ 
 ال يُسمح لها ببيع أو رهن الموجودات؛ و 
  التزام بتحويل أي مبالغ نقدية تحصلها من الموجودات دون تأخير مادي.لديها 

  

ال يتم إيقاف االعتراف بالضمانات (األسهم والسندات) التي تقدمها المجموعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء القياسية 
طر واالمتيازات على ومعامالت اقتراض وإقراض األوراق المالية، حيث تحتفظ المجموعة بصورة فعلية بكافة المخا

أساس سعر إعادة الشراء المحدد مسبقاً، وبالتالي لم يتم استيفاء معايير إيقاف االعتراف. ينطبق ذلك أيضاً على بعض 
 معامالت التوريق التي تحتفظ فيها المجموعة بحصة ثانوية متبقية.

  

 المطلوبات المالية  (ح)
  

 التصنيف والقياس الالحق
  

 ً القروض  -بالمطلوبات المالية (بما في ذلك "الودائع والحسابات الهامشية" و"المبالغ المستحقة إلى البنك  يتم االعتراف مبدئيا
 قصيرة ومتوسطة األجل") بالقيمة العادلة، ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة، باستثناء:

  

 ق هذا التصنيف على المشتقات والمطلوبات المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: يتم تطبي
المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمطلوبات المالية األخرى المصنفة كذلك عند االعتراف المبدئي بها. إن األرباح أو 
الخسائر من المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم عرضها بشكل متجزئ ضمن 

ادات الشاملة األخرى (التغير في القيمة العادلة بسبب مخاطر االئتمان) وضمن األرباح أو الخسائر (المبلغ اإلير
المتبقي من التغير في القيمة العادلة للمطلوبات)، ما لم يكن هذا العرض من شأنه أن يسفر عن أو يزيد من عدم التوافق 

ئر المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات ضمن المحاسبي، وفي هذه الحالة يتم عرض األرباح والخسا
 األرباح أو الخسائر؛

  المطلوبات المالية الناتجة عن تحويل الموجودات المالية غير المؤهلة إليقاف االعتراف، التي يتم بموجبها االعتراف
المجموعة باالعتراف بأي مصروفات  بالمطلوبات المالية للثمن المقبوض بغرض التحويل. في الفترات الالحقة، تقوم

 متكبدة من المطلوبات المالية؛ و
 .عقود الضمان المالي والتزامات القروض 

  

  إيقاف االعتراف
  

يتم إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بها (أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو 
 انقضاء أجلها).

  

عند استبدال دين حالي بدين جديد من ُمقرض جديد، يتم إيقاف االعتراف بالدين الحالي في بيان المركز المالي الموحد 
  ويتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للثمن المدفوع ضمن األرباح أو الخسائر. 

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٢٦  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٤
  

 (تابع)المطلوبات المالية   (ح)
  

  التعديل
  

تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل الشروط الخاصة بها وعندما تختلف التدفقات النقدية 
الشروط  ىبالقيمة العادلة بناًء عل جديدالمالي اللتزام باال االعتراففي هذه الحالة، يتم للمطلوبات المعدلة بصورة جوهرية. 

 األرباح ضمنالمدفوع  والثمن الذي تم إيقاف االعتراف به المالي لاللتزامبالفرق بين القيمة الدفترية  االعترافالمعدلة. يتم 
المطلوبات، بما في ب واالفتراض الخاصالمدفوع الموجودات غير المالية المحولة، إن وجدت،  الثمن. يتضمن الخسائرأو 

 معدل الجديد.المالي ال االلتزامذلك 
 

عن طريق خصم  لاللتزام، فيتم إعادة حساب التكلفة المطفأة تعديل االلتزام المالي كإيقاف اعتراف إذا لم يتم احتساب
 .الخسائرأو  األرباح ضمناألرباح أو الخسائر الناتجة ب االعترافالتدفقات النقدية المعدلة بسعر الفائدة الفعلي األصلي ويتم 

األصلي المستخدم الحتساب أرباح معدل الفائدة الفعلي  استخدامالمالية ذات أسعار فائدة متغيرة، يتم  للمطلوباتبالنسبة 
على أنها تعديل بأي تكاليف أو رسوم متكبدة  االعترافيتم الراهنة في وقت التعديل. السوق يعكس شروط وخسائر التعديل، ل

المالي المعدل عن طريق إعادة احتساب معدل الفائدة  االلتزامعلى مدى الفترة المتبقية من  ويتم إطفاؤها لاللتزاملقيمة الدفترية ا على
 .األداةالفعلي على 

  
 عقود الضمان المالي والتزامات القروض  (ط)

  
تتمثل الضمانات المالية في عقود تُلزم المجموعة بدفع مبالغ محددة لتعويض حاملي الضمان عن الخسائر التي يتكبدوها 

بب إخفاق المدين في سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين. تتمثل التزامات القروض في التزامات غير بس
 قابلة لإللغاء بتقديم ائتمان وفقاً لشروط وأحكام متفق عليها مسبقاً.

  
 األعلى لكل من:يتم مبدئياً قياس عقود الضمان المالي بالقيمة العادلة، ويتم قياسها الحقاً بالقيمة 

  
 قيمة مخصص الخسائر؛ و 
  لمبادئ المعيار رقم ً ً اإليرادات المعترف بها وفقا من المعايير  ١٥العالوة المقبوضة عند االعتراف المبدئي ناقصا

 الدولية إلعداد التقارير المالية.
  

يتم قياس التزامات القروض المقدمة من المجموعة على أنها قيمة مخصص الخسائر الذي يتم احتسابه على النحو المبين 
 .٦اإليضاح في 

  
 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية  (ي)

 
درجة في سوق تتمثل موجودات التمويل اإلسالمي في موجودات مالية ذات دفعات أرباح ثابتة أو متوقعة، كما أنها غير م

 نشطة. تنشأ هذه الموجودات عندما تقدم المجموعة أمواالً مباشرة إلى العميل مع عدم وجود نية للمتاجرة في الذمم المدينة.
  

  المرابحة
المرابحة هي عقد بيع تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلع وموجودات أخرى إلى أحد العمالء بنسبة متفق عليها من األرباح 

لفة. تقوم المجموعة بشراء الموجودات بناًء على وعد من العميل بشراء الصنف الذي تم شراؤه وفقاً لشروط بعد خصم التك
وظروف معينة. يمكن قياس أرباح المرابحات في بداية المعامالت ويتم االعتراف بهذه اإليرادات عند استحقاقها على مدى 

  رصيد غير المسدد.فترة العقد باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي على ال
  

  الوكالة
الوكالة هي عبارة عن اتفاق بين المجموعة والعميل يقوم بموجبه أحد الطرفين (رب المال) بتقديم مبلغ معين من المال 
للوسيط (الوكيل) الذي يستثمره وفقاً لشروط محددة مقابل رسوم معينة (مبلغ مقطوع من المال أو نسبة مئوية من المبلغ 

ً من أحكام وشروط عقد المستثمر). يل تزم الوسيط بضمان المبلغ المستثمر في حالة اإلهمال أو التقصير أو مخالفة أيا
  الوكالة. يمكن أن تكون المجموعة الوكيل أو رب المال حسب طبيعة المعاملة.

  



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٢٧  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٤
  

 (تابع)موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية   (ي)
  

  االجارة
يتم قياس وإدراج تكلفة اإلجارة ضمن البيانات المالية الموحدة بقيمة ال تتجاوز القيمة النقدية المعادلة. يتم تصنيف اإلجارة 
والشراء وإعادة التأجير كعقود إيجار تمويلي عندما تتعهد المجموعة ببيع الموجودات المؤجرة إلى المستأجر بناًء على 

ار ويؤدي البيع إلى نقل كافة المخاطر واالمتيازات المرتبطة بملكية الموجودات المؤجرة اتفاق منفصل عند استحقاق اإليج
إلى المستأجر. تمثل الموجودات المؤجرة التأجير التمويلي للموجودات على مدى فترات إما تقارب أو تغطي جزءاً كبيراً 

لمؤجرة بمبالغ تعادل صافي االستثمار القائم في عقود من األعمار اإلنتاجية المقدرة لهذه الموجودات. يتم بيان الموجودات ا
  اإليجار بما في ذلك اإليرادات المكتسبة من االستثمار ناقصاً مخصصات االنخفاض في القيمة.

  
 الممتلكات والتجهيزات والمعدات  (ك)

  
  االعتراف والقياس

  
  وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.   يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم

  
  تتم رسملة برامج الكمبيوتر التي تم شراؤها وتمثل عنصر مكمل ألداء وظيفة المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات. 

  
عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) 

  من الممتلكات والمعدات.
  

ضمن األرباح في اإليرادات األخرى يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات 
  أو الخسائر.

  
  المصروفات الالحقة

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

  المصروفات إلى المجموعة. يتم احتساب أعمال اإلصالح والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها.
   

  االستهالك 
  

يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصاً القيم المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على 
  .االعتراف باالستهالك بصورة عامة ضمن األرباح أو الخسائراجية المقدرة. يتم مدى أعمارها اإلنت

  
  لممتلكات والمعدات للسنتين الحالية والمقارنة:لفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة 

  
 السنوات  

  ٣٠  مباني 

 ٤ مركبات

 ٥-٣ أثاث وتجهيزات ومعدات
 ٤-٣ أجهزة حاسب آلي

  
  مراجعة طرق االستخدام واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية، ويتم تعديلها حيثما تقتضي الضرورة.يتم بتاريخ كل تقرير 

  
يتم مبدئياً تسجيل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة، ويتم تحويلها عند االنتهاء منها إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات 

 عليها.والمعدات، ويتم بعد ذلك احتساب االستهالك 
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٢٨  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٤
  

  الموجودات غير الملموسة  (ل)
  

بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف المبدئي. تكون تكلفة الموجودات  عليها يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ
غير الملموسة المستحوذ عليها في دمج أعمال هي قيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم إدراج 

ض في القيمة. إن الموجودات غير ي خسائر متراكمة لالنخفاأالموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم و
ً  المنشأةالملموسة   ضمن األرباح أو الخسائر، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، ال يتم رسملتها ويتم تحميل النفقات داخليا

  للموجودات غير الملموسة إما على أنها محددة أو غير محددة. اإلنتاجيةعمار األ إن في السنة التي يتم تكبدها فيها.
  

التحقق من االقتصادية ويتم  اإلنتاجيةعمار األمحددة يتم إطفاؤها بحسب العمار األإن الموجودات غير الملموسة ذات 
 الخاصةتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء ت. على تعرضها النخفاض القيمةنخفاض القيمة عند وجود مؤشر تعرضها ال

. إن التغيرات في العمر كل سنة ماليةمحددة على األقل في نهاية النتاجية االعمار األالموجودات غير الملموسة ذات ب
ألصل يتم احتسابها عن طريق ااإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك الفوائد االقتصادية المستقبلية المتضمنة في 
لتقديرات المحاسبية. يبلغ العمر تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حيثما يكون مالئماً، وتتم معاملتها باعتبارها تغيرات في ا

  االقتصادي اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة بغرض حساب اإلطفاء خمس سنوات.
  

النخفاض التحقق سنوياً من تعرضها غير المحددة، بل يتم  اإلنتاجيةعمار األال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات 
غير المحددة  اإلنتاجيةعمار األى مستوى الوحدة المنتجة للنقد. تتم سنوياً مراجعة القيمة، إما على المستوى الفردي أو عل

، يتم تغيير عدم إمكانية االعتماد عليه . في حالمستقبالً العمر اإلنتاجي غير المحدد  يمكن االعتماد على لتحديد ما إذا كان
  .منذ ذلك الحين فصاعداً العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد 

  
غير ملموس على أنها الفرق بين صافي المبالغ المحصلة  بأصلم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إيقاف االعتراف يت

  .باألصلعند إيقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر ، ويتم االعتراف بها لألصلمن االستبعاد والقيمة الدفترية 
  

  الموجودات غير المالية انخفاض قيمة   (م)
  

 االستثمارات العقاريةم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية (باستثناء تقو
وموجودات الضريبة المؤجلة) للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر على تعرضها النخفاض القيمة. في حال وجود مثل 

د. يتم اختبار الشهرة التجارية سنوياً للتحقق من تعرضها النخفاض في ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالستردا
  القيمة.

  
لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام 

األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد. إن المستمر وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات 
الشهرة التجارية التي تنشأ نتيجة دمج األعمال يتم تخصيصها للوحدات المنتجة للنقد أو لمجموعات الوحدات المنتجة للنقد 

  التي يتوقع لها أن تستفيد من دمج األعمال ذات الصلة. 
  

للنقد في قيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع، تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة 
تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتصل إلى قيمتها الحالية باستخدام  علىالقيمة من االستخدام،  ترتكزأيهما أكبر. 

مال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية لل
  الوحدة المنتجة للنقد.

  
  يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد.

  
المنتجة  وحداتالتدفقات نقدية منفصلة وتستخدم من قبل أكثر من وحدة من تحقق الموجودات التجارية لدى المجموعة ال 

مدى أساس معقول ومتسق ويتم اختبارها لتحديد إلى الوحدات المنتجة للنقد على  التجاريةموجودات ال تخصيصلنقد. يتم ل
  الوحدات المنتجة للنقد المخصصة لها الموجودات التجارية.نخفاض القيمة كجزء من اختبار تعرضها ال

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٢٩  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٤
  

 (تابع)قيمة الموجودات غير المالية  انخفاض  (م)
  

يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة أوالً لتخفيض القيمة 
ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة  ة المنتجة للنقد،الدفترية ألي شهرة تجارية مخصصة للوحد

 . على أساس تناسبيالمنتجة للنقد 
 

يتم عكس خسائر انخفاض المتعلقة بالشهرة التجارية. فيما يتعلق بالموجودات األخرى،  خسائر انخفاض القيمةال يتم عكس 
ن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، بعد خصم القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل ع

  االستهالك واإلطفاء، ما لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
  

 ناقصاً تكلفةتحديد القيمة العادلة  بشكل موثوق عندما يمكنلكل أصل على حدة إجراء اختبار انخفاض القيمة كذلك يمكن 
غير المالية التي تعرضت النخفاض القيمة الحتمال عكس  الموجوداتتتم مراجعة  خدام.من االستالبيع أو تحديد القيمة 

  االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير.
  

  االستثمارات العقارية   (ن)
  

ً يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئي  بيانالمبدئي، يتم  الحقاً لالعترافبما في ذلك تكاليف المعامالت.  بالتكلفة، ا
ظروف السوق في تاريخ التقرير. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة والتي تعكس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة، 

  الموحد في السنة التي تنشأ فيها.األرباح أو الخسائر في بيان  لالستثمارات العقاريةعن التغيرات في القيم العادلة 
  

االستخدام وال يتوقع أي  سحبها نهائياً منأو عندما يتم استبعادها ت العقارية عندما يتم االستثماراإيقاف االعتراف بيتم 
 األرباحبيان  إيقاف االستخدام أو االستبعاد فيأو خسائر من  أرباحأي ب االعترافمنافع اقتصادية مستقبلية من بيعه. يتم 

  ع.السنة التي يتم فيها اإليقاف أو البيالموحد في  الخسائرأو 
  

المالك أو بدء  إشغالفقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام يتضح من انتهاء استثمار عقاري من أو إلى  التحويليتم 
 االعتباريةفإن التكلفة  المالك،يشغله  عقارإلى استثمار عقاري عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر. بالنسبة للتحويل من 

، استثمار عقاريريخ التغيير في االستخدام. إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك الالحق هي القيمة العادلة في تالالحتساب 
لممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغيير في االستخدام. لللسياسة المنصوص عليها ذلك العقار وفقاً  تحتسبفإن المجموعة 

قييم التي تتم من قبل مساحين واستشاريين عمليات التيتم تحديد القيمة العادلة من خالل قيم السوق المفتوحة بناًء على 
 أو أسعار الوسيط.مستقلين 

 
  ذمم التأمين المدينة   (س)

  
أو  المقبوضالمدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للثمن  التأميناالعتراف بذمم  يتم

ً لالعتراف المبدئي، يتم قياس  الفائدة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل التأمين المدينة  ذمممستحق القبض. الحقا
المدينة مقابل انخفاض القيمة عندما تكون هناك أحداث أو ظروف تشير  التأمين. تتم مراجعة القيمة الدفترية لذمم الفعلية

األرباح أو الخسائر  بيان ضمن القيمة انخفاض خسائر تسجيلإلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية، ويتم 
  الموحد.

  
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٣٠  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٤
  

  عقود إعادة التأمين المحتفظ بها  (ع)
  

المجموعة اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين.  أبرمت الكبيرة،المالي للمطالبات بغرض الحد من التعرض 
ً التأمين بطريقة تتوافق مع التزامات المطالبة ووفق شركات إعادةيتم تقدير المطالبات المستحقة القبض من  لعقد إعادة ا

الذمم إلى  ،فيما يتعلق بالمطالبة المدفوعةشركة إعادة التأمين، يتم تحويل المبلغ المستحق من  المطالبة،التأمين. بمجرد دفع 
  الناشئة عن شركات التأمين وإعادة التأمين. المدينة

  
انخفاض قيمة أصل إعادة التأمين. احتمالية تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على  تقرير،في تاريخ كل 

تقوم المجموعة بعمل تقدير رسمي للمبلغ القابل لالسترداد. عندما تتجاوز القيمة  القيمة،عند وجود مؤشر على انخفاض 
  يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد. ،لالسترداد ةالقابل القيمةالدفترية ألصل إعادة التأمين 

  
  ال تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق. الُمسندةإن ترتيبات إعادة التأمين 

  
انتهاؤها أو عندما يتم الحقوق التعاقدية أو الوفاء بإعادة التأمين عندما يتم بموجودات أو التزامات االعتراف  إيقافيتم 

  العقد إلى طرف آخر.تحويل 
  

  اتفاقيات إعادة الشراء  (ف)
  

المباعة بالتزام متزامن إلعادة الشراء في تاريخ مستقبلي محدد ("إعادة الشراء"). يتم إيقاف االعتراف بالموجودات ال يتم 
القروض ألجل في بيان المركز المالي  منضإدراج التزامات الطرف المقابل للمبالغ المستلمة بموجب هذه االتفاقات 

والتي يتم استحقاقها  فائدة،. يتم معاملة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات حيثما يكون مالئماً  الموحد،
  على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

  
 تقارير القطاعات التشغيلية  (ص)

  
اع التشغيلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية والذي يمكن من خالله أن تحقق إيرادات وتتكبد يتمثل القط

مصروفات، بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من عناصر المجموعة األخرى وتتم مراجعة 
التخاذ القرارات  التخاذ القرارات التشغيلية لدى المجموعةنتائجه التشغيلية بصورة منتظمة من قبل المسؤول الرئيسي 

  الخاصة بالموارد المخصصة للقطاع المعني وتقييم أدائه، والذي تتوافر معلومات مالية محددة بشأنه.
  

ى عل  المسؤول الرئيسي التخاذ القرارات التشغيلية لدى المجموعة  تشتمل نتائج القطاع الذي يتم تقديم تقارير بشأنه إلى
البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى البنود التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. تتضمن البنود 

    المركز الرئيسي وموجودات والتزامات الضريبة.ومصروفات غير المخصصة بصورة رئيسية الموجودات التجارية 
  

  المخصصات  (ق)
 

 ويكون من) نتيجة لحدث سابق، ضمنييتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو 
  .بشكل موثوق االلتزام قيمةالمحتمل أن تكون المجموعة ملزمة بتسوية االلتزام، ويمكن تقدير 

  
الوضع ، مع التقريرزام الحالي في تاريخ المطلوب لتسوية االلت للمبلغيمثل المبلغ المعترف به كمخصص أفضل تقدير 

باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية  ما المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص باالعتبار
  قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. تكونااللتزام الحالي، 

  

بالمبلغ ، يتم االعتراف آخرمن طرف  ما االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص المنافع عندما يُتوقع استرداد بعض أو كل
  مبلغ المستحق بشكل موثوق.الويمكن قياس تحصيل المبلغ يتم  أن بشكل فعليكأصل إذا كان من المؤكد المستحق 

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٣١  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٤
  

  (تابع)المخصصات   (ق)
  

  مخصصات خاصة
  

  األقساط غير المكتسبةاحتياطي 
  

بفترة التأمين  يتعلقالذي  إجمالي إعادة التأمينوالجزء من األقساط المكتسبة، ة ذلك المكتسباألقساط غير يمثل احتياطي 
تعتمد على الفترة المستحقة  البيانات الخطيةبشكل رئيسي باستخدام طريقة  احتسابهويتم  ،التي تلي تاريخ بيان المركز المالي

تم الحصول عليها من يبناًء على التقديرات االكتوارية التي  الوثيقةمن تاريخ البيان المركز المالي حتى تاريخ استحقاق 
ً خبير اكتواري مستقل وفق   .للوائح المالية لشركات التأمين الصادرة عن هيئة التأمين، اإلمارات العربية المتحدة ا

  
  لبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنهامخصص المطا

  

مخصص للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي بناًء على تقدير اكتواري تم  رصديتم 
ارات بدولة اإلم للوائح المالية لشركات التأمين الصادرة عن هيئة التأمين الحصول عليه من خبير اكتواري مستقل وفقاً 

  العربية المتحدة.
  

  مخصص مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة
  

في تاريخ  محددة،ال يمكن تخصيصها لمطالبات  المخصصة التيمصروفات تسوية الخسائر غير ليتم وضع مخصصات 
ً يبيان المركز المالي بناًء على تقديرات اكتوارية  المالية لشركات  للوائح تم الحصول عليها من خبير اكتواري مستقل وفقا

  .التأمين الصادرة عن هيئة التأمين، اإلمارات العربية المتحدة
  

  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  (ر)
  

  خطة المساهمات المحددة
  

بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، تقوم المجموعة بدفع مساهمات في برنامج المعاشات فيما يتعلق 
الصلة، والمحتسب كنسبة من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهمات، والتي الحكومية ذات 

  يتم احتسابها كمصروفات عند تكبدها.
  

  خطة االمتيازات المحددة
  

رتكز استحقاق هذه التعويضات على الراتب النهائي للموظف نهاية الخدمة لموظفيها. ي المجموعة بتقديم تعويضات تقوم
التعويضات على مدى لتكاليف المتوقعة لهذه احتساب ا فترة الخدمة. يتمطول فترة الخدمة شريطة انقضاء الحد األدنى لو

  فترة الخدمة.
  

  الدفعات المرتكزة على أساس أسهم   
 

للموظفين كمصروفات أساس أسهم ممنوحة الدفع المرتكز على  ترتيباتيتم االعتراف بالقيمة العادلة في تاريخ منح 
فترة المنح. يتم تعديل المبلغ المعترف به كمصروفات الموظفين، مع االعتراف بالزيادة المقابلة في حقوق الملكية، على مدى 

ليعكس عدد المكافآت التي من المتوقع أن تفي بالخدمة ذات الصلة وشروط االستحقاق غير السوقية، بحيث يرتكز المبلغ 
ه كمصروف على عدد الُمكافآت التي تفي بالخدمة ذات الصلة وشروط األداء غير السوقية في تاريخ النهائي المعترف ب

فيما يتعلق بمكافآت الدفع المرتكز على األسهم الخاضعة لشروط غير مرتبطة بالمنح، يتم قياس القيمة العادلة في المنح. 
ية تسويات للفروق بين النتائج المتوقعة والنتائج أال توجد  تاريخ المنح للدفعات على أساس األسهم لبيان هذه الشروط وأنه

  الفعلية. 
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٣٢  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٤
  

  (تابع)تعويضات نهاية الخدمة للموظفين   (ر)
  

  رأس المال واألسهم واالحتياطيات األخرى
  

  أدوات حقوق الملكية األخرى
  

ً كالتزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفق المصدرةتقوم المجموعة بتصنيف األدوات  لجوهر الشروط التعاقدية لألدوات.  ا
وفقًا لتقدير  فوائدالحصول على مؤهلة ال يمكن استرداد أدوات حقوق الملكية األخرى للمجموعة من قبل حامليها، كما أنها 

ضمن األسهم. يتم االعتراف بالتوزيعات المتعلقة بها في حقوق الملكية. بناًء  عرضهايتم  لذلك،مجلس اإلدارة وحده. وفقا 
 األرباح. توزيعات بتعريفتفي دفعات الفوائد  األدوات،على تقييم المجموعة لشروط 

  
  العمالت األجنبية  (ش)

  

ما يتم تحويل الموجودات يتم إدراج المعامالت بالعملة األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتواريخ تقييم المعامالت. ك
والمطلوبات المالية المقّومة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي 

 .األرباح أو الخسائر الموحد الموحد يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة في بيان
 

قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية بأسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت  المالية التي يتم يتم تحويل البنود غير
المبدئية.  أما البنود غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية فيتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف السارية 

  في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.
  

  ة المقاص  (ت)
    

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي، وذلك فقط عندما يكون 
في مقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها الرغبة إما في تسويتها على أساس صافي  قابل للنفاذ حق قانوني للمجموعة

  ات بصورة متزامنة.  المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوب
  

يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ عندما تجيز المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذلك، أو 
  .للمجموعةكأرباح وخسائر ناتجة عن مجموعة معامالت مماثلة كما هو الحال في النشاط التجاري 

 
  ربحية السهم  (ث)

  

من خالل  يةسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسوالمخفضة ألربحية السهم األساسية بعرض تقدم المجموعة 
على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل مساهمي البنك العاديين إلى األرباح أو الخسائر المنسوبة تقسيم 

 والمتوسطإلى المساهمين العاديين اح أو الخسائر المنسوبة من خالل تعديل األربة ضالفترة. يتم تحديد ربحية السهم المخف
ة، والتي تشمل خيارات األسهم الممنوحة ضالعادية المحتملة المخفلبيان أثر كافة األسهم المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

  .)١٧ إيضاح(للموظفين 
  

  قياسات القيم العادلة  (خ)
  

يتم استالمه لبيع أصل ما أو المبلغ الذي يتم دفع لتحويل التزام ما في معاملة منظمة  تتمثل القيمة العادلة بالمبلغ الذي قد
بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس، بصرف النظر عما إذا كان السعر قابل للمالحظة بصورة مباشرة أو يتم 

أو االلتزامات، تأخذ المجموعة باالعتبار  تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر. عند تقدير القيمة العادلة ألحد الموجودات
خصائص الموجودات أو المطلوبات في حال أخذ المشاركين بالسوق هذه الخصائص باالعتبار عند تسعير الموجودات أو 

 .المطلوبات في تاريخ القياس
 

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٣٣  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٤
  

  (تابع)قياسات القيم العادلة   (خ)
  

بناًء على  ٣أو  ٢أو  ١ ذلك، ألغراض التقارير المالية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة ضمن المستويباإلضافة إلى 
بالنسبة الدرجة التي تكون فيها المدخالت الخاصة بقياسات القيمة العادلة قابلة للمالحظة وكذلك بناًء على أهمية المدخالت 

  على النحو التالي:قياس القيمة العادلة بأكملها، والموضحة لعملية 
  

  أو المطلوبات المماثلة  للموجودات(غير المعدلة) في األسواق النشطة  المدرجةاألسعار  ، هي١المستوى مدخالت
 الوصول إليها في تاريخ القياس؛ للمنشأةالتي يمكن 

  والتي يمكن مالحظتها لألصل أو  ،١بخالف األسعار المدرجة في المستوى  مدخالت،هي  ٢مدخالت المستوى
 سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و االلتزام،

  هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام ٣مدخالت المستوى.  
  

  إما: تتمااللتزام  تحويليستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو 
  

  أو ام؛االلتزفي السوق الرئيسي لألصل أو  
  في حالة عدم وجود سوق رئيسي، في السوق األكثر ً   لألصل أو االلتزام. روجا
  

 تقاس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بمراعاة قدرة المشاركين في السوق على تحقيق فوائد اقتصادية باستخدام
في السوق يمكنه استخدام الموجودات الموجودات وهي في أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر 

 .وهي في أعلى وأفضل استخدام لها
 

تستخدم المجموعة أساليب التقييم التي تتناسب مع الظروف الراهنة والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة 
 .دخالت التي ال يمكن مالحظتهاالم ىالتي يمكن مالحظتها واالستناد بأقل قدر ممكن إلالمدخالت  إلى قدر اإلمكان واالستناد

 
تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية على أساس متكرر

في النظام المتدرج للقيمة العادلة من خالل إعادة تقييم فئات التصنيف (استناداً المستويات هناك تحويالت قد حدثت بين 
  العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير. قياس القيمةالهامة بالنسبة لعملية لى أدنى مستوى من المعطيات إ

  
لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر 

تحليالً للقيمة العادلة  ٧ه. يتضمن اإليضاح رقم الموجودات أو المطلوبات ومستوى القيمة العادلة كما هو موضح أعال
 .لألدوات المالية ومزيد من التفاصيل عن كيفية قياسها

 
تحدد اإلدارة السياسات واإلجراءات لكل من القياس المتكرر للقيمة العادلة والقياس غير المتكرر. يشارك مقيمون خارجيون 

العقارية. وتشمل معايير اختيار المقيمين المعرفة بالسوق والسمعة في تقييم الموجودات الهامة، مثل االستثمارات 
واالستقاللية واالمتثال للمعايير المهنية. وتقرر اإلدارة، بعد المناقشة مع المقيمين الخارجيين للمجموعة، أساليب التقييم 

 حالة. والمعطيات المناسبة لكل
 

مجموعة، التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات مع تقارن اإلدارة، بالتعاون مع المقيمين الخارجيين لل
 هذه التغيرات.دى معقولية المصادر الخارجية المقابلة لتحديد م

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٣٤  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٤
 

  االعتراف باإليرادات والمصروفات  (ذ)
  
  الفوائد  )١(

  
 ومصروفاتبالنسبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالية المحملة بالفائدة، يتم تسجيل إيرادات أو 

المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية  يتم بموجبه تخفيضالفوائد على أساس معدل الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي 
المتوقع لألداة المالية أو فترة أقصر، عند االقتضاء، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المقدرة على مدار العمر 

المطلوبات المالية. يأخذ هذا الحساب في االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية ويشمل أي رسوم أو تكاليف إضافية 
لفائدة الفعلي، باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية. يتم تعديل تنسب مباشرة إلى األداة وتشكل جزءا ال يتجزأ من معدل ا

القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالي عندما تقوم المجموعة بتعديل تقديراتها للمدفوعات أو المقبوضات. تُحتسب القيمة 
 مصروفاتدفترية ضمن إيرادات أو الدفترية المعدلة على أساس معدل الفائدة الفعلي األصلي ويُدرج التغير في القيمة ال

  الفوائد.
  

  الرسوم والعموالت  )٢(
  

تحقق المجموعة إيراداتها من الرسوم والعموالت من خالل مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمها لعمالئها. يمكن 
  تقسيم إيرادات الرسوم إلى فئتين كما يلي:

  
 زمنية وتستحق خالل تلك الفترة. وتتضمن هذه الرسوم  الرسوم المحققة من الخدمات المقدمة على مدى أي فترة

إيرادات العموالت ورسوم الخدمات اإلدارية واالستشارية األخرى. إن رسوم التزامات القروض التي يُرّجح سحبها 
لمعدل والرسوم المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية األخرى يتم تأجيلها (مع أي تكاليف إضافية) ويتم االعتراف بها كتعديل 

الفائدة الفعلي على القرض. عندما يكون من غير المرّجح أن يتم سحب أي قرض، يتم تسجيل رسوم التزامات االقتراض 
  على مدى فترة االلتزام على أساس القسط الثابت.

  
 .الرسوم أو بنود الرسوم التي ترتبط بأداء محدد يتم تسجيلها بعد الوفاء بمعايير األداء المطبقة  

  
  ابحةالمر  )٣(

  
  على مدى فترة العقد بناء على المبالغ األصلية القائمة.التناسب الزمني إيرادات المرابحة على أساس االعتراف بيتم 
  

  اإلجارة  )٤(
  

  أساس القيمة المتناقصة لحين ظهور شكوك معقولة بشأن قابلية استردادها.إيرادات اإلجارة على االعتراف بيتم 
  

  الوكالة  )٥(
 

باإليرادات المقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدى الفترة، ويتم تعديلها في ضوء الدخل الفعلي يتم االعتراف 
  عند استالمها. يتم احتساب الخسائر في تاريخ اإلعالن من قبل الوكيل.

  
  اإليرادات من األرصدة لدى المؤسسات المالية  )٦(

  
ية على الحساب بناء على معدالت األرباح المتوقعة/ المحتملة صافية تحتسب اإليرادات من األرصدة لدى المؤسسات المال

  .الصلةذات  والمصروفاتمن الرسوم 
  

  إيرادات توزيعات األرباح  )٧(
  

  حق المجموعة في قبض دفعات األرباح.عند ثبوت اإليرادات االعتراف بيتم 
  
  



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٣٥  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٤
 

  (تابع)االعتراف باإليرادات والمصروفات   (ذ)
  

  إيرادات التأمين  )٨(
  

  عقود التأمين
  

عقود التأمين هي تلك العقود التي تقبل بموجبها المجموعة مخاطر تأمين كبيرة من طرف آخر ("حملة الوثائق") من خالل 
المؤمن عليه") يؤثر سلبا على حملة الموافقة على تعويض حملة الوثائق عن حدث مستقبلي غير مؤكد ومحدد ("الحدث 

  الوثائق.
  

الفترة المتبقية من عمر العقد، حتى وإن  مدىالتصنيف على  ضمن هذاالعقد  يظلبعد تصنيف العقد على أنه عقد تأمين، 
  ا.جميع الحقوق وااللتزامات أو انقضى أجله تمت تسويةحدث انخفاض ملحوظ في مخاطر التأمين خالل هذه الفترة، إال إذا 

  
  األقساط المكتسبة

  
. تمثل تناسبيالتأمين المتعلقة باألقساط وذلك على أساس  وثائقتدرج أقساط التأمين المكتتبة في بيان الدخل على مدى فترة 

  أقساط التأمين غير المكتسبة الجزء من األقساط المكتتبة المتعلق بفترات التغطية السارية.  
  

  العموالت المكتسبة
  

  األرباح عند استالمها، بينما تحتسب العموالت األخرى عند اكتسابها.تحتسب عموالت 
  
  مطالباتال
  

ذات الصلة، تسوية الخسائر إن المطالبات التي تتألف من المبالغ المستحقة ألصحاب العقود واألطراف األخرى ومصاريف 
تكبدها. تشمل المطالبات المبالغ المقدرة  صافية من اإلنقاذ والمبالغ المستردة األخرى، يتم تحميلها على بيان الدخل عند

  مستحقة الدفع عن المطالبات المعلنة للمجموعة.
  

 تحكيميةأو أحكام قضائية تقدر المجموعة عموما مطالباتها على أساس الخبرة السابقة، بينما تقدر المطالبات التي تتطلب 
  مطالبات المتعلقة بالممتلكات.  على نحو فردي. ويقوم خبراء مستقلون في تسوية الخسائر بتقدير ال

  
ال تقوم المجموعة بخصم مطلوباتها المتعلقة بالمطالبات غير المسددة حيث من المتوقع أن يتم تسويتها خالل سنة واحدة 

  من تاريخ التقرير.
  

  األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  ٥
  

الُمعلنة مبالغ الأحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  بوضعاإلدارة  قياميتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
اللتزامات ذات الصلة باإلضافة إلى اإلفصاحات حول اواإلفصاحات والموجودات وااللتزامات إليرادات والمصروفات ل

التقديرات المحاسبية ت على االعتراف بالتعديالبشكل مستمر. يتم  التابعة لهاالطارئة. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
والفترات المستقبلية إذا  التعديلؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة التعديل ي التقدير إذا كان تعديلفي الفترة التي يتم فيها 

ج قد ؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية. قد يؤدي عدم اليقين بشأن هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائالتعديل يكانت 
  على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلية.اً مادي تتطلب تعديالً 

 
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٣٦  

  (تابع) األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  ٥
  

  األحكام ) أ(
  

فيما يلي األحكام التي وضعتها اإلدارة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها التأثير األكبر على المبالغ 
  في البيانات المالية الموحدة، باستثناء تلك األحكام التي تنطوي على تقديرات: المعترف بها

  
  حقوق التصويت توحيد المنشآت التي تملك المجموعة فيها أقل من أغلبية  )١(

  
٪ من حقوق التصويت. تعد الشركة هي ٥٠ترى المجموعة أنها تسيطر على دار التأمين ش.م.ع رغم أنها تملك أقل من 

على ذلك، تتمتع الشركة بتمثيل كبير وجوهري في  عالوة ٪٤٥ ,٦١أكبر مساهم في دار التأمين ش.م.ع بحصة ملكية تبلغ 
  قرارات المالية والتشغيلية الرئيسية.مجلس اإلدارة وكذلك سيطرتها على ال

  
  تصنيف العقارات  )٢(

  

أو الممتلكات والمعدات أو االستثمارات العقارية  ، ما إذا كان ينبغي تصنيفه ضمنعقار ماتقرر اإلدارة، عند شراء 
الغرض من  إذا كاناالستثمارات العقارية العقارات المشتراة بواسطة المجموعة ضمن  يتم قيدالعقارات المحتفظ بها للبيع. 

العقارات المحتفظ بها لالستخدام الخاص ضمن الممتلكات  ويتم قيدأجيرها أو إضافتها لرأس المال. االستحواذ عليها هو ت
ل العقارات على أنها محتفظ بها للبيع إذا كان يمكن استرداد قيمها الدفترية خال في حين يتم قيدوالتجهيزات والمعدات. 

  معاملة بيع.
  

  التقديرات واالفتراضات  ب)(
  

مبين أدناه االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير 
إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل  تنطوي على مخاطر جوهرية من شأنهاوالتي 

السنة المالية الالحقة. استندت المجموعة في وضع افتراضاتها وتقديراتها على المعلومات المتاحة عند إعداد البيانات المالية 
بسبب التغيرات في السوق أو  الموحدة، غير أن الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية قد تختلف

  الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة. ويتم بيان هذه التغيرات في البيانات المالية الموحدة عند حدوثها.
  

  لالستثمارات العقاريةالقيمة العادلة   )١(
  

هج التقييم القائم على "طريقة استعانت المجموعة بخبير تقييم مستقل لتقدير القيمة العادلة الستثماراتها العقارية باستخدام من
الدخل". يتم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية وتحليالت 

  .٢٨و ٧الحساسية في اإليضاحين 
  

  القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة  )٢(
  

في اختيار أسلوب التقييم المناسب لألدوات المالية غير المدرجة  حكامهاأ، تستخدم اإلدارة ٧كما هو مبين في اإليضاح رقم 
األدوات المالية يتم تقييم تلك في سوق نشطة. وتطبق أساليب التقييم المستخدمة عادة من قبل الممارسين في السوق. 
على  ،بقدر اإلمكان مدعومة، باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة ورسملة األرباح المستدامة بناء على افتراضات

غير المدعومة بعض االفتراضات  المدرجةالملحوظة. يشمل تقدير القيمة العادلة لألسهم غير السوق أسعار أو معدالت 
. ويتم بيان تفاصيل االفتراضات المستخدمة ونتائج تحليل الحساسية بشأن هذه الملحوظة أسعار أو معدالت السوقب

  .٧رقم االفتراضات في اإليضاح 
  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٣٧  

  (تابع) األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  ٥
  

  (تابع) التقديرات واالفتراضات  ب)(
  

  قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  )٣(
  

يتطلب قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل 
المستقبلية والسلوك االئتماني  الظروف االقتصادية حولاستخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة اإليرادات الشاملة األخرى 

يتم شرح تفاصيل المدخالت واالفتراضات وأساليب  (على سبيل المثال احتمالية عجز العمالء عن السداد والخسائر الناتجة).
  .)٦(ب)(٦في اإليضاح  ئتمان المتوقعةخسائر االالتقدير المستخدمة في قياس 

  

  استخدام عدد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة مثل: يتعين
  

 ؛تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  
 ؛تحديد معايير وتعريف التعثر  
  ؛لقياس خسائر االئتمان المتوقعةاختيار النماذج واالفتراضات المناسبة  
  للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات/ األسواق وما يرتبط بها من خسائر االئتمان  ةالنسبي والقيمتحديد العدد

  ؛ والمتوقعة
  خسائر االئتمان المتوقعةإنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس.  
  

  القائمةالمطالبات مخصص   )٤(
 

أحكام  بوضعاإلدارة  قيامالعقود والناشئة عن المطالبات بموجب عقود التأمين تقتضي  لحامليإن تقدير المبالغ المستحقة 
هامة. تستند هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات هامة حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة، وقد تكون كبيرة، 

تائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في االلتزامات المقدرة. من األحكام والشكوك وقد تختلف الن
بشكل  تحكيميةأو أحكام قضائية تقدر المجموعة عموما مطالباتها على أساس الخبرة السابقة. تقدر المطالبات التي تتطلب 

القانوني الداخلي للمجموعة تقدير هذه االستشاري باإلضافة إلى فردي. وعادة يتولى خبراء مستقلون في تسوية الخسائر 
  المطالبات. وتقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها عن المطالبات المتكبدة على أساس ربع سنوي.

  
  انخفاض قيمة الشهرة التجارية  )٥(

  
لشهرة لهذه ا تخصيصالتقارير وكيفية إعداد تحديد وحدات أوالً  من خالل التجارية يتم إجراء انخفاض قيمة الشهرة

الوحدات. يتم تقدير القيمة العادلة لكل وحدة إعداد تقارير باستخدام االفتراضات والتقديرات الهامة إلى جانب تأثير األحداث 
والظروف التي قد تؤثر على هذه األحكام. تستند االفتراضات الرئيسية المستخدمة في اختبار انخفاض القيمة إلى توقعات 

توقعات التدفقات النقدية المعدلة استخدم االحتساب ليات ونموها، والتي تستند جزئيًا إلى الخبرة السابقة. اإلدارة لتطوير العم
 ٥موازنة تمتد لـ اإلدارة والتي تغطي فترة الُمعتمدة من قبل المالية وخطط األعمال  الموازناتحسب المخاطر بناًء على 

٪. ال يتجاوز معدل النمو ٣ بـ سنوات باستخدام معدل نمو مقدار ٥بعد الـ لفترة ما التدفقات النقدية  استخالصسنوات. يتم 
متوسط مرجح . تم استخدام لصادر تقارير بشأنهاقطاعات االهذا متوسط معدل النمو طويل األجل لألسواق التي تعمل فيها 

  ٪ لحساب التدفقات النقدية المخصومة للمجموعة.١١بنسبة  لتكلفة رأس المال
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٣٨  

  إدارة المخاطر المالية   ٦
  

  مقدمة ) أ(
  

 لحدودتقع المخاطر في صلب أنشطة المجموعة ولكنها تدار من خالل عملية متواصلة لتحديدها وقياسها ومراقبتها وفقا 
تحقيق الربحية المستمرة للمجموعة ويتحمل كل أهمية للمجموعة لعملية إدارة المخاطر  تمثلالمخاطر وضوابط أخرى. 

فرد داخل المجموعة المسؤولية عن المخاطر التي يواجهها فيما يتعلق بالمسؤوليات المنوطة به. تتعرض المجموعة 
مخاطر تجارية وغير تجارية. تتعرض وتنقسم مخاطر السوق إلى لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق، 

  .تشغيلية أيضاً اطر المجموعة لمخ
  

  هيكل إدارة المخاطر )١
  

مع أفضل الممارسات المتبعة في المؤسسات المالية العالمية، تقع المسؤولية الشاملة إلدارة المخاطر على عاتق  شياً اتم
موعة ورئيس قسم المخاطر لدى المج ,لجنة ادارة المخاطرمجلس إدارة المجموعة الذي تنبثق عنه لجنة االستثمار واالئتمان 

  الذين يتحملون مسؤولية تحديد المخاطر ومراقبتها.
  

  أعضاء مجلس اإلدارة
  

المتعلقة المجلس التوجيهات واالستراتيجيات  يقدمتقع المسؤولية الشاملة إلدارة المخاطر على عاتق مجلس إدارة المجموعة. 
  من خالل اللجان المختلفة. واإلشراف عليها األنشطة بكافة

  
  لجنة التدقيق

  

تضم لجنة التدقيق ثالثة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة. وتتولى اللجنة المسؤولية الكاملة عن تقييم نتائج التدقيق 
الداخلي وتوجيه تنفيذ توصيات التدقيق واإلشراف على أنشطة التدقيق الداخلي ضمن بيئة الرقابة الداخلية واإلطار التنظيمي 

ميثاق لجنة التدقيق المعتمد رسميا بما يتماشى مع التدقيق للتنظيم من خالل  تخضع مهام ومسؤوليات لجنة للمجموعة.
  أفضل ممارسات وضوابط الرقابة.

  
  لجنة الموجودات والمطلوبات

  
. والهدف مؤسسة ماوتوجيه تدفق األموال من خالل  واالستحواذأنشطة التخطيط في  إدارة الموجودات والمطلوباتتتمثل 

مع القدرة على بمرور الوقت، لمؤسسة ما  ةثابتوتحقيق أسهم أرباح كافية ومستقرة  تحقيقة هو النهائي من هذه العملي
. لدى المجموعة سياسة واضحة إلدارة الموجودات والمطلوبات تحدد هدف ودور ووظيفة لجنة مواجهة المخاطر

ت االستراتيجية إلدارة المخاطر الموجودات والمطلوبات التي تعد الجهة المسؤولة داخل المجموعة عن اتخاذ القرارا
اإلدارة العليا للمجموعة، وتجتمع مرة واحدة على األقل  لجنة الموجودات والمطلوباتالمرتبطة بالميزانية العمومية. تضم 

  .شهرياً 
  

  لجنة االستثمار واالئتمان
  

منبثقة تتم الموافقة على جميع العروض التجارية الكبرى للعمالء من خالل لجنة االستثمار واالئتمان التي تعد لجنة فرعية 
المخولة ألعضاء اللجنة.  والصالحياتمجلس اإلدارة. ويحدد دليل سياسة االئتمان على نحو جيد إجراءات الموافقة عن 

باعها من قبل مديري العالقات المعنيين باستقطاب العمالء للمجموعة. وقد تم يشمل الدليل مختلف اإلجراءات الواجب ات
  موافقة على االئتمان في السياسة التي توفر الموافقة الفعالة على العروض.للتحديد الجوانب المختلفة 

  
  لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 

  
ية ضمان فعالية فها وظيفتها الوحيدة والحصرية، مسؤولهي لجنة مستقلة من مجلس اإلدارة التي لديها، بوص

  وأطر االمتثال. دار التمويل  إدارة المخاطر في
  

لدى المجموعة، وإدارة المخاطر  ةالمخاطر بشهية تساعد اللجنة مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق
   وإطار االمتثال، وهيكل اإلدارة، التي تدعمها. 
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  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٣٩  

  قسم إدارة المخاطر
  

قسم إدارة المخاطر هو وحدة مستقلة تتبع رئيس قسم المخاطر لدى المجموعة. ويتحمل القسم المسؤولية عن تحديد وقياس 
ومراقبة ومتابعة المخاطر الناجمة عن جميع األنشطة المنجزة من مختلف وحدات العمل لدى المجموعة. تتم هذه العملية 

  ديد ومعالجة المخاطر عن طريق وضع سقوف لها واإلبالغ عن مدى الوصول لها.  بالتعاون مع الوحدات لتح
  

    ما يراقب القسم مدى االمتثال لإلجراءات التنظيمية وإجراءات المجموعة لمكافحة غسيل األموال.ك         
 

  الخزينة
  

، كما يعد المسؤول األول عن إدارة ككلإدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والهيكل المالي مسؤولية الخزينة يتولى قسم 
  مخاطر التمويل والسيولة لدى المجموعة.

  

  التدقيق الداخلي
  

ً  يتم لذي يقوم بفحص مدى المجموعة من قبل قسم التدقيق الداخلي اعلى مستوى التدقيق على عمليات إدارة المخاطر  سنويا
كفاية اإلجراءات وامتثال المجموعة لإلجراءات. يناقش قسم التدقيق الداخلي نتائج أعمال التقييم مع اإلدارة ويرفع نتائجه 

االستقاللية  يضمنالتدقيق الداخلي تقاريره المباشرة إلى لجنة التدقيق بما قسم وتوصياته إلى لجنة التدقيق. يقدم رئيس 
  التدقيق التي تتم داخل المجموعة. مهامي جميع والموضوعية ف

  
  هانظم قياس المخاطر واإلبالغ عن )٢

  

استراتيجية  الحدودالموضوعة من قبل المجموعة. تعكس هذه وفقاً للحدود رئيسية تتم مراقبة المخاطر والتحكم فيها بصورة 
، مع مزيد من التركيز على حملها المجموعةالمخاطر التي يمكن أن تتوالبيئة السوقية للمجموعة وكذلك مستوى األعمال 

 ككل، تراقب المجموعة وتقيّم قدرتها العامة على تحّمل المخاطر فيما يتعلق بالتعرض عالوة على ذلكقطاعات معينة. 
  للمخاطر بجميع أنواعها ونشاطاتها.

  
يتم فحص المعلومات التي يتم الحصول عليها من جميع الشركات ثم يتم معالجتها من أجل تحليل المخاطر ومراقبتها 

العمل. يتضمن التقرير  قطاعاتوتحديدها في وقت مبكر. يتم تقديم وشرح هذه المعلومات لقسم إدارة المخاطر ورؤساء 
، والتغيرات على محفظة المخاطر. كما تقدَّم تقارير شهرية حدودالالتعرض الكلي لمخاطر االئتمان، واالستثناءات من 

حول قطاعات العمل والعمالء والمخاطر الجغرافية. وتتولى اإلدارة العليا تقييم مدى مالءمة مخصص خسائر االئتمان 
التقرير جميع  ويقدمعلى أساس ربع سنوي. كما يتلقى قسم إدارة المخاطر تقريرا شامال كل ثالثة أشهر حول المخاطر 

  المعلومات الالزمة لتقييم مخاطر المجموعة وتحديدها.
  

تعميمها لضمان إطالع كافة على جميع مستويات المجموعة، ويتم ، يتم إعداد تقارير حول المخاطر ألغراض محددة
  أحدث المعلومات الشاملة والضرورية. علىقطاعات العمل 

  
  الحد من المخاطر  )٣

  

تستخدم المجموعة بعض األدوات لمواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات في ر بشكل عام، كجزء من إدارتها للمخاط
  أسعار الفائدة والعمالت األجنبية. تعتمد المجموعة بصورة فعالة على الضمانات للحد من تعرضها لمخاطر االئتمان.

  
  تركز المخاطر )٤

  

مخاطر االئتمان من مزاولة عدد من األطراف المقابلة ألنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة ينشأ تركز 
على الوفاء بااللتزامات  قدرتهمالجغرافية أو أن تتمتع األطراف المقابلة بنفس الخصائص االقتصادية التي بسببها تتأثر 

التركز في مخاطر تصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. يشير التعاقدية بقدٍر مماثل نتيجة للتغيرات في الظروف االق
  المستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية محددة.تجاه أداء المجموعة  الحساسية النسبية فيإلى االئتمان 

  

اطر لدى أفراد أو تركز المخ لتجنبتسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان عن طريق التنويع في أنشطة اإلقراض 
  مجموعات من العمالء في قطاعات أو أنشطة معينة.  

  

 ٢٠ين في اإليضاح ةاإلسالمي يةواالستثمارية محفظة التمويلاليتم بيان التفاصيل المتعلقة بهيكل القروض والسلفيات و
  .(ب)٦ االستثمارات في اإليضاحالمتعلقة بمخاطر االئتمان حول يتم بيان المعلومات . ٢١و
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  (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٦
  

  (تابع) مقدمة ) أ(
  

  تقييم المخاطر )٥
  

  تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من أدواتها المالية:
  
 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
 ةالمخاطر التشغيلي 
 مخاطر التأمين 

  
  مخاطر االئتمان ) ب(

 
لعميل أو الطرف المقابل في أداة مالية في حال اخفاق اتعرض المجموعة لخسائر مخاطر  في"مخاطر االئتمان" تتمثل 

بشكل أساسي من قروض المجموعة وسلفياتها المقدمة للعمالء والبنوك األخرى  وتنشأمالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، 
عناصر التعرض ة المجموعة بدراسة وتوحيد كافتقوم  المخاطر،وأوراق الدين االستثمارية. ألغراض إعداد تقارير إدارة 

  .والقطاع الدولةومخاطر العجز عن السداد لألفراد على سبيل المثال مخاطر  -لمخاطر االئتمان 
  

تعرضها لمخاطر االئتمان.  بإدارة اإلدارة بعناية تقوملذلك  المجموعة؛مخاطر االئتمان أكبر خطر منفرد من أعمال تمثل 
  إلى لجنة إدارة المخاطر.منتظمة  تقاريرالذي يقدم إدارة المخاطر لدى قسم  تتركز إدارة ومراقبة مخاطر االئتمان

  
 يةالتمويلتم اإلفصاح عن خسائر االئتمان المتوقعة من القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات 

 على التوالي. ٢١و ٢٠ اإليضاحينالمقاسة بالتكلفة المطفأة في  ةاإلسالميواالستثمارية 
 

  ١٩االستجابة مع كوفيد 
 

قامت المجموعة بإجراء تحليل داخلي مبدئي لتحديد الحسابات المحتملة المؤهلة بشكل مبدئي لالستفادة من اإلعفاء المؤقت 
من سداد دفعات المبلغ األصلي والفائدة (تأجيل أو تمديد) على القروض القائمة للعمالء من الشركات في إطار خطة الدعم 

مستهدف. تلقت المجموعة طلبات لتأجيل السداد من العمالء (الشركات التجارية/ الشركات الصغيرة االقتصادي ال
على اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة. قامت المجموعة بتقييم  ١٩-والمتوسطة/ األفراد) نظراً لتأثير جائحة كوفيد

المتقدم بالطلب وفقاً لشروط إضافية، إن وجدت،  كل طلب بشكل موضوعي، ودراسة تقديم تسهيالت في السداد للعميل
 وفقاً لما تراه المنشأة التشغيلية المعنية لدى المجموعة مناسباً.

 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

 
 قامت المجموعة بتقييم عوامل الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان مثل:

  
 إعادة جدولة وإعادة هيكلة التسهيالت؛ . ١
  تصنيف مخاطر المدين نظراً للتدهور المالي؛تحول  . ٢
  الزيادة في المستحقات متأخرة السداد. . ٣
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 التغير في عوامل االقتصاد الكلي
 

معلومات استشرافية.  ينطوي كٍل من تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان واحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على
تطبق اإلدارة منهجية فعالة استشرافية الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استناداً إلى توقعات االقتصاد الكلي. شهدت 

. تحرص ١٩-عوامل االقتصاد الكلي زيادة جوهرية في التقلبات (حتى وإن كانت مؤقتة)، نظراً لتفشي جائحة كوفيد
 ن كثب وقد الحظت انخفاض مستويات التقلب في اآلونة األخيرة.المجموعة على تقييم الوضع ع

 
هو وباء عالمي. في ضوء االنتشار السريع  ١٩-، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن كوفيد٢٠٢٠مارس  ١١في 

وقامت في جميع أنحاء العالم، واجهت مختلف االقتصادات والقطاعات اضطرابات كبيرة وحالة من الغموض،  ١٩-لكوفيد
  الحكومات والسلطات باتخاذ مجموعة من التدابير لمكافحة هذا الفيروس والحد من انتشاره.

  
، أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية مذكرة توجيهية توضح أن تقييم الزيادة الجوهرية في ٢٠٢٠مارس  ٢٧في 

معلومات معقولة وداعمه والتي تكون متاحة للشركة مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان المتوقعة يجب أن يستند إلى 
والتدابير الحكومية الهامة  ١٩-دون تكلفة أو جهد زائد. ينبغي عند تقييم الظروف المتوقعة األخذ بعين االعتبار تأثير كوفيد

 معقول.والتدابير الحكومية بشكل داعم و ١٩-التي يتم اتخاذها. من الصعب في الوقت الراهن تحديد تأثير كوفيد
  

قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي باعتماد وإصدار معايير خطة الدعم االقتصادي المستهدف لدولة اإلمارات 
(الئحة خطة الدعم  ١٨/٣/٢٠٢٠الصادر بتاريخ  CBUAE/BSD/N/2020/1479العربية المتحدة؛ التعميم رقم: 

في اإلمارات العربية المتحدة. تم وضع خطة الدعم االقتصادي  ١٩-االقتصادي المستهدف) للحد من تداعيات جائحة كوفيد
 المستهدف بغرض:

 
قيد السداد  منح إعفاء قصير األجل ومتوسط األجل من سداد دفعات المبلغ األصلي و/أو الفائدة/الربح على القروض . ١

وإعادة جدولة/إعادة هيكلة القروض على أساس انتقائي وذلك لكافة شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة 
  والمتوسطة واألفراد المتضررين.

  تعزيز قدرة اإلقراض للبنوك، من خالل اإلفراج الجزئي الحتياطيات رأس المال الحالية. . ٢
ها من جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في دولة اإلمارات العربية تحديد التوقعات واإلجراءات الواجب اتخاذ . ٣

  المتحدة استناداً إلى خطة الدعم االقتصادي المستهدف.
 

في إطار خطة الدعم االقتصادي المستهدف، قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتوفير "تسهيالت ذات تكلفة 
خضع هذه التسهيالت لفائدة بمعدل صفر، ومن المتوقع أن تقدم البنوك وشركات صفرية" مقابل الضمانات المؤهلة. ت

ً لهذه المعايير. تتضمن "الضمانات  التمويل امتيازات تسهيالت التمويل بدون تكلفة، على األقل، لعمالئها المؤهلين وفقا
 المؤهلة" ما يلي:

 
  ات العربية المتحدة المركزي؛ وشهادة إيداع، سواء تقليدية أو إسالمية صادرة عن مصرف اإلمار . ١
 تسهيل إقراض هامشي مؤقت وتسهيل مرابحة مضمونة. . ٢

 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١حتى  TESSفي إطار برنامج  تسهيللم يحصل بيت التمويل على هذا ال

  
من  ٩وافق مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، على معالجة خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار رقم 

بموجب التعميم رقم:  ١٩-المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في سياق أزمة كوفيد
CBUAE/BSD/N/2020/2019  المتوقعة وفقاً  (دليل مخصص خسائر االئتمان ٢٢/٠٤/٢٠٢٠الصادر بتاريخ

في اإلمارات العربية  ١٩-من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية) للحد من تداعيات جائحة كوفيد ٩للمعيار رقم 
  المتحدة. 

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٤٢  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  (ب)
 

واألخذ بعين االعتبار أن استخدام النموذج والتوقعات االقتصادية  ١٩-مع مراعاة التقلبات في السوق نتيجة تداعيات كوفيد
 ٩يمكن أن يؤدي إلى زيادة التقلبات في الخسارة المتوقعة فيما يتعلق باحتساب المخصص الحسابي بموجب المعيار رقم 

  مالية، اقترح المصرف المركزي ما يلي: من المعايير الدولية إلعداد التقارير ال
 
استناداً إلى شدة التأثير على  ٢والمجموعة  ١يتعين على البنك وشركات التمويل تصنيف عمالئها ضمن المجموعة  . ١

  النحو التالي: 
  

: العمالء المتأثرون بشكل مؤقت أو بشكل طفيف أي العمالء الذين من غير المتوقع أن يواجهوا ١المجموعة  ‒
، ومن ثم فإن  ١٩-ات جوهرية في جدارتهم االئتمانية غير مشكالت في السيولة ناجمة عن أزمة كوفيدتغيير

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يجب أن تظل كما  ٩المخصصة لهم بموجب المعيار رقم “ المرحلة”
وال فترة األزمة، أو طوال فترة هي. سيظل هؤالء العمالء في المرحلة الحالية المخصصة لهم على األقل ط

  معاناتهم، أيهما أقصر.
 

: العمالء المتأثرون بشدة أي العمالء المتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في جدارتهم االئتمانية، ٢المجموعة  ‒
“ المرحلة”باإلضافة إلى مشكالت في السيولة يتم عالجها من خالل تأجيل السداد، وبالتالي يقتصر تغيير 

فقط. نظراً للتعافي المحتمل لالقتصاد في  ٢إلى المرحلة  ١صة لهؤالء العمالء على االنتقال من المرحلة المخص
من المعايير الدولية  ٩وفقاً للمعيار رقم  ٣وقت الحق، ليس من المتوقع أن يتم نقل هؤالء العمالء إلى المرحلة 

 ى اإلفالس أو االحتيال أو التهرب وغيرها.إلعداد التقارير المالية، باستثناء الحاالت التي تنطوي عل
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (احتمالية التعثر، إجمالي  ٩ال يتم تقييم (تحديث) لنماذج المعيار رقم  . ٢
التعرض عند التعثر، الخسائر المحتملة عند التعثر، وغيرها) نظراً لوجود عدم يقين جوهري بشأن التداعيات 

  االقتصادية. يتعين األخذ بعين االعتبار التعديالت على المدخالت واألحكام التقديرية فقط، إذا لزم األمر.
 

نظراً ألنه من المتوقع حدوث عمليات سحب إضافية خالل األزمة، فإن التعديالت على المدخالت واألحكام التقديرية  . ٣
  عند التعثر. تتطلب احتساب الضعف في القدرة التنبؤية لنماذج التعرض

 
ال يتم تقييم (تحديث) سيناريو االقتصاد الكلي في نماذج تقدير خسائر االئتمان المتوقعة. إال أنه يَُفضل مواصلة تقييم  . ٤

نطاق النتائج المحتملة لخسائر االئتمان المتوقعة وينبغي إعادة إدخالها في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة في موعد 
بغي وضع نظام حوكمة مخصص لتقييم ومراجعة التعديالت قبل إدراجها في نماذج تقييم . ين٢٠٢٠ /٩ /٣٠أقصاه 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار رقم 
  

ة السيولة المترتبة : العمالء الذين ال يتوقع أن يواجهون تغيراً جوهرياً في جدارتهم االئتمانية سوى أزم١المجموعة 
 . ١٩-على جائحة كوفيد

 
تشمل هذه الفئة المقترضين الذين لم يشهد تصنيفهم االئتماني تراجعاً كبيراً يترتب عليه وجود زيادة جوهرية في مخاطر 
االئتمان. من المتوقع أن يواجه هؤالء العمالء أزمة سيولة قصيرة األجل ناجمة عن اضطراب األعمال/تخفيض الرواتب 
ومن المتوقع أن يتعافى هؤالء العمالء بشكل سريع فور استقرار البيئة االقتصادية. ال تُعتبر هذه المؤشرات تراجع كافي 

 في الجودة االئتمانية يترتب عليه نقل العمالء إلى مرحلة أخرى ولكن يمكن باالحتفاظ بهم في نفس المستوى.   
 

 . ١٩-وا بشدة بجائحة كوفيد: العمالء الذين من المتوقع يتأثر٢المجموعة 
 

تشمل هذه الفئة المقترضين الذين يشهد تصنيفهم االئتماني تراجعاً بدرجة أكبر ولفترة أطول ويواجهون مشاكل أكبر من 
. نظراً ٢إلى المرحلة  ١أزمة السيولة ويحتاجون فترة أطول للتعافي. وفي هذه الحالة يتعين نقل العمالء من المرحلة 

 ٩وفقاً للمعيار رقم  ٣مل لالقتصاد في وقت الحق، ليس من المتوقع أن يتم نقل هؤالء العمالء إلى المرحلة للتعافي المحت
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، باستثناء الحاالت التي تنطوي على اإلفالس أو االحتيال أو التهرب وغيرها.

  
  تقديرية مستندة إلى آراء خبير متخصص داخل المجموعة/المؤسسة.  يرتكز تصنيف العمالء على تحليل كمي ومنهجية



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٤٣  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  (ب)
 

والعمالء الذين ال تشملهم الخطة  خطة الدعم االقتصادي المستهدفتشملهم  العمالء المستفيدون من تأجيل السداد الذين
  :حسب قطاع العمل

  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١معلومات عن التأجيالت كما في  :١الجدول 
  

  
  القطاع 

  
  المرحلة

  
  المجموعة

  تأجيل 
  السداد

  التعرض 
  عند التعثر

  مخصص 
  انخفاض القيمة

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم      
            

  -  -  -  ١المجموعة   ١المرحلة   الخدمات المصرفية لألفراد
            
  ٤١٧  ١٤٫٨٤٥  ٢٫٧٦٥  ٢المجموعة     
            

  -  -  -  ١المجموعة   ٢المرحلة   
  ٤٩٣  ٤٫٥٢٤  ٧٥٧  ٢المجموعة     
      -------------  --------------  ------------  
      ٩١٠  ١٩٫٣٦٩  ٣٫٥٢٢  
      ======  =======  ======  

  

  
  القطاع 

  
  المرحلة

  
  المجموعة

  تأجيل 
  السداد

  التعرض 
  عند التعثر

  مخصص 
  انخفاض القيمة

  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم      
            

  ٢٫١٢٣  ٤٧٠٫٧٥٩  ١٦٤٫٧١٧  ١المجموعة   ١المرحلة   الخدمات المصرفية للشركات
            

  ١٫٠٦٢  ٦٣٫٩٥٠  ١٥٫١٥٢  ٢المجموعة     
            
  ١٫٩١٦  ١٧٩٫٥٩٧  ١٠٨٫٧٣٩  ١المجموعة   ٢المرحلة   
  ١٫٦٢٤  ٥٤٫٢٩٣  ١٩٫٥٥٣  ٢المجموعة     
      -----------------  ----------------  -------------  
      ٦٫٧٢٥  ٧٦٨٫٥٩٩  ٣٠٨٫١٦١  
      ========  ========  =======  

  
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٤٤  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  (ب)
 

والعمالء الذين ال تشملهم الخطة  خطة الدعم االقتصادي المستهدفتشملهم  العمالء المستفيدون من تأجيل السداد الذين
  )تابع(: حسب قطاع العمل

 
  تغير (تدفق) خسائر االئتمان المتوقعة منذ بداية السنة حتى تاريخه.  :٢الجدول 

  

  غير معرضة النخفاض ائتماني  
  

  معرضة النخفاض ائتماني  
  

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

          الخدمات المصرفية لألفراد
  خسائر االئتمان المتوقعة مخصص 

  بداية السنةكما في 
  

٥٫١٦٨  
  

٤٫٦٥٨  
  

٢٦٣٫٧٢٥  
  

٢٧٣٫٥٥١  
  ١٧٫١٤٤  ١٨٫٢٥٦  )١٦٩(  )٩٤٣(  بطاقات االئتمان    
  ١٫٧٤٤  ١٫٣٨١  ٤٣٥  )٧٢(  خطة سداد بطاقات االئتمان   
  ١٢٫٩٢٦  ١٣٫٨٧٨  )٢٥٩(  )٦٩٣(   قروض شخصية   
  ٥٢١  ٨٢٥  )١٧٧(  )١٢٧(  يوم الدفعقروض    
  )١٫٨٩٨(  )١٫٩٣١(  ١١٤  )٨١(  قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة   
  ---------------  --------------  ---------------  ----------------  

  خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 
  كما في نهاية السنة

  
٣٫٢٥٢  

  
٤٫٦٠٢  

  
٢٩٦٫١٣٤  

  
٣٠٣٫٩٨٨  

  =======  =======  ========  ========  
  
 التعرض النخفاض ائتماني   

  
 عدم التعرض النخفاض ائتماني

  

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

          الخدمات المصرفية للشركات 
  خسائر االئتمان المتوقعة مخصص 

  بداية السنةكما في 
  

١١٫٧٤٨  
  

١١٫٣١٧  
  

١٨٠٫٤٩٥  
  

٢٠٣٫٥٦٠  
  ٥٫٩٧٤  ٦٫٣٦١  )٦(  )٣٨١(  اإلنشاءات   
  ٤٫٦٤٤  ٥٥٦  ١٨٫٥٩٥  )١٤٫٥٠٧(  الخدمات   
  ٢٫٩٢٢  ٤٫١٧٩  )١٫٢٩٥(  ٣٨  العقارات   
  )١٫٩٨٨(  ٧٦٦  )٢٢٠(  )٢٫٥٣٤(  التصنيع   
  ١٫٢٨٩  )٣٫٣٥٦(  ٦٫٠٦٥  )١٫٤٢٠(  التجارة   
  )٩١٦(  ٥  )٨٨٤(  )٣٧(  النقل والتخزين   
  )٧٩٫٥٥٢(  )١٠٠٫٨٧٦(  ٥٫١١٧  ١٦٫٢٠٧  أخرى   
  ---------------  --------------  ------------------  ----------------  

  خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 
  كما في نهاية السنة 

  
٩٫١١٤  

  
٣٨٫٦٨٩  

  
٨٨٫١٣٠  

  
١٣٥٫٩٣٣  

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



  دار التمويل ش.م.ع
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  

٤٥  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  (ب)
 

  (تابع): حسب قطاع العملوالعمالء الذين ال تشملهم الخطة  خطة الدعم االقتصادي المستهدفتشملهم  العمالء المستفيدون من تأجيل السداد الذين
  

  االنتقال بين المراحل منذ بداية السنة  :٣الجدول 
  
    التعرض النخفاض ائتماني  عدم التعرض النخفاض ائتماني                    
  اإلجمالي             ٣المرحلة              ٢المرحلة             ١المرحلة            
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
التعرض عند   

  التعثر
  مخصص 

  انخفاض القيمة
التعرض عند 

  التعثر
  مخصص 

  انخفاض القيمة
التعرض عند 

  التعثر
  مخصص 

  انخفاض القيمة
التعرض عند 

  التعثر
مخصص 

  انخفاض القيمة
                  المصرفية لألفرادالخدمات 
  ٢٧٣٬٥٥١  ٦٠٢٬٥٦٢  ٢٦٣٬٧٢٥  ٣٥٤٬٥٧٩  ٤٫٦٥٨  ٢٤٬٣٤٩  ٥٬١٦٨  ٢٢٣٬٦٣٤  ٢٠٢٠يناير  ١كما في 

  ١٫٨٣٩  )٢١٤(  -  -  ٢٫١٠٨  ١١٬٩٩٨  )٢٦٩(  )١٢٬٢١٢(  ٢إلى المرحلة  ١تحويالت من المرحلة 
  )٦١٨(  )١٫١٥٣(  -  -  )٧٤٩(  )٤٫٣٦٣(  ١٣١  ٣٫٢١٠  ١إلى المرحلة  ٢تحويالت من المرحلة 

  ٢٨٫٧٤١  ٤٫٥٥٢  ٣١٫٧٧١  ٤٤٬٤٠٥  )٢٫٣٢١(  )١٢٬٤٦٠(  )٧٠٩(  )٢٧٬٣٩٣(  ٣إلى المرحلة  ٢و ١تحويالت من المرحلتين 
  )١٦٩(  )٢٣٣(  )١٧١(  )٢٤٣(  ٢  ١٠  -  -  ٢و ١إلى المرحلتين  ٣تحويالت من المرحلة 

  ٦٤٤  )٤٤٬٣٠٥(  ٨١٠  )٧٬٢٤٨(  ٩٠٣  ٢٬٩٢٧  )١٬٠٧٠(  )٣٩٬٩٨٤(  حركات أخرى 
  ------------------  -----------------  -----------------  ----------------  -----------------  -----------------  ------------------  -----------------  

  ٣٠٣٬٩٨٨  ٥٦١٬٢٠٩  ٢٩٦٬١٣٥  ٣٩١٬٤٩٣  ٤٬٦٠١  ٢٢٬٤٦١  ٣٬٢٥١  ١٤٧٬٢٥٥   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  =========  ========  
                  

                  الخدمات المصرفية للشركات
  ٢٠٣٬٥٦٠  ٣٫٤٢١٬١٢٢  ١٨٠٬٤٩٥  ٣١٢٬٤٨١  ١١٬٣١٧  ٢٣٥٬٤١٨  ١١٫٧٤٨  ٢٫٨٦٤٬٢٢٣  ٢٠٢٠يناير  ١كما في 

  ٢٦٫٠٦٤  )٣٢٫٧١٥(  -  -  ٢٨٫٢٨٩  ٣٤٦٬٧٦٤  )٢٫٢٢٥(  )٣٧٩٬٤٧٩(  ٢إلى المرحلة  ١تحويالت من المرحلة 
  )٥٧٧(  )٥٫٩٨٠(  -  -  )٨٩٨(  )٤٦٬٨٦٠(  ٣٢١  ٤٠٬٨٨٠  ١إلى المرحلة  ٢تحويالت من المرحلة 

  ١١٫٨٤٥  )١١٫٩٧٥(  ١٢٫٩١٢  ٣٠٫٩١٧  )١٫٠٤٦(  )٢٠٫٥٩٦(  )٢٢(  )٢٢٫٢٩٦(  ٣إلى المرحلة  ٢و ١تحويالت من المرحلتين 
  )١٫٧٠١(  )٥٫٠٦٦(  )٢٫٨٤٦(  )١٥٫٢٥٠(  ١٫١٤٥  ١٠٫١٨٤  -  -  ٢و ١إلى المرحلتين  ٣تحويالت من المرحلة 

  )١٠٣٫٢٥٨(  )٧٣١٬٨٦٠(  )١٠٢٫٤٣٢(  )١٢٠٫٩٣٥(  )١١٧(  )٦٬٤٣٢(  )٧٠٩(  )٦٠٤٬٤٩٣(  حركات أخرى 
  ---------------------  ---------------  ------------------  ----------------  -------------------  -------------------  ---------------------  -------------------  

  ١٣٥٬٩٣٣  ٢٫٦٣٣٬٥٢٦  ٨٨٬١٢٩  ٢١٦٬٢١٣  ٣٨٬٦٩٠  ٥١٨٬٤٧٨  ٩٬١١٣  ١٫٨٩٨٬٨٣٥   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  =========  =======  ========  ========  ========  ========  ==========  ========  



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٤٦  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

  (تابع) االئتمانمخاطر   (ب)
 

والعمالء الذين ال تشملهم الخطة  خطة الدعم االقتصادي المستهدفتشملهم  العمالء المستفيدون من تأجيل السداد الذين
  (تابع): حسب قطاع العمل

  
  التغيرات االقتصادية الكلية المضافة إلى خسائر االئتمان المتوقعة  :٤الجدول 

  
  إجمالي التغيرات  القيمة اإلضافية  القيمة اإلضافية  
 االقتصادية الكلية  غير المتعلقة بكوفيد المتعلقة بكوفيد  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

        الخدمات المصرفية لألفراد 
  ٣٫٧٣٦  ٣٫٧٣٦  -  بطاقات ائتمان 

  ١٫٧٠٣  ١٫٧٠٣  -  قروض يوم الدفع
  -----------------  ----------------  -----------------  

  ٥٫٤٣٩  ٥٫٤٣٩  -  اإلجمالي 
  ========  ========  ========  
  -  -  -  
  ========  ========  ========  
  

  من خطة الدعم االقتصادي المستهدف حسب القطاع:  ٢والمجموعة  ١يوضح الجدول أدناه استفادة المجموعة 
  

  نسبة القروض  إجمالي القروض  المبلغ   النسبة   
  والسلفيات  والسلفيات  المؤجل  المؤجلة   

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ١المجموعة 
          

  ٪٢٥  ٦٥٠٫٣٥٦  ٢٧٣٫٤٥٦  ٪٨٨  القروض التجارية
  ٪٠  -  -  ٪٠  القروض لألفراد

  -----------  -----------------  -----------------  ------------  
  ٢٥  ٦٥٠٫٣٥٦  ٢٧٣٫٤٥٦  ٪٨٨٪  
 
  

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

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ٢المجموعة 
          

  ٪٤  ١١٨٫٢٤٣  ٣٤٫٧٠٥  ٪١١  القروض التجارية
  ٪١  ١٩٫٣٧١  ٣٫٥٢٢  ٪١  القروض لألفراد

  ------------  ---------------  ----------------  ------------  
  ٥  ١٣٧٫٦١٤  ٣٨٫٢٢٧  ٪١٢٪  
  =====  =======  ========  ======  
  

  ألف درهم  التعرض عند التعثر الحركة في إجمالي
    

  ٢٫١٦٦٫٤٥١  ٢٠٢٠يناير  ١التعرض عند التعثر كما في 
  )٣٣٦٫٣٣٣(  الزيادة/ (االنخفاض) في التعرض لمخاطر القروض التجارية
  )٨١٫١٤٢(  الزيادة/ (االنخفاض) في التعرض لمخاطر القروض لألفراد

  -----------------------  
  ١٫٧٤٨٫٩٧٦  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في التعرض عند التعثر كما 

  ===========  
  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٤٧  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  (ب)
 

  مخاطر التسوية ) ١(
  

. تتمثل مخاطر التسوية بمخاطر الخسائر الناجمة والتداوالت مخاطر عند تسوية المعامالت المجموعةقد ينتج عن أنشطة 
الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بتقديم المبالغ النقدية أو السندات المالية أو الموجودات األخرى على مؤسسة ما عن عدم قدرة 

 وفقاً للشروط المتفق عليها.
 

 بتخفيف المخاطر المتعلقة ببعض أنواع المعامالت عن طريق إجراء التسوية من خالل وكيل تسوية/ المجموعةقوم ت
فقط عندما يفي كال الطرفين بالتزامات التسوية التعاقدية الخاصة  ، وذلكيةمقاصة بغرض ضمان تسوية األعمال التجار

مراقبة الحدود المبينة مسبقاً. يتطلب قبول مخاطر التسوية  بهما. وتشكل حدود التسوية جزءاً من عملية اعتماد االئتمان/
لطرف االمعاملة أو  بشأن جموعةالمعن عمليات التسوية الحرة الحصول على موافقة من قبل قسم إدارة المخاطر لدى 

  المقابل.
  

 سياسة الشطب ) ٢(
 

ً  المجموعةتقوم  ً  بشطب الموجودات المالية، كليا ، عندما تستنفد جميع جهود االسترداد العملية وتقرر عدم وجود أو جزئيا
في ) ٢اضي و(أنشطة التق إيقاف) ١( يشتمل على توقع معقول لالسترداد إن مؤشرات عدم وجودتوقع معقول الستردادها. 

قيمة وعندما ال يوجد توقع معقول باسترداد  على الضمانات إغالق الرهن يه بالمجموعةاالسترداد  طريقةأن تكون  حالة
 بالكامل. الضمانات

 

. إن المبالغ التعاقدية القائمة لتلك تنفيذية جراءاتشطب الموجودات المالية التي ال تزال خاضعة إل للمجموعة يجوز
. ما زالت المجموعة تسعى مليون درهم١١١ ,٣كانت  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  السنة المنتهيةالموجودات المشطوبة خالل 

 بسبب عدم وجود توقع معقول باالسترداد بالكامل. اً جزئي االسترداد المبالغ المملوكة بشكل قانوني بالكامل، والتي تم شطبه
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٤٨  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٦
  

  (تابع)مخاطر االئتمان  ) ب(
 

 تعديل الموجودات المالية ) ٣(
 

يجوز تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما لعدة أسباب، بما في ذلك تغير ظروف السوق، والحرص على االحتفاظ بالعمالء 
الحالي أو المحتمل للعميل. قد يتم إيقاف االعتراف بالقرض القائم الذي تم تعديل  ياالئتمان بالتراجعوعوامل أخرى ال تتعلق 

 شروطه ويتم االعتراف بالقرض المعاد التفاوض عليه كقرض جديد بالقيمة العادلة. 
 

ئتمان التعديل إيقاف االعتراف، فإن تحديد ما إذا كانت مخاطر اال يترتب علىعندما يتم تعديل شروط األصل المالي، وال 
 تضح من خالل مقارنة:يمن األصل قد زادت بشكل ملحوظ 

 

 الفترة المتبقية الحتمالية عدم السداد كما في تاريخ التقرير بناًء على الشروط المعدلة؛ مع  •
الفترة المتبقية الحتمالية عدم السداد المقدرة بناًء على المعطيات المتاحة عند االعتراف المبدئي والشروط   •

  ية األصلية.التعاقد
  

(بافتراض عدم تعرضه  ١عندما يترتب على التعديل إيقاف االعتراف، يتم االعتراف بقرض جديد وإدراجه ضمن المرحلة 
  النخفاض ائتماني في ذلك الوقت).

  

بإعادة التفاوض بشأن القروض المقدمة للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية (يشار إليها بـ "أنشطة إعادة  المجموعةقوم ت
، تتم إعادة المجموعةمخاطر التعثر عن السداد. وفقاً لسياسة إعادة الجدولة لدى  والحد منالجدولة") لزيادة فرص التحصيل 

يواجه صعوبة في الوفاء بدينه في الوقت الراهن أو إذا كانت مخاطر التعثر جدولة القرض على أساس انتقائي إذا كان المدين 
عن السداد عالية، وكان هناك دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة للسداد وفقاً للشروط التعاقدية األصلية، ويُتوقع 

  أن يكون المدين قادر على الوفاء بالشروط المعدلة.
  

عادةً ما تتضمن الشروط المعدلة مد فترة االستحقاق وتغيير توقيت دفعات الفائدة وتعديل شروط تعهدات القرض. يخضع كل 
بمراجعة تقارير أنشطة إعادة  المجموعةمن قروض األفراد والشركات لسياسة إعادة الجدولة. تقوم لجنة االئتمان لدى 

 الجدولة بصورة منتظمة.
 

، فإن تقدير احتمالية التعثر يعكس المجموعةالمالية التي تم تعديلها كجزء من سياسة إعادة الجدولة لدى بالنسبة للموجودات 
على تحصيل الفائدة والمبلغ األصلي، وكذلك تجربة  المجموعةتحسين أو استعادة قدرة  إلى أدىما إذا كان التعديل قد 

بتقييم حالة السداد للمقترض  المجموعةوم تق. كجزء من هذه العملية، السابقة بشأن إجراءات إعادة الجدولة المماثلة المجموعة
 مؤشرات نمط السداد المختلفة. تأخذ باالعتباروفقاً للشروط التعاقدية المعدلة، كما 

 

بصفة عامة، تعتبر إعادة الجدولة مؤشر نوعي على الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان، وقد يكون توقع إعادة الجدولة 
نمط سداد جيد على مدى فترة زمنية قبل أن يُستدل  اتباعابة دليل على أن التعرض النخفاض ائتماني. يتعين على العميل بمث

 على تالشي التعرض لالنخفاض االئتماني/ التعثر عن السداد أو قبل أن يُستدل على تقليص احتمالية التعثر عن السداد، بحيث
  .١شهر لألصل ليندرج ضمن المرحلة  ١٢سداد ضمن فترة تندرج معدالت احتمالية التعثر عن ال

  

تواصل المجموعة مراقبة ما إذا كان هناك زيادة كبيرة الحقة في مخاطر االئتمان فيما يتعلق بتلك الموجودات من خالل 
  استخدام نماذج محددة للموجودات الُمعدلة.

  
 قياس مخاطر االئتمان  )٤(

  

 زامات القروض واالعتمادات المستندية وخطابات الضمان)القروض والسلفيات (بما في ذلك الت
  

إن تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر هو أمر معقد ويتطلب استخدام النماذج حيث أن التعرض 
محفظة يختلف باختالف التغيرات في ظروف السوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. إن تقييم مخاطر االئتمان ل

الموجودات يتطلب المزيد من التقديرات حول احتمالية حدوث التعثر ونسب الخسائر المرتبطة بها واالرتباطات االئتمانية 
بين األطراف المقابلة. تقوم المجموعة بقياس مخاطر االئتمان باستخدام احتمالية التعثر، وإجمالي التعرض عند التعثر 

 ٩هذا مشابه للمنهج المستخدم ألغراض قياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار رقم والخسائر المحتملة عند التعثر. و
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٤٩  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٦
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (ب) 
  

 (تابع)قياس مخاطر االئتمان   )٤(
  

 تصنيفات مخاطر االئتمان
  

تستخدم المجموعة نظام التصنيف الداخلي لمخاطر االئتمان الذي يتضمن تقييمها الحتمال تعثر كل طرف من األطراف 
المقابلة. تستخدم المجموعة نماذج محددة للتصنيف الداخلي للمخاطر مصّممة بطريقة تالئم الفئات المختلفة لقطاعات / شرائح 

نيف بمعلومات محددة حول المقترض والقرض التي ُجمعت في وقت تقديم الطلب األطراف المقابلة. ويتم تغذية نموذج التص
لتعرضات وذلك ل وقطاع العمل واإليراداتالحساب  وإدارةوجودة اإلدارة ومعلومات مكتب المخاطر  ةالمالي الفروق(مثل 

مان للمقترضين من األفراد. عالوة ). كما يتم تغذية النموذج بيانات خارجية مثل درجة تصنيف مكتب االئتالمتعلقة بالشركات
تسجل هذه النماذج الرأي الخبير من مسؤول مخاطر االئتمان لكي يؤخذ باالعتبار في التصنيف االئتماني الداخلي  ،على ذلك

  يسمح ببعض االعتبارات التي قد يُغفل عنها عند إدخال البيانات األخرى في النموذج.على نحو النهائي لكل تعّرض 
  

عند كل درجة مخاطر أعلى. على سبيل المثال،  كبيردرجات التقييم االئتماني بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل  ضبطيتم 
 ١٨أقل من الفرق في احتمال التعثر بين درجتي التقييم  ٨و ٦يعني ذلك أن االختالف في احتمال التعثر بين درجتي التقييم 

  .٢٠و
  

، حيث ORR7إلى درجة  ORR1املة من درجة تصنيف مخاطر المدين تصنيف المخاطر للموجودات الع نظام يتراوح
التي تمثل  ORR 10إلى  ORR 8الدرجات من  ضمنلتعثر. يتم تقييم العمالء المتعثرين اترتبط كل درجة باحتمالية 

  .والخسائرالتصنيفات: دون المستوى القياسي، والمشكوك في تحصيلها، 
  

  درجات كالتالي: ٥ضمن تم تقسيم تصنيفات المخاطر المذكورة 
  

  التعريف  تصنيف المخاطر  التصنيف
  درجة االستثمار   ١٣ – ١   ١الدرجة 
  الدرجة دون القياسية  ١٥ – ١٤  ٢الدرجة 
  درجة المراقبة  ١٧ – ١٦  ٣الدرجة 
  درجة المراقبة العالية  ١٩ – ١٨  ٤الدرجة 
  درجة غير االستثمار  ٢٢ – ٢٠  ٥الدرجة 

  
  األفرادمعامالت 

  

تاريخ االعتراف المبدئي، وبالنسبة لقطاع األفراد، يتم مراقبة سلوك الدفع للمقترض على أساس دوري لمنحه درجة بعد 
مثل البطالة وتاريخ التعثر  -سلوك معينة. أي معلومات أخرى معروفة عن المقترض وقد تؤثر على جدارته االئتمانية 

  بناًء على احتمالية التعثر. وضعهاالسلوك التي يتم تحديد درجة  دتؤخذ كذلك بعين االعتبار عن -السابق 
 

لألطراف المقابلة  المخاطرالتعثر وعوامل  والخسائر المحتملة عندلألفراد، وهي احتمالية التعثر  المخاطرتم تقدير مقاييس 
ع مراعاة العوامل األفراد" ممعامالت التعثر، باستخدام "منهج التقسيم على شرائح" أو "تجميع  عندالتعرض  إجماليأو 

  التالية:
  

  تصنيف الموجودات مثل بطاقات االئتمان وتمويل الموظفين (أو قروض األفراد) والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  (أو قروض األنشطة الصغيرة).

  

  ٣شريحة واحدة للمرحلة و ٢والمرحلة  ١شريحتين لكل من المرحلة  -عدم أيام التأخر عن السداد.  
  

  للشرائح المذكورة أعاله واستُخدمت كذلك في حساب خسائر االئتمان المتوقعة. المخاطريس تم تقدير مقاي
  

  الشركاتمعامالت 
  

بالنسبة لقطاع الشركات، يتم تحديد التصنيف االئتماني على مستوى المقترض. يقوم مدير العالقات بإدخال أي معلومات 
التصنيف االئتماني على أساس مستمر، كما يقوم كذلك بتحديث المعلومات جديدة أو مستحدثة أو تقييمات ائتمانية في نظام 

حول الجدارة االئتمانية للمقترض في كل عام من مصادر مثل البيانات المالية مما يساعد في تحديث التصنيف االئتماني 
  الداخلي وتحديد احتمالية التعثر المرتبطة بالتصنيف.

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٥٠  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٦
  
  (تابع)مخاطر االئتمان   ب) (
  

 (تابع)قياس مخاطر االئتمان   )٤(
  

  الخزينة
  

بالنسبة لسندات الدين في محفظة الخزينة، تُستخدم درجات التصنيف االئتماني من وكاالت التصنيف الخارجية وتخضع 
الدرجات المنشورة للرقابة والتحديث باستمرار. يتم تحديد احتمالية التعثر المرتبطة بكل درجة على أساس معدالت التعثر 

  التصنيف. وكيلسابقة والمنشورة بواسطة المثبتة على مدار فترة االثني عشر شهراً ال
  

  قياس خسائر االئتمان المتوقعة   )٥(
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج "من ثالث مراحل" لتحديد االنخفاض في القيمة  ٩يحدد المعيار رقم 
  موجز أدناه:بناء على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ االعتراف المبدئي على النحو ال

  

  ١يتم تصنيف األداة المالية التي لم تتعرض النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف المبدئي في "المرحلة ،"
  وتتم مراقبة مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل مستمر من قبل المجموعة.

   

  ٢األداة المالية إلى "المرحلة  تحويلإذا تم تحديد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم "
  ولكن ال يتم اعتبارها أنها تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية.

  

  ٣األداة المالية إلى "المرحلة  تحويلإذا تعرضت األداة المالية النخفاض في قيمتها االئتمانية، يتم."  
  

 ادل الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة بقيمة تع ١ة يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية بالمرحل
على مدى عمر األداة والناتجة عن أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شهراً التالية. يتم قياس خسائر 

من بناء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة. لمزيد  ٣أو  ٢االئتمان المتوقعة لألدوات من المرحلة 
التفاصيل حول المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة، يرجى 

  مراجعة اإليضاح التالي.
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩إن المفهوم السائد في قياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار رقم
. يتضمن اإليضاح أدناه شرحاً لكيفية قيام المجموعة ببلورة هذا االستشرافيةاعاة المعلومات يتمثل في ضرورة مر

  األمر في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بها.
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: ٩يلخص الجدول التالي متطلبات انخفاض القيمة وفقاً للمعيار رقم 
 

  الجودة االئتمانية منذ االعتراف المبدئيالتغير في 
 

 ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة 
(الزيادة الجوهرية في مخاطر  (االعتراف المبدئي)

 االئتمان منذ االعتراف المبدئي)
(الموجودات المالية التي تعرضت 

 النخفاض في قيمتها االئتمانية)
 ١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

 شهراً 
االئتمان المتوقعة على مدى خسائر 

 عمر األداة
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 عمر األداة
  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٥١  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٦
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (ب) 
  

  (تابع)قياس خسائر االئتمان المتوقعة   )٥(
  

  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
  

ترى المجموعة أن األصل المالي قد شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان عندما يحدث تغير جوهري في احتمالية 
رقم  الئتمانية المتوقعة بموجب المعياراختبار الخسائر اوحتى تاريخ إجراء بداية تسهيل معين التعثر لفترة سنة واحدة من 

  .ليةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير الما ٩
  

  المعايير الكمية
  

  قروض الشركات:
بالنسبة لقروض الشركات، إذا كان المقترض يواجه زيادة جوهرية في احتمال التعثر والتي يمكن أن تنشأ عن العوامل 

  التالية:
  
  إعادة هيكلة تسهيالت القروض خالل االثني عشر شهراً األخيرة. -
  .اً يوم ٩٠وأكثر ولكن أقل من  اً يوم ٣٠تسهيالت القروض التي تأخر سدادها لمدة  -
  التغيير الفعلي أو المتوقع في التصنيفات الخارجية و/ أو التصنيفات الداخلية. -
  

  األفراد:
  بالنسبة لمحفظة األفراد، إذا كان المقترضون يستوفون واحد أو أكثر من المعايير التالية:

  نتائج عكسية لحساب/ مقترض حسب بيانات مكتب االئتمان. -
  .اً يوم ٣٠ولة القرض قبل تأخر السداد ألكثر من إعادة جد -
ً يوم ٩٠و ٣٠حسابات تأخر سدادها بين  -   .ا
  

  الخزينة:
  زيادة جوهرية في احتمالية تعثر أداة الخزينة األساسية. -
تغير جوهري في األداء المتوقع لالستثمار وسلوك المقترض (قيمة الضمانات والتوقف المؤقت عن السداد ونسبة الدفع  -

  دخل وغير ذلك).إلى ال
  

  المعايير النوعية:
  

  قروض الشركات:
مالحظات من إطار إشارات اإلنذار المبكر لدى المجموعة (إلى جانب عوامل أخرى مثل التغير السلبي في األعمال  -

  أو الظروف المالية أو االقتصادية).
  

  معايير الدعم:
  

تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في حال تجاوز يتم تطبيق معايير الدعم وتعتبر الموجودات المالية أنها 
  يوم في سداد دفعاته التعاقدية. ٣٠المقترض 

  
    



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٥٢  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٦
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (ب) 
  

  تعريف التعثر والموجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية  )٦(
  

، عندما تستوفي االنخفاض االئتماني في القيمةتحدد المجموعة أن األداة المالية متعثرة، بما يتوافق بالكامل مع تعريف 
 أو أكثر من المعايير التالية: وأحداألداة 

 

دم مع تعريف التعثر المستخ يتماشىلمحفظة األفراد والشركات،  بالنسبة، اً يوم ٩٠باإلضافة إلى تأخر السداد ألكثر من 
  األحداث التالية: أحد، يعتبر التعثر أنه قد حدث فيما يتعلق ببعض المدينين عند وقوع ٢إطار بازل. وفقا لتعريف بازل 

 
  المجموعة  رجوعأنه من غير المحتمل أن يسدد المدين التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل دون  المجموعةتعتبر

  (إذا كان يتم االحتفاظ به).اتخاذ إجراءات مثل مصادرة الضمان ب
 .تضع المجموعة التزام االئتمان في حالة عدم االستحقاق  
  برصد مخصص للتعثر أو مخصص محدد ناتج عن انخفاض ملحوظ في الجودة االئتمانية بعد تعرض  المجموعةتقوم

  المجموعة.
  قة باالئتمان.ببيع االلتزام االئتماني عند حدوث خسائر اقتصادية مادية متعل المجموعةتقوم  
  على إعادة هيكلة القروض المتعثرة لاللتزام االئتماني حيث يؤدي ذلك إلى تراجع االلتزام المالي  المجموعةتوافق

  الناتج عن إعفاء أو تأجيل سداد المبلغ األصلي أو الفائدة أو الرسوم األخرى.
  االلتزام االئتماني للمدين تجاه المجموعة. سعي طلب إلشهار إفالس المدين أو طلب مماثل فيما يتعلق ب المجموعةتقديم

المدين إلى إشهار إفالسه أو تم وضعه في حالة اإلفالس أو الحماية المماثلة حيث قد يؤدي ذلك إلى تجنب أو تأخير 
  سداد االلتزام االئتماني إلى المجموعة.

 يوم. تعتبر السحوبات البنكية على  ٩٠ن تأخر المدين في سداد أي التزامات ائتمانية جوهرية إلى المجموعة ألكثر م
  المكشوف متأخرة السداد بمجرد أن ينتهك العميل حداً معيناً أو تم إخطاره بحد أقل من المبلغ الحالي القائم.

  
لقد تم تطبيق المعايير المذكورة أعاله على جميع األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة، وهي تتوافق مع تعريف التعثر 

وإجمالي دارة مخاطر االئتمان. تم تطبيق تعريف التعثر بما يتسق مع نموذج احتمالية التعثر داخلية إلمستخدم في أغراض ال
  المتوقعة لدى المجموعة. الخسائرالتعثر عبر حسابات  المحتملة عند رئالتعثر والخسا التعرض عند

  
 أشهرأي من معايير التعثر لفترة ستة تفي بد زال) عندما لم تعد تعتبر األداة أنها لم تعد في حالة تعثر (بمعنى أن التعثر ق

احتمال رجوع أداة مالية إلى حالة التعثر بعد زواله باستخدام  يعتبرمتتالية. تم تحديد هذه الفترة على أساس التحليل الذي 
  تعريفات مختلفة لزوال التعثر.

  
  واالفتراضات وأساليب التقديرشرح المدخالت  -قياس خسائر االئتمان المتوقعة   )٧(

  
شهر أو على مدى عمر األداة، وذلك بناًء على ما إذا كانت قد حدثت  ١٢يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة إما على مدى 

زيادة ملحوظة في االئتمان عند االعتراف المبدئي أو إذا تم اعتبار األصل على أنه تعرض النخفاض ائتماني. تتمثل 
التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر  إجمالي التعرض عنداحتمالية التعثر المخصوم و ناتجان المتوقعة في خسائر االئتم

  والتي يتم تعريفها على النحو التالي:
  

  تمثل احتمالية التعثر احتمال تعثر المقترض عن أداء التزاماته المالية (بموجب "تعريف التعثر والتعرض النخفاض
  شهر أو الفترة المتبقية لاللتزام. ١٢وذلك على مدى  ائتماني" أعاله)،

  
  عند التعثر على المبالغ التي تتوقع المجموعة سداده وقت حدوث التعثر على مدى االثني عشر  إجمالي التعرضيعتمد

ً القادمة أو الفترة المتبقية للتعرض عند التعثر. فعلى سبيل المثال، تقوم المجموعة، بالنسبة لاللتزام المتجدد،  شهرا
بإدراج الرصيد الجاري المسحوب باإلضافة إلى أي مبلغ إضافي يتوقع سحبه إلى الحد التعاقدي الحالي بحلول وقت 

  حدوث التعثر، إن حدث.
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٦
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   (ب) 
  

  (تابع) وأساليب التقديرشرح المدخالت واالفتراضات  -قياس خسائر االئتمان المتوقعة   )٧(
  
  تمثل الخسائر المحتملة عند التعثر توقعات المجموعة لمدى الخسائر من التعرضات المتعثرة. تختلف الخسائر المحتملة

عند التعثر باختالف نوع الطرف المقابل ونوع وعمر المطالبة وتوافر الضمان وسبل الدعم االئتماني األخرى. يتم 
عند التعثر كنسبة مئوية مقابل كل وحدة من وحدات التعرض وقت حدوث التعثر. كما تحتسب بيان الخسائر المحتملة 

شهر أو على مدى عمر األداة، حيث تمثل فترة االثني عشر شهراً نسبة الخسائر المتوقعة  ١٢الخسائر على أساس مدة 
سبة الخسائر المتوقع حدوثها إذا وقع التعثر إذا حدث التعثر في فترة االثني عشر شهراً القادمة، بينما يمثل عمر األداة ن

 على مدى الفترة المتبقية من العمر المتوقع للقرض.
  

التعرض عند إجمالي يتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة من خالل توقع احتمالية التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر و
ضرب هذه المكونات الثالثة معاً وتعديلها بحسب احتمالية التعثر لكل شهر مستقبلي ولكل تعرض فردي أو جماعي. يتم 

االستمرار (أي لم يتم سداد التعرض مسبقاً ولم يحدث تعثر في وقت سابق من الشهر). وبذلك يتم احتساب خسائر االئتمان 
دل الخصم المستخدم المتوقعة بشكل فعال لكل شهر مستقبلي، ثم يتم تخفيضها للقيمة في تاريخ التقرير ويتم جمعها. يمثل مع

 في حساب خسائر االئتمان المتوقعة معدل الفائدة األصلي الفعلي أو أي معدل مقارب له.
 

 ١٢يتم تحديد احتمالية التعثر على مدى عمر األداة من خالل تطبيق تواريخ االستحقاق على احتمالية التعثر الحالية لمدة 
رات في المحفظة من نقطة االعتراف المبدئي خالل عمر القرض. شهر. تستهدف تواريخ االستحقاق كيفية تطور التعث

تستند تواريخ االستحقاق إلى البيانات التاريخية التي يمكن مالحظتها ويفترض أن تكون هي نفسها عبر كافة الموجودات 
 ضمن المحفظة وفئات التصنيف االئتماني، ويتم دعم ذلك من خالل التحليل التاريخي.

  
شهر وعلى مدى عمر األداة على أساس تواريخ السداد المتوقعة، والتي  ١٢ض عند التعثر على مدى يتم تحديد التعر

 تختلف بحسب نوع المنتج.
  

  بالنسبة إلطفاء المنتجات والقروض التي تسدد على دفعة واحدة، يعتمد هذا على السداد التعاقدي المستحق على المقترض
ً لبيان أثر أي مدفوعات زائدة متوقعة يقدمها  شهر أو على مدى عمر األداة. ١٢على مدى  سيتم تعديل هذا أيضا

  المقترض. يتم أيضاً مراعاة افتراضات السداد/ إعادة التمويل المبكر عند االحتساب.
 
  بالنسبة للمنتجات المتجددة، يتم توقع التعرض عند التعثر من خالل أخذ الرصيد الحالي المسحوب وإضافة "عامل

االئتمان" الذي يُجيز السحب المتوقع للحدود المتبقية بحلول وقت التعثر. تختلف هذه االفتراضات حسب نوع تحويل 
 المنتج والحد األدنى لالستخدام الحالي، بناًء على تحليل بيانات التعثر األخيرة للمجموعة.

  

ًء على العوامل التي تؤثر على االسترداد بعد شهر وعلى مدى عمر األداة بنا ١٢يتم تحديد الخسائر الناتجة عن التعثر لمدة 
 التعثر، والتي تختلف حسب نوع المنتج.

  

  ،بالنسبة للمنتجات الخاضعة لضمان، يستند ذلك في المقام األول إلى نوع الضمانات وقيمة الضمانات المتوقعة
موعد استعادة الملكية وتكلفة االسترداد والخصومات التاريخية للقيم السوقية/ الدفترية الناتجة عن المبيعات اإللزامية، و

  .المرصودة
 

  بالنسبة للمنتجات غير الخاضعة لضمان، عادة ما يتم تحديد الخسائر المحتملة عند التعثر على مستوى المنتج بسبب
لتعثر االختالف المحدود في االستردادات التي تم تحقيقها على مستوى مختلف المقترضين. تتأثر الخسائر المحتملة عند ا

 باستراتيجيات التحصيل، بما في ذلك مبيعات وأسعار الديون المتعاقد عليها.
  

ً إدراج المعلومات االقتصادية االستشرافية عند تحديد احتمالية التعثر وإجمالي التعرض عند التعثر والخسائر  يتم أيضا
فتراضات حسب نوع المنتج. لمزيد من شهر وعلى مدى عمر األداة. تختلف هذه اال ١٢المحتملة عند التعثر على مدى 

 التفاصيل حول المعلومات االستشرافية وكيفية إدراجها في حسابات خسائر االئتمان المتوقعة، راجع اإليضاح أدناه.
  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٥٤  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  

 (تابع) واالفتراضات وأساليب التقديرشرح المدخالت  -قياس خسائر االئتمان المتوقعة   )٧(
 

مثل كيفية تغير تواريخ  -تتم مراقبة ومراجعة هذه االفتراضات التي تقوم عليها حسابات خسائر االئتمان المتوقعة 
  على أساس ربع سنوي. -باحتمالية التعثر وقيم الضمانات وغير ذلك االستحقاق الخاصة 

  

 ب التقدير أو االفتراضات الهامة الموضوعة خالل السنة.لم تطرأ أي تغييرات جوهرية في أسالي
  

  المعلومات االستشرافية المدرجة في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة  )٨(
  

يتضمن تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وحساب خسائر االئتمان المتوقعة المعلومات االستشرافية. قامت 
وتحديد المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المجموعة بإجراء تحليل تاريخي 

المتوقعة لكل محفظة. تختلف هذه المتغيرات االقتصادية وأثارها على احتمالية التعثر عن السداد وإجمالي التعرض عند 
دوات المالية. تم تطبيق أحكام الخبير في هذه التعثر في السداد والخسائر المحتملة عند التعثر في السداد باختالف األ

العملية. يتم تحديث توقعات هذه المتغيرات االقتصادية ("السيناريو االقتصادي األساسي") استناداً إلى التوقعات 
ضل االقتصادية العالمية: البيانات الخاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة والمصادر األخرى الموثوقة والتي تقّدم أف

االقتصادية لعمر األداة رؤية تقديرية لالقتصاد خالل السنوات الخمس القادمة. بعد خمس سنوات، لتوقع المتغيرات 
معدل المتبقي كامالً، تم استخدام منهجية معدلة بأثر رجعي، مما يعني أن المتغيرات االقتصادية تكون إما عبارة عن 

لة) أو معدل متوسط النمو على المدى الطويل (مثل إجمالي الناتج المحلي) المتوسط على المدى الطويل (مثل معدل البطا
مدى فترة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات. تم تحديد تأثير هذه المتغيرات االقتصادية على مستوى خسائر على 

عن التغير في المتغيرات  خالل إجراء تحليل إحصائي إلدراك التأثير على معدالت التعثر الذي نتجاالئتمان المتوقعة من 
  سابقاً.

  
إضافة إلى السيناريو االقتصادي، قامت فريق مخاطر االئتمان بالمجموعة بوضع سيناريوهات أخرى محتملة باإلضافة 

السيناريو. يتم وضع السيناريوهات األخرى المستخدمة بناًء على تحليل كل نوع من أنواع المنتجات إلى ترجيحات 
يناير  ١المعقولة. يتم إعادة تقييم عدد السيناريوهات وسماتها في تاريخ كل تقرير. في عرفة األحداث الرئيسية لضمان م

بالنسبة لجميع المحافظ، أنه تم تحديد الثالث سيناريوهات المتمثلة في توصلت المجموعة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠
يد المكونات االستشرافية في خسائر االئتمان المتوقعة. مناسب لتحدحاالت المخاطر العادية والمرتفعة والمنخفضة بشكل 

إحصائي وأحكام ائتمانية قائمة على الخبرة مع األخذ كما تم تحديد االحتمالية المرجحة للسيناريو من خالل إجراء تحليل 
كل سيناريو من م ترجيح فيما يلي قيواقعياً. في االعتبار أن يكون نطاق النتائج المحتملة لكل من السيناريوهات المختارة 

  :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١االقتصاد الكلي كما في 
  

  السيناريوهات االقتصادية
  سريع  معتدل  بطيء

٢٠  %٣٠  %٥٠%  
   

ً لقواعد  مصرف اإلمارات العربية تم تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان بناًء على تقييم مخاطر االئتمان وفقا
للسيناريو ذات اإلدارة في كل حالة، والسيناريوهات األخرى وضربها في االحتمالية المرجحة المتحدة المركزي وتقييم 

ومن  ٣أو المرحلة  ٢أو المرحلة  ١الصلة. من خالل ذلك يتم تحديد ما إذا كانت األداة المالية بالكامل تندرج في المرحلة 
) أو خسائر ائتمان متوقعة على مدى عمر ١مرحلة شهر (ال ١٢ثم ما إذا كانت ذات خسائر ائتمان متوقعة على مدى 

). يتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة هذه من خالل تطبيق كل سيناريو على نموذج خسائر االئتمان ٢(المرحلة األداة 
  وضربه في االحتمالية المرجحة للسيناريو المناسب (مقابل ترجيح المدخالت).المتوقعة ذات الصلة 

  
وقعات االقتصادية وتنبؤات واحتمالية الحدوث تتوقف على درجة عالية من عدم اليقين، وبالتالي قد تختلف بما أن الت

بصورة جوهرية عن تلك التوقعات. تضع المجموعة في االعتبار هذه التوقعات لتمثل أفضل تقديراتها النتائج الفعلية 
  .للنتائج المحتملة

  
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٥٥  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  

 (تابع) المعلومات االستشرافية المدرجة في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة  )٨(
  

يتم احتساب تقدير مؤشرات االقتصاد الكلي وتأثيرها على احتمالية التعثر عن السداد وإجمالي التعرض عند التعثر في 
لى أساس ربع سنوي، كما يتم تقديم أفضل رؤية تقديرية لالقتصاد السداد والخسائر المحتملة عند التعثر في السداد ع

"السيناريو االقتصادي الكلي" خالل السنوات العشر القادمة. تم تحديد تأثير هذه المتغيرات االقتصادية على احتمالية 
داد. تختلف هذه المتغيرات التعثر عن السداد وإجمالي التعرض عند التعثر في السداد والخسائر المحتملة عند التعثر في الس

االقتصادية وأثارها على احتمالية التعثر عن السداد وإجمالي التعرض عند التعثر في السداد والخسائر المحتملة عند 
التعثر في السداد من خالل إجراء تحليل االنحدار إحصائي إلدراك التأثير على معدالت التعثر الذي نتج عن التغير في 

 ً   وعلى مكونات احتمالية التعثر عن السداد وإجمالي التعرض عند التعثر في السداد. المتغيرات سابقا
  

  االفتراضات االقتصادية المتغيرة
  

هي أسعار النفط  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إن أهم االفتراض مستخدم في نهاية الفترة لتقدير خسائر االئتمان المتوقعة كما في 
  دوالر للبرميل). ٥٤ ,٧١: ٢٠٢٢دوالر للبرميل، لسنة  ٥٧ ,٦٥: ٢٠٢١(أسعار النفط لسنة 

  
 تحليل حساسية العوامل االستشرافية  )٩(

  

قامت المجموعة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة للقروض والسلفيات على مستوى محفظة كل قطاع، قطاع الشركات 
 وقطاع األفراد. 

 

 الشركات
 

قامت المجموعة باستخدام منهج التحليل القائم على السيناريو في حالة االقتصاد الكلي للوصول إلى احتمالية التعثر في 
نقطة زمنية مستقبلية، حيث قامت اإلدارة بتحديد مقدار افتراضي الحتمالية التعثر لمختلف السيناريوهات في حالة 

سية بشأن كيفية تغير خسائر االئتمان المتوقعة في محفظة الشركات إذا االقتصاد. قامت المجموعة بإجراء تحليل الحسا
تم استخدام احتماالت السيناريو في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة على أساس التغيّر بنسبة مئوية معينة. إن التأثير 

٪ لكل من السيناريو ١٠-٪ / ١٠على خسائر االئتمان المتوقعة بسبب أي تغير نسبي في السيناريو المفترض بواقع +
األساسي والسيناريو التصاعدي والسيناريو التنازلي سوف يؤدي على التوالي إلى زيادة أو انخفاض خسائر االئتمان 

ألف درهم. تطبق هذه التغيرات بصورة متزامنة على كل سيناريو مرجح باحتمالية التعثر يستخدم  ١٬٠٢٤المتوقعة بمبلغ 
ن المتوقعة. في الواقع، سيكون هناك ترابط بين مختلف المدخالت االقتصادية وسيختلف في احتساب خسائر االئتما

 التعرض للحساسية باختالف السيناريوهات االقتصادية.
 

 األفراد
 

شهر) أكثر االفتراضات أهمية من حيث التأثير على مخصص خسائر االئتمان  ٠يعد سعر النفط (نسبة التغير، التأخر لعدد
فظة األفراد. قامت المجموعة بإجراء تحليل الحساسية ح بشأن كيفية تغير خسائر االئتمان المتوقعة في المتوقعة لمح

محفظة األفراد إذا تم استخدام احتماالت السيناريو في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة على أساس التغيّر بنسبة مئوية 
٪ لكل من ١٠-٪ / ١٠أي تغير نسبي في أسعار النفط بواقع +معينة. إن التأثير على خسائر االئتمان المتوقعة بسبب 

السيناريو األساسي والسيناريو التصاعدي والسيناريو التنازلي سوف يؤدي على التوالي إلى زيادة أو انخفاض خسائر 
لية ألف درهم. تطبق هذه التغيرات بصورة متزامنة على كل سيناريو مرجح باحتما ١٬١١٩االئتمان المتوقعة بمبلغ 

التعثر يستخدم في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وفي الواقع، سيكون هناك ترابط بين مختلف المدخالت االقتصادية 
   .وسوف يختلف التعرض للحساسية باختالف السيناريوهات االقتصادية



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٥٦  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  

 االئتمانالتعرض لمخاطر   )١٠(
 

  تحليل جودة االئتمان
  

ر ائتمانية متوقعة. ئيتضمن الجدول التالي تحليل التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للموجودات المالية المعرضة لخسا
 تلك الموجودات: منيمثل إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية أدناه أقصى تعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان 

  
  ٢٠٢٠ 
 مراحل خسائر االئتمان المتوقعة  
   المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 شهر ١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 عمر األداةمدى 

  
  

  اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

         قروض وسلفيات
  ١٬٨٣١٬٣١٤  -  ٣٥١٬١٣٤  ١٬٤٨٠٬١٨٠ ١الدرجة 
  ٢٠٦٬٥٩١  -  ١٦٤٬٠٠٥  ٤٢٬٥٨٦ ٢الدرجة 
  ١٠٤٬٩٨٤  ١٠٤٬٩٨٤  -  - ٣الدرجة 
  ٦٩٬٣٢٤  ٦٩٬٣٢٤  -  - ٤الدرجة 
  ٣٣٥٬١٩٢  ٣٣٥٬١٩٢  -  - ٥الدرجة 

  ٢٬٥٤٧٬٤٠٥  ٥٠٩٬٥٠٠  ٥١٥٬١٣٩  ١٬٥٢٢٬٧٦٦  
  )٣٧٩٬٠٥٢(  )٣٢٥٬١٣٢(  )٤١٬٩٦٠(  )١١٬٩٦٠( الخسائرمخصص 

  ٢٬١٦٨٬٣٥٣  ١٨٤٬٣٦٨  ٤٧٣٬١٧٩  ١٬٥١٠٬٨٠٦ القيمة الدفترية
          

         موجودات االستثمار والتمويل اإلسالمي
  ٤٦٬٩٨٥  -  ٧٬٧٩٢  ٣٩٬١٩٣ ١الدرجة 
  ٧٬٤٧٤  -  ٧٬٠١٨  ٤٥٦ ٢الدرجة 
  ١٬٣٥٦  ١٬٣٥٦  -  - ٣الدرجة 
  ١٬٣٧٢  ١٬٣٧٢  -  - ٤الدرجة 
  ٦٤٬٠٦٣  ٦٤٬٠٦٣  -  - ٥الدرجة 

  ١٢١٬٢٥٠  ٦٦٬٧٩١  ١٤٬٨١٠  ٣٩٬٦٤٩  
  )٦٠٬٨٦٩(  )٥٩٬١٣٢(  )١٬٣٣٢(  )٤٠٥( مخصص الخسائر

  ٦٠٬٣٨١  ٧٬٦٥٩  ١٣٬٤٧٨  ٣٩٬٢٤٤ القيمة الدفترية
    



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٥٧  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  

 (تابع) التعرض لمخاطر االئتمان  )١٠(
 

  (تابع) تحليل جودة االئتمان
  

  ٢٠١٩ 
 مراحل خسائر االئتمان المتوقعة  
   المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 شهر ١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 عمر األداةمدى 

  
  

  اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

         قروض وسلفيات
  ٢٬٢٢٦٬٢٦٠  -  ١٩٩٬٠٣٨  ٢٬٠٢٧٬٢٢٢ ١الدرجة 
  ٨١٬٤٤٢  ٦٬٤٢٨  ٣٧٬٧٦٣  ٣٧٬٢٥١ ٢الدرجة 
  ٦٠٬٣٤٨  ٥٩٬٥٨٠  ٧٦٨  - ٣الدرجة 
  ١٢٦٬١٨٥  ١٢٦٬١٨٥  -  - ٤الدرجة 
  ٣٧٣٬٩٦٥  ٣٧٣٬٩٦٥  -  - ٥الدرجة 

  ٢٬٨٦٨٬٢٠٠  ٥٦٦٬١٥٨  ٢٣٧٬٥٦٩  ٢٬٠٦٤٬٤٧٣  
  )٤١٦٬١٧٠(  )٣٨٥٬٨٣١(  )١٤٬٣٨٢(  )١٥٬٩٥٧( مخصص الخسائر

  ٢٬٤٥٢٬٠٣٠  ١٨٠٬٣٢٧  ٢٢٣٬١٨٧  ٢٬٠٤٨٬٥١٦ القيمة الدفترية
          

         موجودات االستثمار والتمويل اإلسالمي
  ٢٥٬٢٩٥  -  -  ٢٥٬٢٩٥ ١الدرجة 
  ٢١٬٣٢٥  -  -  ٢١٬٣٢٥ ٢الدرجة 
  ٢٣٬٥٨٣  -  ٢٬٠٣٧  ٢١٬٥٤٦ ٣الدرجة 
  ١١٬٥٤٦  ١٨١  ١٬٣٦٤  ١٠٬٠٠١ ٤الدرجة 
  ٧٠٬٠٤٢  ٧٠٬٠٤٢  -  - ٥الدرجة 

  ١٥١٬٧٩١  ٧٠٬٢٢٣  ٣٬٤٠١  ٧٨٬١٦٧  
  )٦٠٬٩٤١(  )٥٨٬٨١٠(  )١٬١٥٨(  )٩٧٣( مخصص الخسائر

  ٩٠٬٨٥٠  ١١٬٤١٣  ٢٬٢٤٣  ٧٧٬١٩٤ القيمة الدفترية
    



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٥٨  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  

 (تابع) التعرض لمخاطر االئتمان  )١٠(
 

  (تابع) تحليل جودة االئتمان
  

  ٢٠٢٠ 
 مراحل خسائر االئتمان المتوقعة  
   المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  

االئتمان خسائر   
المتوقعة على 

 شهر ١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 عمر األداةمدى 

  
  

  اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

          
  تعرضات مخاطر االئتمان 

  المتعلقة لبنود خارج الميزانية   
   العمومية كالتالي:  

  

    
  ٣٬٠٩٨  -  -  ٣٬٠٩٨ اعتمادات مستندية

  ٧٦٥٬٠٤٤  ٣٢٬١٣٠  ١٣٬٣٤٤  ٧١٩٬٥٧٠ ضمانات
  )٧٬٦١٨(  )٦٬٠٠٠(  ٢٨  )١٬٦٤٥( مخصص الخسائر

  ٧٦٠٬٥٢٤  ٢٦٬١٣٠  ١٣٬٣٧٢  ٧٢١٬٠٢٢ القيمة الدفترية
          

  تعرضات مخاطر االئتمان 
  المتعلقة بموجودات داخل   
               الميزانية العمومية  

  نقد وأرصدة لدى مصرف 
  اإلمارات العربية المتحدة   
  ٣٩٫٢٦٧    -    -    ٣٩٫٢٦٧ المركزي  

  مبالغ مستحقة من بنوك على 
  ٤٦٨٫٩٦١    -    -    ٤٦٨٫٩٦١ درجة االستثمار  

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة 
  ٣٬٦٧٣    -    -    ٣٬٦٧٣  االستثمارالمطفأة على درجة 

 ٥١١٬٩٠١    -    -    ٥١١٬٩٠١  
  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٥٩  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  

 (تابع) التعرض لمخاطر االئتمان  )١٠(
 

  (تابع) تحليل جودة االئتمان
  

  ٢٠١٩ 
 مراحل خسائر االئتمان المتوقعة  
   المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 شهر ١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 مدى العمر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 مدى العمر

  
  

  اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

          
  تعرضات مخاطر االئتمان 

  المتعلقة ببنود خارج الميزانية   
   العمومية كالتالي:  

  

    
  ١٦٬٥٣٢  -  -  ١٦٬٥٣٢ اعتمادات مستندية

  ١٬٠٩٣٬٢٧٠  ٥٧٬٣٨٣  ١٤٬٧٩٥  ١٬٠٢١٬٠٩٢ ضمانات
  )٢٣٬٧٩٤(  )٢١٬٠٤١(  )٤٣(  )٢٬٧١٠( مخصص الخسائر

  ١٬٠٨٦٬٠٠٨  ٣٦٬٣٤٢  ١٤٬٧٥٢  ١٬٠٣٤٬٩١٤ القيمة الدفترية
          

  نقد وأرصدة لدى مصرف 
  اإلمارات العربية المتحدة   
  ٩٩٬٥٢٨    -    -    ٩٩٬٥٢٨ المركزي  

  مبالغ مستحقة من بنوك على 
  ٤١٦٬٤١٤    -    -    ٤١٦٬٤١٤ درجة االستثمار  

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة 
  -    -    -    -  المطفأة على درجة االستثمار

 ٥١٥٬٩٤٢    -    -    ٥١٥٬٩٤٢  
               
  

تطبق المجموعة بعض السياسات والممارسات للحد من مخاطر االئتمان، وأكثرها شيوعاً هو قبول ضمانات عن األموال المقدمة 
بواسطة المجموعة. لدى المجموعة سياسات داخلية بشأن قبول فئات محددة من الضمانات أو تخفيف مخاطر االئتمان. تقوم 

ها وذلك في إطار عملية االتفاق على القرض، ويخضع هذا التقييم للمراجعة الدورية. المجموعة بتقييم الضمانات التي تحصل علي
ً الحصول على ضمانات عن التمويالت والقروض طويلة األجل  بينما ال يتم الحصول على ضمانات عن  للشركاتيتم عموما

 التسهيالت االئتمانية المتجددة لألفراد.
  

المجموعة بشأن الحصول على الضمانات خالل فترة التقرير ولم يحدث كذلك أي تغيير لم يطرأ أي تغيير جوهري على سياسات 
 جوهري في جودة الضمانات الكلية التي تحتفظ بها المجموعة منذ الفترة السابقة.

  
رات وغيرها يتم عموماً االحتفاظ بضمانات مقابل القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة وذلك في شكل حقوق رهن على العقا

من الضمانات المسجلة للموجودات والكفاالت. تعتمد تقديرات القيمة العادلة على قيمة الضمانات المقدرة في وقت االقتراض. 
وعموماً ال يُحتفظ بضمانات للمبالغ المستحقة من البنوك، إال عندما يتم االحتفاظ باألوراق المالية كجزء من اتفاقية إعادة الشراء 

    ال يحتفظ بأي ضمانات عن الموجودات المالية.، نشطة اقتراض أوراق مالية. عادةً العكسي وأ



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٦٠  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  

 (تابع) التعرض لمخاطر االئتمان  )١٠(
 

  (تابع) تحليل جودة االئتمان
  

تراقب المجموعة عن كثب الضمانات المحتفظ بها للموجودات المالية التي تعرضت النخفاض في القيمة االئتمانية عندما 
يصبح من المحتمل بشكل كبير أن المجموعة سوف تستحوذ على ملكية هذه الضمانات للتخفيف من خسائر االئتمان 

  المحتملة. 
  

  العادلة، والتي يتم تحديثها بصفة دورية:يوضح الجدول أدناه بالتفصيل القيمة 
  

 قروض وسلفيات ومنتجات استثمارية  
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  

 مقابل القروض والسلفيات التي تعرضت 
       النخفاض فردي في القيمة:  

  ٣٧٬٨٠١    ٢١٬٠٣٢ عقارات
  ١٬٥٣٠    - أسهم

  ٣٣٬٠٩٢    ٣١٬٤٠٥ نقد
  -    - أخرى

  إجمالي الضمانات مقابل التي تعرضت 
  ٧٢٬٤٢٣    ٥٢٬٤٣٧ النخفاض فردي في القيمة  
        

  مقابل القروض والسلفيات التي لم تتعرض 
       النخفاض القيمة:  

  ١٬٠٩٩٬٣٣٢    ٩٥٨٬٦٠٦ عقارات
  ١٤٩٬٧٧٠    ١٦٣٬٢٦٠ أسهم

  ٦٩٧٬١٢٥    ٣٨٨٬٢٨٥ نقد
  ٢٩٬٤٥٥    ٢٧٬٣٠٩ أخرى

  إجمالي الضمانات مقابل التي لم تتعرض 
  ١٬٩٧٥٬٦٨٢    ١٬٥٣٧٬٤٦٠ النخفاض القيمة  

  

 مخصص الخسائر  )١١(
  

 يتأثر مخصص الخسائر المعترف به في الفترة بمجموعة من العوامل، كما هو موضح أدناه:
  
التي تشهد زيادات (أو انخفاضات) التحويالت بين المرحلة األولى والمرحلة الثانية أو الثالثة بسبب األدوات المالية  -

جوهرية في مخاطر االئتمان أو تعرضت النخفاض القيمة االئتمانية في هذه الفترة، وما يترتب عليها من "صعود" 
 شهر وعلى مدى العمر؛ ١٢(أو "هبوط") بين خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خالل الفترة، وكذلك األدوات المالية التي يتم إيقاف  المخصصات اإلضافية لألدوات المالية الجديدة المعترف بها -
 االعتراف بها خالل الفترة؛

التعثر  والخسائر المحتملة عندالتأثير على قياس خسائر االئتمان المتوقعة بسبب التغيرات في احتمالية التعثر  -
 اذج؛لمدخالت النم الدوريالتحديث  عنالتعثر خالل الفترة، الناشئ  عندالتعرض  وإجمالي

 اآلثار على قياس خسائر االئتمان المتوقعة بسبب التغييرات التي أدخلت على النماذج واالفتراضات؛ -
إطفاء الخصم على خسائر االئتمان المتوقعة بسبب مرور الوقت عندما تقاس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس  -

 القيمة الحالية؛ و
ها خالل الفترة وشطب المخصصات المتعلقة بالموجودات المشطوبة الموجودات المالية التي تم إيقاف االعتراف ب -

    خالل الفترة. 



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٦١  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  

 (تابع) مخصص الخسائر  )١١(
  

 يوضح الجدول التالي التغيرات في مخصص الخسائر بين بداية ونهاية الفترة السنوية بسبب هذه العوامل:
  

  ٢٠٢٠ 
     المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

  

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   شهر ١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   عمر األداةمدى 
  

 اإلجمالي
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

               قروض وسلفيات
               يناير ١مخصص الخسائر كما في 

  ٤١٦٬١٦٩    ٣٨٥٬٨٣١    ١٤٬٣٨٢    ١٥٬٩٥٦ تحويالت
  ٢٧٬٩٠٣    -    ٣٠٬٣٩٥    )٢٬٤٩٢( تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
  ٩٬٥٢٠    ١٠٬٢٥١    -    )٧٣١( تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

  )١٬١٩٦(    -    )١٬٦٤٦(    ٤٥٠ المرحلة األولىتحويل من المرحلة الثانية إلى 
  ٣١٬٠٦٦    ٣٤٬٤٣١    )٣٬٣٦٥(    - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
  )٨٬٨٦٨(    )٩٬١٢٥(    -    ٢٥٧ تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
  )١٬٨٧٠(    )٣٬٠١٧(    ١٬١٤٧    - تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

  ٥٬٥٧٩    ٢٬١٦٢    ٢٬٠٣٢    ١٬٣٨٥ تم إنشاؤهاموجودات مالية جديدة 
  ٤٬٧٠٣    ٧٬٥٢٥    )٢٨٦(    )٢٬٥٣٦( صافي إعادة قياس مخصص الخسائر

  عكس مخصصات انخفاض القيمة 
  )١٠٣٬٩٥٤(    )١٠٢٬٩٢٦(    )٦٩٨(    )٣٣٠( التي لم تعد مطلوبة  

  ٣٧٩٬٠٥٢    ٣٢٥٬١٣٢    ٤١٬٩٦١    ١١٬٩٥٩ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مخصص الخسائر كما في 
 

               اإلسالمي االستثمار والتمويلموجودات 
               يناير ١مخصص الخسائر كما في 

  ٦٠٬٩٤٠    ٥٨٬٣٨٨    ١٬٥٩٣    ٩٥٩ تحويالت
  -    -    -    - تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
  ١٬٠٣٢    -    ١٬١٦١    )١٢٩( تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
  -    -    -    - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
  )١٧٤(    -    )١٨٧(    ١٣ تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
  -    -    -    - تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
  -    -    -    - تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

  -    -    -    - تم إنشاؤهاموجودات مالية جديدة 
  -    -    -    - صافي إعادة قياس مخصص الخسائر

  عكس مخصصات انخفاض القيمة 
  )٩٢٩(    ٧٤٣    )١٬٢٣٥(    )٤٣٧( التي لم تعد مطلوبة  

ديسمبر  ٣١مخصص الخسائر كما في 
٦٠٬٨٦٩    ٥٩٬١٣١    ١٬٣٣٢    ٤٠٦ ٢٠٢٠  

  
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٦٢  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  

 (تابع) مخصص الخسائر  )١١(
  

  ٢٠١٩ 
     المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

  

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   شهر ١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   عمر األداةمدى 
  

 اإلجمالي
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

               قروض وسلفيات
  ٣٥١٬٦٤٥    ٣١٢٬١٤٧    ١٧٬٩٤٢    ٢١٬٥٥٦ يناير ١مخصص الخسائر كما في 

               تحويالت
  ١٬٧٩٣    -    ٣٬٠٥١    )١٬٢٥٨( تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
  ٣١٬٣٦٤    ٣٢٬٩١٣    -    )١٬٥٤٩( تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
  ٦٦٨    -    )١٬٠٨٤(    ١٬٧٥٢ تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
  ١٠٬٢٦٠    ١٥٬٠٦٩    )٤٬٨٠٩(    - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
  )٧٥٤(    )٧٩١(    -    ٣٧ تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

  )٨١٤(    )١٬٠٣٦(    ٢٢٢    - الثالثة إلى المرحلة الثانيةتحويل من المرحلة 
  ٧٬٧٣٩    ٢٬٦٤٠    ١٬٢٣٤    ٣٬٨٦٥ تم إنشاؤهاموجودات مالية جديدة 

  ١٩٬٧٧٧    ٢٦٬٢٣٥    )٨٥٠(    )٥٬٦٠٨( صافي إعادة قياس مخصص الخسائر
  عكس مخصصات انخفاض القيمة 

  )٥٬٥٠٨(    )١٬٣٤٦(    )١٬٣٢٤(    )٢٬٨٣٨( التي لم تعد مطلوبة  
  ٤١٦٬١٧٠    ٣٨٥٬٨٣١    ١٤٬٣٨٢    ١٥٬٩٥٧ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مخصص الخسائر كما في 

 
               اإلسالمي االستثمار والتمويلموجودات 

  ٥٩٬٧٤١    ٥٦٬٦٠٣    ١٬١٦٣    ١٬٩٧٥ يناير ١مخصص الخسائر كما في 
               تحويالت

  -    -    ٧٩    )٧٩( تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
  -    ٤٦١    -    )٤٦١( المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة تحويل من

  -    -    )١٢٢(    ١٢٢ تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى
  -    ٩٦٢    )٩٦٢(    - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
               تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

  -    )٩٤٨(    ٩٤٨    - إلى المرحلة الثانيةتحويل من المرحلة الثالثة 
  -    -    -    - تم إنشاؤهاموجودات مالية جديدة 

  ١٬٢٠٠    ١٬٣١٠    ٤٨٧    )٥٩٧( صافي إعادة قياس مخصص الخسائر
  عكس مخصصات انخفاض القيمة 

  -    -    -    - التي لم تعد مطلوبة  
  ٦٠٬٩٤١    ٥٨٬٣٨٨    ١٬٥٩٣    ٩٦٠ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مخصص الخسائر كما في 

  
  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٦٣  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  

 إجمالي القيمة الدفترية  )١٢(
  

 :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١يناير إلى  ١يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية خالل الفترة من 
  

  ٢٠٢٠ 
     المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

  

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   شهر ١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   عمر األداةمدى 
  

 اإلجمالي
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

               قروض وسلفيات
يناير  ١إجمالي القيمة الدفترية كما في 

٢٬١٦٨٬١١٧ ٢٠٢٠  
  

٢٣٨٬٢٠٦  
  

٥٥١٬٨١٦  
  

٢٬٩٥٨٬١٣٩  
               تحويالت

  )١٨٬٢٣٧(    -    ٣٣٨٬٣١٣    )٣٥٦٬٥٥٠( تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
  ٦٬٢٥٣    ٥٨٬٦٦٧    -    )٥٢٬٤١٤( تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
  )٤٬٤١٠(    -    )٤٥٬٨٤٥(    ٤١٬٤٣٥ تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
  ١٬٣٣٢    ٣٣٬٧٤٧    )٣٢٬٤١٥(    - تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
  ١٩٩    -    -    ١٩٩ تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى

  )٥٬٣٠١(    )١٢٬١٧٢(    ٦٬٨٧١    - تم إنشاؤهاموجودات مالية جديدة 
  ١٣٦٬٨٥٩    ٢٬٨٥٥    ١٠٬١٧٣    ١٢٣٬٨٣١ مبالغ مسددة خالل السنة

  )٣٠٢٬٨٧٩(    )٩٣٬٠٦٢(    )٤٬٨١٢(    )٢٠٥٬٠٠٥( حركات أخرى
  عكس مخصصات انخفاض القيمة 

 التي لم تعد مطلوبة  
  
)١٩٦٬٨٤٨(  

    
٤٬٦٤٨  

    
)٣٢٬٣٥٠(  

    
)٢٢٤٬٥٥٠(  

 إجمالي القيمة الدفترية كما في
  ١٬٥٢٢٬٧٦٥ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

  
٥١٥٬١٣٩  

  
٥٠٩٬٥٠١  

  
٢٬٥٤٧٬٤٠٥  

                
                

               أنشطة تمويلية واستثمارية إسالمية
يناير  ١إجمالي القيمة الدفترية كما في 

١٥١٬٧٩١    ٧٠٬٢٢٣    ٣٬٤٠١    ٧٨٬٢٠٨ ٢٠٢٠  
               تحويالت

  )١٬٨٦٠(    -    ١٤٬٢٠٩    )١٦٬٠٦٩( تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
  )٢(    )٢(    -    - تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
  )٤٢١(    -    )١٬٨٠٢(    ١٬٣٨١ تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
  )٦٣(    ٧١    )١٣٤(    - تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
  -    -    -    - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى

  -    -    -    - تم إنشاؤهاموجودات مالية جديدة 
  -    -    -    - خالل السنة مبالغ مسددة

  )٢٨٬٢٣٦(    )٣٬٤٩٨(    )٩٠٤(    )٢٣٬٨٣٤(  حركات أخرى/ مشطوبات
  عكس مخصصات انخفاض القيمة 

  -    -    -    - التي لم تعد مطلوبة  
 إجمالي القيمة الدفترية كما في

  ١٢١٬٢٥٠    ٦٦٬٧٩٤    ١٤٬٧٧٠    ٣٩٬٦٨٦ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
    



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٦٤  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  
  (تابع)إجمالي القيمة الدفترية   )١١(
 

  ٢٠٢٠ 
     المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

  

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   شهر ١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   عمر األداةمدى 
  

 اإلجمالي
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
               

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات 
  ٣٩٫٢٦٧ العربية المتحدة المركزي

  
-  

  
-  

  
٣٩٫٢٦٧  

مبالغ مستحقة من بنوك على درجة 
  ٤٦٨٫٩٦١ االستثمار

  
-  

  
-  

  
٤٦٨٫٩٦١  

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 
  ٣٫٦٧٣ االستثمارعلى درجة 

  

-  

  

-  

  

٣٫٦٧٣  
  ٥١١٫٩٠١    -    -    ٥١١٫٩٠١  
  

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لم تكن هناك تحويالت بين المراحل خالل السنة المنتهية في 
  

  ٢٠٢٠ 
     المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

  

خسائر االئتمان 
  المتوقعة على 

   شهر ١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   عمر األداةمدى 
  

 اإلجمالي
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
               

               البنود خارج الميزانية العمومية
  إجمالي القيمة الدفترية كما في

 ١٬١٢٦٬٠٠٤   ٥٧٬٣٨٣   ١٤٬٧٩٥   ١٬٠٥٣٬٨٢٦ ٢٠٢٠يناير  ١  
           تحويالت

تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة 
 )١٤٬٢٠٣(   -   ٣٬١٨٤   )١٧٬٣٨٧( الثانية

تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة 
 -   -   -   - الثالثة

 ١٦٬٢٦٧   -   -   ١٦٬٢٦٧ موجودات مالية جديدة منشأة
 )٣٥٩٬٩٢٦(   )٢٥٬٢٥٣(   )٤٬٦٣٥(   )٣٣٠٬٠٣٨( مبالغ مسددة خالل السنة

 إجمالي القيمة الدفترية كما في
 ٧٦٨٬١٤٢   ٣٢٬١٣٠   ١٣٬٣٤٤   ٧٢٢٬٦٦٨ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٦٥  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  

  (تابع)إجمالي القيمة الدفترية   )١٢(
  
  ٢٠١٩ 
     الثالثةالمرحلة    المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

  

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   شهر ١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   عمر األداةمدى 
  

 اإلجمالي
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

               قروض وسلفيات

  ١٬٨٩٧٬٩٠٩ ٢٠١٩يناير  ١إجمالي القيمة الدفترية كما في 
    

٢٩٥٬٠٢٣  
  

٤٧٣٬٣١٢  
  

٢٬٦٦٦٬٢٤٤  
               تحويالت

  )١٠٢٬٩٥٠(    -    ٥٠٬٣٩٣    )١٥٣٬٣٤٣( تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية
  )١٤٠٬٥٤١(    ٤٨٬٢٩٦    -    )١٨٨٬٨٣٧( تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
  ١٩٥٬٦٥٥    -    )١٧٬٨٩٩(    ٢١٣٬٥٥٤ تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
  )٥٧٬٣٢٦(    ٢٢٬١١٢    )٧٩٬٤٣٨(    - تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
  ٣٬٣٣٥    )١٬١٦٠(    -    ٤٬٤٩٥ تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى

  ٢٬١٥٢    )١٬٥٢٠(    ٣٬٦٧٢    - تم إنشاؤهاموجودات مالية جديدة 
  ٩١٣٬٠٩٩    )٣٬٧٦٤(    ٢١٬٠٦١    ٨٩٥٬٨٠٢ مبالغ مسددة خالل السنة

  )٢٤١٬٦٠١(    ٣٠٬٨٥٨    )١٣٬٣٦٩(    )٢٥٩٬٠٩٠( حركات أخرى
  عكس مخصصات انخفاض القيمة 

 التي لم تعد مطلوبة  
  
)٣٤٦٬٠١٧(  

    
)٢١٬٨٧٥(  

    
)١٬٩٧٥(  

    
)٣٦٩٬٨٦٧(  

 إجمالي القيمة الدفترية كما في
  ٢٬٠٦٤٬٤٧٣ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

    
٢٣٧٬٥٦٨  

  
٥٦٦٬١٥٩  

  
٢٬٨٦٨٬٢٠٠  

                
                

               أنشطة تمويلية واستثمارية إسالمية
  ٢٠٢٬٣٥٥    ٦٤٬٦٧٧    ٥٬٦٩٢    ١٣١٬٩٨٦ ٢٠١٩يناير  ١إجمالي القيمة الدفترية كما في 

               تحويالت
          ٢٬٧٥١    )٢٬٧٥١( تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

  -   ٣٬٤٣٩    -    )٣٬٤٣٩( المرحلة الثالثةتحويل من المرحلة األولى إلى 
  -    ٣٬٩٢٥    )٣٬٩٢٥(    - تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة
  -    )٢٬٦٠٠(    ٢٬٦٠٠    - تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية
  -    -    )٤٩٦(    ٤٩٦ تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى

               إنشاؤها تمموجودات مالية جديدة 
  )٥١٬٣٤٦(    -    )٣٬٢٢٠(    )٤٨٬١٢٦( مبالغ مسددة خالل السنة

  ٧٨٢    ٧٨٢    -    -  حركات أخرى/ مشطوبات
  عكس مخصصات انخفاض القيمة 

  -    -    -    - التي لم تعد مطلوبة  
 إجمالي القيمة الدفترية كما في

  ١٥١٬٧٩١    ٧٠٬٢٢٣    ٣٬٤٠٢    ٧٨٬١٦٦ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    
    



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٦٦  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  
  (تابع)إجمالي القيمة الدفترية   )١١(

  
  ٢٠١٩ 
     المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

  

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

   شهر ١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

   عمر األداة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

   عمر األداة
  

 اإلجمالي
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
               

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 
  ٩٩٬٥٢٨ المتحدة المركزي

  
-  

  
-  

  
٩٩٬٥٢٨  

مبالغ مستحقة من بنوك على درجة 
  ٤١٦٬٤١٤ االستثمار

  
-  

  
-  

  
٤١٦٬٤١٤  

مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة على موجودات 
  - درجة االستثمار

  

-  

  

-  

  

-  
  ٥١٥٬٩٤٢    -    -    ٥١٥٬٩٤٢  
  

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١لم تكن هناك تحويالت بين المراحل خالل السنة المنتهية في 
  

  ٢٠١٩ 
     المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

  

خسائر االئتمان 
  المتوقعة على 

   شهر ١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

   عمر األداة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

   عمر األداة
  

 اإلجمالي
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
               

               البنود خارج الميزانية العمومية
  إجمالي القيمة الدفترية كما في

 ١٬٥٣٩٬٨٠٢   ٥٨٬٤٨٣   ١٣٬٩٥٤   ١٬٤٦٧٬٣٦٥ ٢٠١٩يناير  ١  
           تحويالت

تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة 
 )١٬٢٢٤(   -   ٦٬٥٨٩   )٧٬٨١٣( الثانية

تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة 
           الثالثة

 )٣٬٣٨٧(   -   -   ٣٬٣٨٧ موجودات مالية جديدة منشأة
 )٤٣٢٬١٦٣(   )١٬١٠٠(   )٢٬٥٠٢(   )٤٢٨٬٥٦١( مبالغ مسددة خالل السنة

 إجمالي القيمة الدفترية كما في
 ١٬١٠٩٬٨٠٢   ٥٧٬٣٨٣   ١٨٬٠٤١   ١٬٠٣٤٬٣٧٨ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  
 

  
  
  
  
  
  



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٦٧  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر االئتمان   (ب)
  

 تركز مخاطر االئتمان   )١٣(
  

تحليل لتركزات مخاطر موضح أدناه تراقب المجموعة تركزات مخاطر االئتمان حسب القطاع والموقع الجغرافي. 
  االئتمان من القروض والسلفيات والتزامات القروض والضمانات المالية واألوراق المالية االستثمارية

 

 تمويلية واستثمارية إسالمية أنشطة   إجمالي القروض والسلفيات  
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم قطاع العمل
        

  ٦٫٧٧٩   ٦٫٧٨٠    ١٩٩٫٣٥٤   ١٩٥٫٤٤٨ اإلنشاءات
  ٢٢٫٥٦٥   ١٤٫٧٩١    ٥٦٢٫٤٦١   ٥١٤٫٢٣٣ الخدمات
  ٥٫٤٠٤   ٥٫٥٥٩    ٣٨٦٫٧٢٠   ٢٤٨٫٣٤٩ التجارة

  ٥٫٠٦٨   ٥٫٠١١    ٤٤٩٫٠٢٧  ٣٩٨٫٥٧٣ العقارات
  ٩٨٤   ١٫٤٨٠    ١٣٥٫٠٧٥  ١٠٦٫٧٤٧ التصنيع

  -   -    ١١٫٠٧٠   ٩٫٧٩١ النقل والتخزين
  ١١٠٫٩٩١   ٨٧٫٦٢٩    ١٫١٢٤٫٤٩٣   ١٫٠٧٤٫٢٦٤ أخرى

 ----------------------  --------------------- ----------------- ----------------- 
 ١٥١٫٧٩١ ١٢١٫٢٥٠ ٢٫٨٦٨٫٢٠٠  ٢٫٥٤٧٫٤٠٥ 
 ==========  ========= ======== ======= 

 

 مخاطر السيولة  (ج)
  

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية. يهدف منهج المجموعة فيما يتعلق 
بإدارة السيولة إلى ضمان امتالكها دائماً سيولة كافية، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف 

د خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر. تحرص المجموعة االعتيادية والظروف الحرجة، دون تكب
بااللتزامات التشغيلية، بما في ذلك الوفاء عادةً على ضمان امتالكها مبالغ نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصروفات 

   عقول مثل الكوارث الطبيعية. مالمالية؛ ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل 
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٦٨  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر السيولة   (ج)
  
 تحليل الموجودات والمطلوبات المالية حسب فترات االستحقاق التعاقدية المتبقية  )١(

  
فترات حسب  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١يلخص الجدول التالي فترات استحقاق موجودات المجموعة ومطلوباتها كما في 

 االستحقاق التعاقدية:
  

  
 أقل من

   أشهر ٣

أشهر  ٣
إلى أقل من 
   سنة واحدة

من سنة واحدة 
   سنوات ٥إلى 

 أكثر من
 اإلجمالي   سنوات   ٥

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
                   الموجودات

 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات 
  ٣٣٫٢٦٧    -    -    -    ٣٣٫٢٦٧ العربية المتحدة المركزي  

  مبالغ مستحقة من بنوك 
  ٤٦٨٫٩٦١    -    ٦٫٠٠٠    -    ٤٦٨٫٩٦١ ومؤسسات مالية  

  ٢٫١٦٨٫٣٥٣    ٧٫٠٠٩    ٨٩٥٫٧٧١    ٣٧٥٫٢٨٧    ٨٩٠٫٢٨٦ قروض وسلفيات
  موجودات تمويلية واستثمارية 

  ٦٠٫٣٨١    ٢٬٥٦٧    ١٤٬٢٧٤    ١١٬٣٩٣    ٣٢٫١٤٧ إسالمية  
  استثمارات، متضمنة استثمار 

  ٣٣٧٫٤٦٢    ١٩٫٧٤٦    ٩٤٫٩٠٦    ٤٨٫٣٩٢    ١٧٤٫٤١٨ في شركة زميلة  
  ذمم التأمين المدينة وموجودات 

  ١١١٫٧٧٤    -    ٦٫١٨٥    ٣٥٫٦٦٦    ٦٩٫٩٢٣  العقود  
  ٣٣٫٠١٥    -    -    ١٣٫٥٥٤    ١٩٫٤٦١ موجودات أخرى
  ٣٬٢١٩٬٢١٣    ٢٩٬٣٢٢    ١٬٠٤٧٬١٣٦    ٤٧٢٫٢٩٢    ١٫٦٨٨٫٤٦٣ موجودات مالية

  ١٨٨٬٦١١    ٦٫٧٠٥    ١٠٢٬٠٧٢    ٧٩٬٨٣٤    - موجودات غير مالية
  ٣٬٤٠٧٬٨٢٤    ٣٦٬٠٢٧    ١٬١٤٩٬٢٠٨    ٥٦٤٬١٢٦    ١٫٦٨٨٬٤٦٣ إجمالي الموجودات

  
                   المطلوبات

  ٥٤٬٥٧٧    -    -    -    ٥٤٬٥٧٧ مبالغ مستحقة للبنوك
  ودائع العمالء وحسابات 

  ١٫٩٢٣٫٩٥٩    -    ٤٣١٬٣٩٣    ٥٦٩٬٧١٢    ٩٢٢٬٨٥٤ هامشية  
  قروض قصيرة األجل 

  ٣٢٣٫١٦٠    -    -    ٢٢٧٫٦٨٠    ٩٥٫٤٨٠ ومتوسطة األجل  
  ٧٩٫٣٦٨    -    -    -    ٧٩٫٣٦٨  أقساط غير مكتسبة

  ٥٧٫١٩٦    -    -    -    ٥٧٫١٩٦  إجمالي المطالبات القائمة
  ٣٫٤٦١    -    -    ٣٫٤٦١    -  التزامات اإليجار
  ١٧٠٫٤٥٤    -    -    ٤٫٤٦٢    ١٦٥٫٩٩٢ مطلوبات أخرى
  ٢٬٦١٢٬١٧٥    -    ٤٣١٬٣٩٣    ٨٠٥٬٣١٥    ١٫٣٧٥٬٤٦٧ مطلوبات مالية

  ٢٥٫٩١٣    ١٤٫٩٢٥    -    -    ١٠٫٩٨٨ مطلوبات غير مالية
  ٢٬٦٣٨٬٠٨٨    ١٤٫٩٢٥    ٤٣١٬٣٩٣    ٨٠٥٬٣١٥    ١٬٣٨٦٬٤٥٥ إجمالي المطلوبات

  
           خارج الميزانية العمومية

  ٧٥٩٬٨٥٧    ٢٥١    ١٧٫٠١١    ٧٥٫٦٢٨    ٦٦٦٬٩٦٧ مطلوبات محتملة
  ٤٫٥٠٢    -    -    -    ٤٫٥٠٢ التزامات
  ٧٦٤٬٣٥٩    ٢٥١    ١٧٫٠١١    ٧٥٫٦٢٨    ٦٧١٬٤٦٩ اإلجمالي



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٦٩  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر السيولة   (ج)
  
 (تابع)تحليل الموجودات والمطلوبات المالية حسب فترات االستحقاق التعاقدية المتبقية   )١(

  
  :٢٠١٩ديسمبر  ٣١فترات استحقاق موجودات المجموعة ومطلوباتها كما في فيما يلي 

  

  
 أقل من

   أشهر ٣
أشهر إلى أقل  ٣

   من سنة واحدة
من سنة واحدة 

   سنوات ٥إلى 
 أكثر من

 اإلجمالي   سنوات   ٥
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

                   الموجودات
 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات 

  ٩٣٫٥٣٣    -    -    -    ٩٣٫٥٣٣ العربية المتحدة المركزي  
  مبالغ مستحقة من بنوك 

  ٤٢٢٬٤٠٩    -    ٦٬٠٠٠    ٥٫٠٠٠    ٤١١٫٤٠٩ ومؤسسات مالية  
  ٢٫٤٥٢٫٠٣٠    ٤٦٫٧٦١    ١٫٣٤٨٫٨٩٩    ٩٩٣٥٫٨٤٤  ١٢٠٫٥٢٦ قروض وسلفيات

  موجودات تمويلية واستثمارية 
  ٩٠٫٨٥٠    -    ١٣٫٨٣٩    ١٨٫٢٤٨    ٥٨٫٧٦٣ إسالمية  

  استثمارات، متضمنة استثمار 
  ٥٢٩٫٤٢٣    ٤٢٫٢٢٢    ١٠٨٫٠٥٧    ١٣٢٫٩٣٩    ٢٤٦٫٢٠٥ في شركة زميلة  

  ذمم التأمين المدينة وموجودات 
  ١١١٫٢٦٥    -    ٦٫٩٧١    ١٠٤٫٢٩٤    -  العقود  

  ٧٢٫٧٦٢    -    -    ١٣٫١٣١    ٥٩٫٦٣١ موجودات أخرى
  ٣٫٧٧٢٫٢٧٢    ٨٨٫٩٨٣    ١٫٤٨٣٫٧٦٦    ١٫٢٠٩٫٤٥٦    ٩٩٠٫٠٦٧ موجودات مالية

  ١٥١٫٦٦١    ٦٫٧٠٥    ١١٠٫١٨٦    -    ٣٤٫٧٧٠ موجودات غير مالية
  ٣٫٩٢٣٫٩٣٣    ٩٥٫٦٨٨    ١٫٥٩٣٫٩٥٢    ١٫٢٠٩٫٤٥٦    ١٫٠٢٤٫٨٣٧ إجمالي الموجودات

  
                   المطلوبات

  ١٣٫٤٥٩    -    -    -    ١٣٫٤٥٩ مبالغ مستحقة للبنوك
  ودائع العمالء وحسابات 

  ٢٫٤٧٠٫٨٠٧    -    ٦٠٤٫١٥٩    ١٫١٥٨٫٧٣٥    ٧٠٧٫٩١٣ هامشية  
  قروض قصيرة األجل 

  ٢٧٣٫١٠٣    -    ٢٥٫٠٠٠    ١٧١٫٦٧٠    ٧٦٫٤٣٣ ومتوسطة األجل  
  ٩٤٫٨٩٠    -    -    -    ٩٤٫٨٩٠  أقساط غير مكتسبة
  ٥٨٫٨٥١    -    -    -    ٥٨٫٨٥١  القائمةإجمالي المطالبات 

  ١٨٨٬٤١٥    -    ٨٫٣٧٤    ٦٫٧١٣    ١٧٣٫٣٢٨  مطلوبات أخرى
  ٣٫٠٩٩٫٥٢٥    -    ٦٣٧٫٥٣٣    ١٫٣٣٧٫١١٨    ١٫١٢٤٫٨٧٤ مطلوبات مالية

  ٢٩٫٩٢٤    ١٤٫٥٧٣    -    -    ١٥٫٣٥١ مطلوبات غير مالية
  ٣٫١٢٩٫٤٤٩    ١٤٫٥٧٣    ٦٣٧٫٥٣٣    ١٫٣٣٧٫١١٨    ١٫١٤٠٫٢٢٥  إجمالي المطلوبات

                   صافي فائض السيولة 
  

             خارج الميزانية العمومية
 ١٫١٠٩٫٨٠٢   - ١٢٫٩٧٧ ١٩٥٫٦٣٤ ٩٠١٫١٩١ مطلوبات محتملة

 ٤٫٢٠٠   - - - ٤٫٢٠٠ التزامات
 ١٫١١٤٫٠٠٢   - ١٢٫٩٧٧ ١٩٥٫٦٣٤ ٩٠٥٫٣٩١ اإلجمالي

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٧٠  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر السيولة   (ج)
  
 (تابع)تحليل الموجودات والمطلوبات المالية حسب فترات االستحقاق التعاقدية المتبقية   )١(

  
  تم تجميع المبالغ المبينة في الجدول أعاله على النحو التالي:

  
  أساس تجميع المبالغ  نوع األداة المالية

  ية غير المخصومة، متضمنة دفعات الفائدة المقدرةالتدفقات النقد  المطلوبات المالية والموجودات المالية غير المشتقة
عقود الضمانات المالية الُمصدرة واالرتباطات 

  وااللتزامات المحتملة
أقرب موعد ممكن لالستحقاق التعاقدي. بالنسبة لعقود 

الضمانات المالية، يتم تخصيص أقصى قيمة للضمان إلى أقرب 
  فترة يمكن طلب الضمان خاللها.

  
 السوقمخاطر   (د)

تتمثل مخاطر السوق بمخاطر تقلب القيمة العادلة والتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة تقلب متغيرات 
  السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم واألوراق المالية ذات عائد ثابت.

تحقيق مع  مقبولة،مراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن معايير إدارة و فيالهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل 
محفظة التداول . تقوم المجموعة بفصل تعرضها لمخاطر السوق بين التداول أعلى عائد ممكن عند وقوع المخاطر

  أدناه:والمحفظة المصرفية كما هو مبين 

  المحفظة التجاريةمخاطر السوق الناشئة عن 

ارية بصورة رئيسية من قبل وحدة الخزينة وتتضمن المراكز الناشئة من الدخول في األسواق يتم االحتفاظ بالمحافظ التج
وتعزيز المكانة في السوق باإلضافة إلى الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تتم إدارتها على أساس القيمة 

  ه المراكز في بيان الدخل الموحد.والخسائر المحققة وغير المحققة من هذاإلعالن عن األرباح العادلة. يتم 

  المحفظة المصرفيةمخاطر السوق الناشئة عن 

المصرفية من تنفيذ استراتيجيات ومنتجات وخدمات األعمال األساسية للمجموعة  المحافظتنشأ مخاطر السوق من 
االستراتيجية  المراكزخالل  دائًما مخاطر أسعار الفائدة التي تسعى المجموعة إلدارتها من يترتب عليهاوالتي  لعمالئها،

  .المراكزمن المخاطر الكامنة التي تسببها هذه  للحد

جميع المراكز غير المحتفظ بها للمتاجرة على سبيل المثال ال الحصر استثمارات المجموعة تتضمن المحفظة المصرفية 
المدرجة بالتكلفة  والسلفياتض والقرو اإليرادات الشاملة األخرى،في األدوات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

  المطفأة والموجودات المالية األخرى المحتفظ بها على المدى الطويل.

يمكن أن تنتج هذه التعرضات عن مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إعادة تسعير 
ية والتغيرات في مستوى وشكل منحنيات أسعار واألدوات خارج الميزانية العمومالموجوات والمطلوبات الفجوات في 

  الفائدة في السوق.
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٧١  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
 

 (تابع) مخاطر السوق  (د)

قطاعات األعمال إن كافة . لدى المجموعة مجلس اإلدارة سياسات مخاطر السوقعن  ةالمنبثقتعتمد لجنة إدارة المخاطر 
مسؤولة عن التحديد الشامل والتحقق من مخاطر السوق داخل وحدات األعمال الخاصة بهم. يتم عقد اجتماعات منتظمة 

للمخاطر في  التعرضاتلمناقشة واتخاذ قرار بشأن األقسام المعنية بتحمل المخاطر بين إدارة مخاطر السوق ورؤساء 
  سياق بيئة السوق.

  إدارة مخاطر السوق

والتي تتم مراقبتها عن كثب من قبل قسم  للمخاطر،وضع مجلس اإلدارة حدوًدا للمخاطر بناًء على القيمة المعرضة 
مجلس اإلدارة ومناقشتها من قبل عن  ةالمنبثقإلى لجنة إدارة المخاطر بشأنها إدارة المخاطر وتقديم تقارير منتظمة 

  لجنة الموجودات والمطلوبات.

مخاطر. تهدف إدارة مخاطر المراقبة من قبل قسم مستقل لسوق وقياسها وإدارتها والتحكم فيها يتم تحديد مخاطر ال
والجهات التنظيمية بملف يتسم إلدارة العليا ومجلس اإلدارة وتزويد االتقلبات في األداء التشغيلي  الحد منالسوق إلى 

  .بالشفافية حول إدارة مخاطر السوق لدى المجموعة

  قياس المخاطر

جوانب مخاطر  كافةال يوجد مقياس واحد يمكن أن يعكس  حيث أنه السوق،ما يلي األدوات المستخدمة لقياس مخاطر في
  إحصائية وغير إحصائية، بما في ذلك تحليل الحساسية. مختلفة،السوق. تستخدم المجموعة مصفوفات 

  مقاييس المخاطر اإلحصائية

واألسعار السوق  معدالتالمحتملة في  السلبية عن التغيرات المستقبليةالناتجة  الخسائرمخاطر بقياس المجموعة  تقوم
هي بقياسها المجموعة تقوم والتقلبات باستخدام منهجية القيمة المعرضة للمخاطر. إن القيمة المعرضة للمخاطر التي 

االحتفاظ بمراكز السوق المحتملة التي ال يتوقع تجاوزها إذا تم  الخسائر٪ من ٩٩تقدير، باستخدام مستوى ثقة بنسبة 
الحالية دون تغيير ليوم واحد. يشير مستوى الثقة هذا إلى احتمال حدوث خسائر يومية محتملة تزيد عن مقياس القيمة 

المحفظة للمستوى المقبول للمخاطر في إدارة  اً مرة كل مائة يوم. وضع مجلس اإلدارة حدود للمخاطر،المعرضة 
  .التجارية

بناًء على البيانات للمحفظة التجارية ذج محاكاة لتقييم التغييرات المحتملة في القيمة السوقية تستخدم المجموعة نما
، وبالتالي االعتيادية. عادةً ما يتم تصميم نماذج القيمة المعرضة للمخاطر لقياس مخاطر السوق في بيئة السوق السابقة
في أسعار السوق  السابقةعلى االرتباطات والتقلبات  قيود ألنه يعتمد علىاستخدام القيمة المعرضة للمخاطر  ينطوي

  اً.إحصائي اً ويفترض أن الحركات المستقبلية ستتبع توزيع

عن من يوم إلى يوم وقد تختلف مستويات المخاطر  عملتمثل القيمة المعرضة للمخاطر مخاطر المحافظ في نهاية يوم 
الفعلية عن حسابات القيمة المعرضة  التداولقد تختلف نتائج  ذلك،تلك التي تم اإلبالغ عنها في نهاية اليوم. ومع 

 .الصعبةلألرباح والخسائر في ظروف السوق  هامالحساب مؤشر  يقدم، ال التحديدللمخاطر، وعلى وجه 

) ٢( التاريخية،) طريقة المحاكاة ١تستخدم المجموعة ثالث طرق رئيسية لحساب القيمة المعرضة للمخاطر. هم (
  ) محاكاة مونت كارلو.٣و ( يلبارامترا واالسلوب
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٧٢  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦

  (تابع) مخاطر السوق  (د)

  يوضح الجدول التالي توزيع الموجودات والمطلوبات المعرضة لمخاطر السوق بين المحافظ التجارية وغير التجارية

  
  قياس مخاطر السوق    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  
  القيمة 

 الدفترية 
  محفظة 
 تجارية 

محفظة غير 
 تجارية

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
       موجودات معرض لمخاطر السوق

  ٣٣٫٢٦٧  -  ٣٣٫٢٦٧ العربية المتحدة المركزي اإلمارات نقد وأرصدة لدى مصرف
  ٤٧٤٫٩٦١  -  ٤٧٤٫٩٦١ مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

  ٢٫١٣٣٫٣٥٣  -  ٢٫١٣٣٫٣٥٣ قروض وسلفيات
  ٦٠٫٣٨١  -  ٦٠٫٣٨١ تمويلية واستثمارية إسالميةموجودات 

  ٣٠٨٫١٥٧  ٢٩٫٣٠٥  ٣٣٧٫٤٦٢ استثمارات، متضمنة استثمار في شركة زميلة
  ١١١٫٧٧٤  -  ١١١٫٧٧٤  ذمم التأمين المدينة وموجودات العقود

  ١٠٨٫٧٧٧  -  ١٠٨٫٧٧٧  
       مطلوبات معرض لمخاطر السوق

  ٧٩٫٥٧٧  -  ٧٩٫٥٧٧ مبالغ مستحقة للبنوك
  ١٫٩٢٣٫٩٥٩  -  ١٫٩٢٣٫٩٥٩ العمالء وحسابات هامشيةودائع 

  ٣٢٣٫١٦٠  -  ٣٢٣٫١٦٠ قروض قصيرة األجل ومتوسطة األجل
  ٧٩٫٣٦٨  -  ٧٩٫٣٦٨  أقساط غير مكتسبة

  ٥٧٫١٩٦  -  ٥٧٫١٩٦  إجمالي المطالبات القائمة
  ٣٫٤٦١  -  ٣٫٤٦١  التزامات اإليجار
  ١٩٦٫٣٦٧  -  ١٩٦٫٣٦٧ مطلوبات أخرى

  
  قياس مخاطر السوق    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  
  القيمة 

 الدفترية 
  محفظة 
 تجارية 

محفظة غير 
 تجارية

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
       موجودات معرض لمخاطر السوق

  ٩٩٫٥٣٣  -  ٩٩٫٥٣٣ العربية المتحدة المركزي اإلمارات نقد وأرصدة لدى مصرف
  ٤١٦٫٤٠٩  -  ٤١٦٫٤٠٩ مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

  ٢٫٤٥٢٫٠٣٠  -  ٢٫٤٥٢٫٠٣٠ قروض وسلفيات
  ٩٠٫٨٥٠  -  ٩٠٫٨٥٠ موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

  ٤٤٣٫٤٣٦  ٨٥٫٩٨٧  ٥٢٩٫٤٢٣ استثمارات، متضمنة استثمار في شركة زميلة
  ١١١٫٢٦٥  -  ١١١٫٢٦٥  ذمم التأمين المدينة وموجودات العقود

  ٢٢٤٫٤٢٣  -  ٢٢٤٫٤٢٣  
       مطلوبات معرض لمخاطر السوق

  ١٣٫٤٥٩  -  ١٣٫٤٥٩ مبالغ مستحقة للبنوك
  ٢٫٤٧٠٫٨٠٧  -  ٢٫٤٧٠٫٨٠٧ ودائع العمالء وحسابات هامشية

  ٢٧٣٫١٠٣  -  ٢٧٣٫١٠٣ قروض قصيرة األجل ومتوسطة األجل
  ٩٤٫٨٩٠  -  ٩٤٫٨٩٠  أقساط غير مكتسبة

  ٥٨٫٨٥١  -  ٥٨٫٨٥١  إجمالي المطالبات القائمة
  ٨٫٣٧٤  -  ٨٫٣٧٤  التزامات اإليجار

  ٢٠٩٫٩٦٥  -  ٢٠٩٫٩٦٥ أخرىمطلوبات 
  



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٧٣  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

  (تابع) مخاطر السوق  (د)
  
  مخاطر أسعار الفائدة  )١(

  
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة 

  لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل فائدة. إن المجموعة معرضة لألدوات المالية.
  

يوضح الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر للتغييرات المعقولة والممكنة على أسعار الفائدة، مع بقاء جميع 
  المتغيرات األخرى ثابتة لنتائج المجموعة للسنة.

  
هي تأثير التغييرات المفترضة في أسعار الفائدة على أرباح المجموعة للسنة، بناًء على معدالت الدخل حساسية بيان 

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١متغيرة للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها كما في 
  
  حقوق الملكية  
  ٪١نقص بمقدار   ٪١زيادة بمقدار   
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  )١٥٫٧٧٦(  ٢٣٫٨٩٢  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ========  ========  

  )١٩٫٧١٧(  ٢٣٫٣٢٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ========  ========  
  

 مخاطر العمالت  )٢(
  

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
وتتم مراقبة المراكز يوميا والتأكد من التزامها بالحدود وضع مجلس اإلدارة حدوًدا للمراكز من حيث العملة. 

  الموضوعة.
  

تعد مخاطر العمالت األجنبية محدودة حيث إن نسبة كبيرة من معامالت المجموعة وموجوداتها ومطلوباتها النقدية 
مريكي، ال تعتبر األرصدة بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي. وبما أن الدرهم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمقومة 

األمريكي تشكل مخاطر العمالت بصورة جوهرية. كما أن التعرض للعمالت األخرى غير جوهري لدى بالدوالر 
  المجموعة بصورة عامة.

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٧٤  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

  (تابع) مخاطر السوق  (د)
  

  مخاطر األسعار  )٣(
  

العادلة لألسهم واألوراق المالية ذات عائد ثابت لالنخفاض نتيجة التغيرات مخاطر األسعار هي مخاطر تعّرض القيم 
مستويات مؤشرات األسهم واألوراق ذات عائد ثابت وقيمة األدوات الفردية. ينتج التعرض لمخاطر األسعار من في 

  المحفظة االستثمارية لدى المجموعة.
  

في أسواق األسهم واألوراق المالية ذات عائد ثابت على بيان األرباح يبين الجدول التالي تقديرات تأثير التغير المحتمل 
أو الخسائر الموحد للمجموعة. تتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد في تأثير التغيرات المفترضة في المعايير 

ت المدرجة بالقيمة العادلة من خالل لالستثماراعائد الثابت على القيمة العادلة الالمرجعية لألسهم واألوراق المالية ذات 
  األرباح أو الخسائر.

  

  حقوق الملكية  
  ٪٥-نقص بمقدار   ٪٥زيادة بمقدار +  
  ألف درهم  ألف درهم  

٢٠٢٠      
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

  الخسائرأو   
    

  )٧٠١(  ٧٠١  مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
  )٧٦٢(  ٧٦٢  الماليمؤشر سوق دبي 

  -  -  أوراق مالية ذات عائد ثابت
      

  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
  الشاملة األخرى  

    

  )٥٫٩٠٢(  ٥٫٩٠٢  مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
  )١٫٨٣٩(  ١٫٨٣٩  مؤشر سوق دبي المالي
  )٢٫٣٣٧(  ٢٫٣٣٧  استثمارات غير مدرجة

  -----------------  -----------------  
  )١١٫٥٤١(  ١١٫٥٤١  حساسية التدفقات النقدية

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

      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

  الخسائرأو   
    

  )١٫٣٨٨(  ١٫٣٨٨  مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
  )٢٫٣٤٦(  ٢٫٣٤٦  مؤشر سوق دبي المالي

  -  -  أوراق مالية ذات عائد ثابت
      

  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
  الشاملة األخرى  

    

  )١٠٫٢٦٨(  ١٠٫٢٦٨  مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
  )٢٫٦٧٨(  ٢٫٦٧٨  مؤشر سوق دبي المالي
  )٢٫٥٥٢(  ٢٫٥٥٢  استثمارات غير مدرجة

  -----------------  -----------------  
  )١٩٫٢٣٢(  ١٩٫٢٣٢  حساسية التدفقات النقدية

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



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٧٥  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 المخاطر التشغيلية  (هـ)
 

 نظرة عامة ) ١(
  

والموظفين العمليات الداخلية  إخفاقالناتجة عن عدم كفاية أو ية في المخاطر من الخسائر مخاطر التشغيلتتمثل ال
أو من األحداث الخارجية. يمكن أن تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع العمليات واألنشطة التجارية التي تقوم  واألنظمة

واإلضرار ، وتبعات تنظيمية، قضائيةودعاوى  محتملة،بها المجموعة ويمكن أن تعرض المجموعة لخسائر كبيرة 
  لسمعة.با
  

 التشغيلية إدارة المخاطرإن شكل جزًءا من قسم إدارة المخاطر. ي التشغيليةإلدارة المخاطر قسم مستقل أنشأت المجموعة 
مسؤولة عن اإلشراف على إطار عمل المخاطر التشغيلية على المستوى التنظيمي لضمان التطوير والتطبيق المتسق 

عن إدارة ع سنوية رفع تقارير ربلسياسات المخاطر التشغيلية واألدوات والعمليات في جميع أنحاء المجموعة ويتم 
الهدف من إدارة المخاطر . يتمثل مجلس اإلدارةعن  ةالمنبثقالمخاطر التشغيلية بانتظام إلى لجنة إدارة المخاطر 

إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية بطريقة فعالة من حيث التكلفة ضمن المستويات المستهدفة  فيالتشغيلية للمجموعة 
  .بشكل جيدالمخاطر المحددة تحمل فق مع قابلية من المخاطر التشغيلية بما يتوا

  

اإلمارات العربية المتحدة مصرف  لتوجيهاتفقًا  إطار عمل مفصل إلدارة المخاطر التشغيليةبتطبيق المجموعة  قامت
. يوضح إطار إدارة المخاطر التشغيلية األدوار والمسؤوليات المحددة بوضوح في القطاعوأفضل الممارسات المركزي 

المجموعة المشاركة في إدارة عناصر المخاطر التشغيلية المختلفة. يضمن  على مستوىراد / الوحدات واللجان لألف
وإدارتها بشكل ورفع تقارير بشأنها إطار إدارة المخاطر التشغيلية تحديد المخاطر التشغيلية داخل المجموعة ومراقبتها 

  فعال.
  

 خطوط الدفاع الثالثة ) ٢(
  

المخاطر حول إدارة  التواصلالثالثة" لتوفير طريقة بسيطة وفعالة لتعزيز الدفاع خطوط  تتبع المجموعة "نموذج
العمليات، مما يساعد  حولالنموذج نظرة جديدة  يقدماألساسية.  والمهاممن خالل توضيح األدوار  والتحكم التشغيلية

  التشغيلية.على ضمان النجاح المستمر لمبادرات إدارة المخاطر 
  

  ملخص لخطوط الدفاع الثالثة:فيما يلي 
  

 تطبيقوالتأكد من  وإدارتها،يمتلك خط الدفاع األول المخاطر وهو مسؤول عن تحديدها وتسجيلها واإلبالغ عنها 
  منها. للحدالضوابط والتقييمات الصحيحة 

  
إلدارة مجاالت مخاطر محددة، ويقدم المشورة والتوجيه فيما يتعلق والتوجيهات يحدد خط الدفاع الثاني السياسة 

  خط الدفاع األول بشأن اإلدارة الفعالة للمخاطر. كما يراقببالمخاطر، 
  

تأكيدات مستقلة وموضوعية عن كفاية التصميم والذي يقدم التدقيق الداخلي للمجموعة،  قسمخط الدفاع الثالث هو 
  لمجموعة.لدى ا وحوكمة الرقابة إدارة المخاطروالفعالية التشغيلية إلطار 

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٧٦  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع) المخاطر التشغيلية  (هـ)
 

 تحديد وإدارة المخاطر التشغيلية ) ٣(
  

  تتضمن أحداث المخاطر التشغيلية ما يلي:عادةً ما 
  

  :المؤسسة.داخل واحتيال نشاط غير مصرح به مخاطر وقوع االحتيال الداخلي  

  :أمن النظام من قبل طرف خارجي مخالفةاالحتيال أو  مخاطراالحتيال الخارجي.  

  مخاطر الفي عالقات الموظفين، والتنوع والتمييز، و اخفاقمكان العمل: مخاطر وسالمة ممارسات الموظفين
  .المجموعة على مستوىالصحة والسالمة المتعلقة ب

  التأثير على المجموعة بسبب الكوارث الطبيعية بما في ذلك المادية: مخاطر  بالموجوداتاألضرار التي تلحق
  .األوبئة

  تقييم مالءمة العميل والمسؤوليات االئتمانية مخاطر اإلخفاق في : وممارسات األعمالالعمالء والمنتجات
  والمنتجات المعيبة واألنشطة االستشارية.وممارسات األعمال غير المالئمة 

  الكوارثوالتعافي في حال  عدم التخطيط واختبار استمرارية األعمال مخاطر: النظام واخفاقاضطراب األعمال. 

  ،وإدارة وتوثيقها العمالء وتلقي طلباتالتنفيذ والتسليم وإدارة العمليات: مخاطر اإلخفاق في تنفيذ المعامالت ،
  ومراقبة الموردين ورفع تقارير بشأنهم.

  
مجلس اإلدارة تتحمل مسؤولية  أعضاء هي لجنة فرعية مستقلة منة المنبثقة عن مجلس اإلدارلجنة إدارة المخاطر 

لجنة إدارة فإن فيما يتعلق بسياق إدارة المخاطر التشغيلية، إطار إدارة المخاطر التشغيلية لدى المجموعة.  ضمان فعالية
قواعد السلوك وتحديد "مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية، المنبثقة عن مجلس اإلدارة تساعد المخاطر 

أداء بهدف المجموعة.  لدى" وتمكين اإلدارة العليا من المساهمة في فعالية المخاطر التشغيلية األخالقية للمديرين
في أنشطة مدى اإلنجاز حول المنبثقة عن مجلس اإلدارة بتحديث لجنة إدارة المخاطر  يتم تزويد فعال،واجباتها بشكل 

  ساس ربع سنوي.المخاطر التشغيلية على أ
  

 مخاطر التأمين  (و)
 

تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة بموجب عقود التأمين في اختالف المطالبات الفعلية ودفعات 
التعويضات أو توقيتها عن التوقعات الخاصة بها. يتأثر ذلك بمدى تكرار حدوث المطالبات وحجمها والتعويضات 

الالحق للمطالبات طويلة األجل. وعليه، تهدف المجموعة إلى ضمان توفر احتياطيات كافية  الفعلية المدفوعة والتطور
 لتغطية هذه االلتزامات.

 
يتم الحد من التعرض للمخاطر المذكورة أعاله من خالل عملية التنويع على مستوى محفظة كبيرة من عقود التأمين 
والمناطق الجغرافية. كما يتم الحد من تغير المخاطر من خالل االختيار والتنفيذ الدقيق لتوجيهات استراتيجية التأمين 

 مين. باإلضافة إلى االستفادة من ترتيبات إعادة التأ
 

كما هو الحال مع شركات التأمين األخرى، وبغرض تقليل التعرض لخسائر مالية قد تنتج عن مطالبات تأمين جوهرية، 
تقوم المجموعة في سياق أعمالها االعتيادية بالدخول في ترتيبات إعادة تأمين مع أطراف أخرى. توفر ترتيبات إعادة 

وتؤمن لإلدارة رقابة على إمكانية التعرض للخسائر نتيجة المخاطر الكبيرة التأمين هذه تنوعاً أكبر في مجال األعمال 
كما توفر قدرة إضافية على النمو. يتم إجراء جزء كبير من إعادة التأمين بموجب عقود واتفاقيات وعقود اختيارية 

   إلعادة تأمين فائض الخسارة.
 

أمين، تقوم المجموعة بتقييم الظروف المالية لشركات وللحد من التعرض لخسائر مالية فادحة من شركات إعادة الت
إعادة التأمين ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافية مماثلة، أو األنشطة أو الخصائص 

  االقتصادية لشركات إعادة التأمين.
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٧٧  

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٦
  

 (تابع)مخاطر التأمين   (و)
  

  المتعلقة بأعمال التأمينمخاطر االئتمان 
  

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية نتيجة لعجز أحد األطراف المقابلة في الوفاء 
  بالتزاماته التعاقدية.

  
  فيما يلي المجاالت الرئيسية التي تتعرض المجموعة من خاللها لمخاطر ائتمان فيما يتعلق بأعمال التأمين:

  

  إعادة التأمين من التزامات التأمين.حصة شركات  
 .المبالغ المستحقة من شركات إعادة التأمين فيما يتعلق بالمطالبات المدفوعة بالفعل  
 .المبالغ المستحقة من حاملي وثائق التأمين  
  وسطاء التأمين.المبالغ المستحقة من  
 .المبالغ المستحقة من البنوك فيما يتعلق باألرصدة والودائع الثابتة  
  

للحد من مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن التعثر في السداد، قامت المجموعة بوضع سياسة يتم بموجبها التعامل فقط 
مع أطراف مقابلة ذات جدارة ائتمانية. تتم بصوة مستمرة مراقبة تعرض المجموعة للمخاطر والتصنيفات االئتمانية 

المستخلصة للمعامالت على األطراف المقابلة المعتمدة. يتم التحكم في لألطراف المقابلة ويتم توزيع القيمة اإلجمالية 
التعرض لمخاطر االئتمان من خالل وضع حدود للطرف المقابل ويتم مراجعة هذه الحدود واعتمادها من قبل اإلدارة 

  بصورة سنوية.
  

ي المجموعة من مسؤوليتها بصفتها شركة يتم استخدام إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين. إال أن إعادة التأمين ال تعف
تأمين رئيسية. في حال أخفقت شركة إعادة التأمين في دفع مطالبة ألي سبب كان، تظل المجموعة مسؤولة عن سداد 
المطالبة لحامل وثيقة التأمين. تتم بصورة سنوية مراجعة الجدارة االئتمانية لشركات إعادة التأمين وذلك من خالل 

  المالي لها قبل إبرام أية عقود معها.مراجعة الوضع 
  

تحتفظ المجموعة بسجل لسداد الدفعات السباقة الخاصة بأصحاب العقود الهامة والتي تقوم المجموعة بالتعامل معهم 
بصورة منتظمة. يتم أيضاً إدارة التعرض لمخاطر من األطراف المقابلة بصورة فردية من خالل أليات أخرى مثل 

ة وذلك عندما تكون األطراف المقابلة مدينين ودائنين لدى المجموعة. تتضمن المعلومات اإلدارية الحق بإجراء مقاص
التي يتم تقديمها للمجموعة تفاصيل خاصة بمخصصات انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة وعمليات الشطب الالحقة. 

وثائق التأمين في إطار عمليات يتم جمع حاالت التعرض للمخاطر بصورة فردية أو بصورة جماعية من حاملي 
المراقبة المستمرة للنظم الرقابية، حيث أنه في حال كان هناك تعرض جوهري من حاملي وثائق التأمين بصورة فردية 

الذي تم إجراؤه من قبل  للتحليلأو من مجموعات متشابهة من حاملي وثائق التأمين، يتم إجراء تحليل مالي مماثل 
  ة التأمين.المجموعة لشركات إعاد

  
إن القيمة الدفترية للموجودات المالية المسجلة في البيانات المالية، صافية من خسائر االئتمان المتوقعة، أقصى تعرض 

  لمخاطر االئتمان لدى المجموعة من هذه الذمم المدينة وألموال السائلة.
  

 قياس القيمة العادلة  ٧
  

 ً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل لقياس القيمة العادلة لالستثمارية المدرجة  تقوم المجموعة بإعداد بياناتها المالية وفقا
بالقيمة العادلة والعقارات االستثمارية، ترى اإلدارة أن القيم الدفترية والقيم العادلة المقدرة للموجودات والمطلوبات 

لف بشكل جوهري، حيث إن هذه الموجودات يتم إدراجها بالقيمة العادلة في البيانات المالية ال تخت الالمالية التي 
والمطلوبات إما أنها ذات طبيعة قصيرة األجل أو يتم إعادة تسعيرها بانتظام بالنسبة للودائع والقروض والسلفيات 
العاملة. أما القروض والسلفيات التي تعرضت النخفاض في القيمة، فقد تم خصم تدفقاتها النقدية المتوقعة، متضمنة 

ن البيع المتوقع للضمانات باستخدام أسعار الفائدة األصلية مع مراعاة توقيت التحصيل ورصد مخصص العائدات م
  للتدفقات النقدية غير المؤكدة.
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 النظام المتدرج للقيمة العادلة
  

تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة 
  في تحديد القياسات: 

  
  سعر السوق المدرج (غير المعدل) في سوق نشطة ألداة مطابقة. يتم تقييم هذه األدوات بالرجوع ١المستوى :

المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فيها األسعار  إلى األسعار المدرجة غير
  في السوق. الحدوثالمدرجة بشكل مباشر وتكون مستخدمة في معامالت فعلية ومنتظمة 

  

  شرة : أساليب التقييم التي تستند إلى معطيات ملحوظة إما بطريقة مباشرة (وهي األسعار) أو غير مبا٢المستوى
(وهي المستمدة من األسعار). تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في 
أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو األسعار المدرجة لألدوات المطابقة أو المماثلة في األسواق األقل نشاطاً أو أساليب 

  ملحوظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق. التقييم األخرى بحيث تكون كافة المدخالت الهامة
  

  أساليب التقييم التي تُستخدم فيها مدخالت جوهرية غير ملحوظة. تشمل هذه الفئة كافة األدوات التي ٣المستوى :
 تشمل أساليب تقييمها مدخالت غير مستندة إلى بيانات ملحوظة، كما يكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير جوهري

على تقييم األداة. حيث تتضمن األدوات التي يتم تقييمها استناداً إلى األسعار المدرجة لألدوات المماثلة حيث 
 يقتضي األمر إجراء تعديالت أو افتراضات جوهرية غير ملحوظة لكي تعكس الفروق بين األدوات.

  
مخصومة. تشتمل االفتراضات والمعطيات تشمل أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية ال

المستخدمة في أساليب التقييم على معدالت فائدة خالية من المخاطر ومعدالت فائدة قياسية وفروق التصنيف االئتماني 
  ومعطيات أخرى يتم استخدامها في تقدير معدالت الخصم.

  
ضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل أو إن الهدف من أساليب التقييم هو تحديد قياس القيمة العادلة الذي يو

  دفعه لتحويل االلتزام بموجب معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس.
  

تستخدم المجموعة نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الشائعة والبسيطة 
الملحوظة أو مدخالت النموذج  ع القليل من األحكام والتقديرات. عادةً ما تكون األسعارالتي تتطلب قيام اإلدارة بوض

متاحة في السوق ألدوات الملكية المدرجة. إن توفر أسعار السوق الملحوظة ومدخالت النموذج يقلل من الحاجة إلى 
القيم العادلة. يختلف توافر أسعار السوق  قيام اإلدارة بوضع تقديرات وأحكام وكذلك يقلل من عدم اليقين المرتبط بتحديد

والمدخالت الملحوظة استناداً إلى المنتجات واألسواق، كما أنه عرضة للتغييرات بناًء على أحداث معينة وظروف 
  عامة في األسواق المالية.

  
ختلفة في النظام في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات م

العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة المتدرج للقيمة 
تعترف المجموعة بالتحويالت فيما  األقل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأكملها. الذي ينطوي على المدخالت الجوهرية 

  المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي تم خاللها التغيير. بين مستويات النظام 
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يعرض الجدول التالي تحليل الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة كما 
 :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  

 اإلجمالي ٣المستوى    ٢المستوى  ١المستوى  تاريخ  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم التقييم  

           الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة
  ٧٫٩٢٥  ٧٫٩٢٥  -  -  ٢٠١٩ديسمبر  ٢٦ استثمارات عقارية

            
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

           أو الخسائر  
  ٢٩٫٣٠٥  -  -  ٢٩٫٣٠٥ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ أسهم متداولة

  -  -  -  - ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ أدوات دين متداولة
    ٢٩٫٣٠٥  -  -  ٢٩٫٣٠٥  

  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
           الشاملة األخرى  

  ١٦٣٫١٨٩  -  -  ١٦٣٫١٨٩  أسهم متداولة
  ٥٠٫٤٥٤  ٤٢٫٣٩٨  ٨٫٠٥٦  -  أسهم غير متداولة

  ١٫٠٥٣  -  ١٫٠٥٣  -  في صناديق مدارةاستثمار 
    ٢١٤٫٦٩٦  ٤٢٫٣٩٨  ٩٫١٠٩  ١٦٣٫١٨٩  

  موجودات تم اإلفصاح 
           عن قيمتها العادلة  

  ٣٫٦٧٣  ٣٫٦٧٣  -  -  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
  

المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة كما يعرض الجدول التالي تحليل الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة حسب 
 :٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
 اإلجمالي ٣المستوى    ٢المستوى  ١المستوى  تاريخ  
 ألف درهم ألف درهم   ألف درهم ألف درهم التقييم  

             الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة
  ٧٫٩٢٥  ٧٫٩٢٥    -  - ٢٦/١٢/١٩ استثمارات عقارية

              

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
             أو الخسائر  

  ٨٥٫٩٨٧  -    -  ٨٥٫٩٨٧ ٣١/١٢/١٩ أسهم متداولة
  -  -    -  -  أدوات دين متداولة

    ٨٥٫٩٨٧  -    -  ٨٥٫٩٨٧  
              
  اإلجمالي  ٣المستوى     ٢المستوى   ١المستوى   تاريخ  
  ألف درهم  درهمألف     ألف درهم  ألف درهم  التقييم  

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
             الشاملة األخرى  

  ٢٩٦٫٩٤٤  -    -  ٢٩٦٫٩٤٤ ٣١/١٢/١٩ أسهم متداولة
  ٥١٫٠٤٣  ٤١٫٧٧٢    ٩٫٢٧١  - ٣١/١٢/١٩ أسهم غير متداولة

  ٥٫٣٥٤  -    ٥٫٣٥٤  - ٣١/١٢/١٩ استثمار في صناديق مدارة
    ٣٥٣٫٣٤١  ٤١٫٧٧٢    ١٤٫٦٢٥  ٢٩٦٫٩٤٤  

  موجودات تم اإلفصاح 
             عن قيمتها العادلة  

  -  -    -  -  ٣١/١٢/١٩ استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
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إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمتها الدفترية كما هو 
يكون هناك األجل، ال تتوقع اإلدارة أن المالية طويلة مبين في هذه البيانات المالية. بالنسبة للموجودات والمطلوبات 

  ة العادلة. فرق جوهري بين القيمة الدفترية والقيم
  

 استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  

تشتمل االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر على األسهم وأدوات الدين المدرجة في أسواق 
 في سوق المال.علنة المال المحلية وكذلك الدولية. تستند عمليات التقييم إلى أسعار السوق المُ 

 
 استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  
يتم تسجيل أرباح / خسائر إعادة تقييم االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ضمن 

وغير  طويلة األجل في األسهم المدرجةحقوق الملكية، وتشتمل هذه االستثمارات على االستثمارات االستراتيجية 
وأدوات الشق صناديق األسهم الخاصة. تستند تقييمات األسهم المدرجة المدرجة وأدوات الشق األول من رأس المال و

على أسعار السوق المعلنة في سوق المال، بينما يتم تقييم الصناديق على أساس بيانات صافي األول من رأس المال 
تقييمات لهذه البيانات المالية  فيما يتعلق باألسهم غير المدرجة، تقدمالمستلمة من مديري الصناديق. قيمة الموجودات 

بصورة أساسية من خالل استخدام التقييم على أساس مضاعف معدل السعر إلى التي يتم التوصل إليها ، واالستثمارات
يات نموذج التقييم وتشمل التدفقات النقدية المتوقعة يتطلب التقييم من اإلدارة وضع بعض االفتراضات حول معط الربح.

. يمكن وضع تقييم معقول معدل السعر إلى الربحومعدل الخصم ومخاطر االئتمان ومعدالت التقلب ومضاعفات 
الحتماالت التقديرات المختلفة ضمن نطاق طريقة التقييم، التي تستخدم في تقدير اإلدارة للقيمة العادلة الستثمارات 

  سهم غير المدرجة.األ
  

 ٣لمعطيات الهامة غير الملحوظة المستخدمة في تقييم األسهم غير المدرجة المصنفة ضمن المستوى فيما يلي وصف ل
  من مستويات قياس القيمة العادلة.

 

  
 أسلوب 
 التقييم

المعطيات الهامة غير 
 الملحوظة في التقييم

  النطاق 
(المتوسط 

 المرجح)
  علىحساسية المعطيات 

 القيمة العادلة
          

أسهم غير 
 مدرجة

التقييم على أساس 
معدل مضاعف 

 السعر إلى الربح 
السعر  معدل مضاعف

 ١٥ – ١٠ إلى الربح 

أي زيادة / (نقص) بدرجة واحدة في 
السعر إلى الربح مضاعفات معدالت 

يمكن أن يؤدي إلى زيادة (نقص) في 
 ألف درهم. ٣٠٠القيمة العادلة بمبلغ 

  

  مماثلة.الربح إلى السعر من شركات تم الحصول على مضاعفات 
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  تأثير المعطيات غير الملحوظة على قياس القيمة العادلة
  

بالرغم من أن المجموعة ترى أن تقديرها للقيمة العادلة مناسباً، فإن استخدام طرق أو افتراضات مختلفة قد ينتج عنه 
، إن التغير في افتراض أو أكثر من ٣مختلفة للقيمة العادلة. بالنسبة لقياس القيمة العادلة في المستوى قياسات 

  االفتراضات المستخدمة في االفتراضات البديلة المحتملة بشكل معقول قد يكون له التأثيرات التالية.
  
  التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى  
  +١%  

  مفضلة
-١%  

  )(غير مفضلة
  ألف درهم  ألف درهم  

      ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  )٥١٥( ٥١٥  اإليرادات الشاملة األخرىأسهم غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  ======  ======  
      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  )٥٦٤(  ٥٦٤  اإليرادات الشاملة األخرىأسهم غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
  ======  ======  

  
  الفئاتتحويالت بين 

 

من مستويات قياس القيمة العادلة. يوضح الجدول  ٢والمستوى  ١خالل الفترة، لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى 
من النظام المتدرج للقيمة  ٣التالي مطابقة األرصدة االفتتاحية مع األرصدة الختامية لقياس القيمة العادلة بالمستوى 

  العادلة:
  
العادلة من خالل  أسهم غير مدرجة بالقيمة  

  اإليرادات الشاملة األخرى
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٨٧٫٢٨١  ٤١٫٧٧٢  يناير ١الرصيد في 
  )٥٫٩٨٤(  )٣٫٠٨٩(  األرباح / (الخسائر) في اإليرادات الشاملة األخرى

  -  ٣٫٧١٥  مشتريات
  )٣٩٫٥٢٥(  -  استبعادات

  -  -  ٣تحويل إلى المستوى 
  -  -  ٣المستوى تحويل من 

  ---------------  ---------------  
  ٤١٫٧٧٢  ٤٢٫٣٩٨  ديسمبر ٣١الرصيد في 

  =======  =======  
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  األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
  

تصنيف قياسات القيمة  إطارهلعادلة الذي يتم في يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية غير الُمقاسة بالقيمة العادلة وتحليلها حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة ا
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١العادلة في 

 

 

لقيمة العادلة من ا
 خالل األرباح 

 أو الخسائر  

لقيمة العادلة من ا
اإليرادات خالل 

  الشاملة األخرى
غير مقاسة بالقيمة 

 العادلة
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  

     الموجودات 
  ٦٫٧١٧    -  - األرصدة النقدية

  ٥٠١٫٥١١    -  - المستحق من البنوك
  ٣٬٦٧٣    ٢١٤٬٦٩٦  ٢٩٬٣٠٥  أوراق مالية استثمارية

  ٢٫١٣٣٫٣٥٣    -  - القروض والسلفيات
  ٦٠٫٣٨١    -  - موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

  ٨٩٫٧٨٨    -  - االستثمار في شركات زميلة
  ١١١٫٧٧٤    -  -  ذمم التأمين المدينة وموجودات العقود

  ١٧٢٫٨٤٩    -  - فائدة مستحقة القبض وموجودات أخرى
 ----------------------------  -------------------    ---------------------------  
 ٣٫٠٨٠٫٠٤٦    ٢١٤٬٦٩٦  ٢٩٬٣٠٥  
 ============  ========    ============  

         المطلوبات 
  ١٫٩٢٣٫٩٥٩    -  - ودائع العمالء وحسابات هامشية

  ٧٩٫٥٧٧    -  - المستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
  ٢٩٨٫١٦٠    -  - قروض قصيرة األجل 
  ٢٥٫٠٠٠    -  - قروض متوسطة األجل

  ٧٩٫٣٦٨    -  -  أقساط غير مكتسبة
  ٥٧٫١٩٦    -  -  إجمالي المطالبات القائمة

  ٣٫٤٦١    -  -  التزامات اإليجار
  ١٨١٫٤٤٢    -  - فائدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

  ١٤٫٩٢٥    -  - مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 ---------------------------  -------------------    ---------------------------  
 -  -    ٢٫٦٦٣٫٠٨٨  
 ============ ========  ============ 



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٨٣  

 (تابع)قياس القيمة العادلة   ٧
  

  األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
  

تصنيف قياسات القيمة  إطارهلعادلة الذي يتم في يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية غير الُمقاسة بالقيمة العادلة وتحليلها حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة ا
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١العادلة في 

 

لقيمة العادلة من ا
 خالل األرباح 

 أو الخسائر  

لقيمة العادلة من ا
اإليرادات خالل 

 الشاملة األخرى

 

 غير مقاسة بالقيمة العادلة
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  

     الموجودات 
  ١٠٫١٣٤    -  - األرصدة النقدية

  ٥٠٥٬٨٠٨    -  - المستحق من البنوك
  -    ٣٥٣٬٣٤١  ٨٥٬٩٨٧  أوراق مالية استثمارية

  ٢٬٤٥٢٬٠٣٠    -  - القروض والسلفيات
  ٩٠٫٨٥٠    -  - موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

  ٩٠٫٠٩٥    -  - االستثمار في شركات زميلة
  ١٠٧٫٥٣٢    -  -  ذمم التأمين المدينة وموجودات العقود

  ١١١٫٢٦٥    -  - فائدة مستحقة القبض وموجودات أخرى
 ---------------------------  -------------------    --------------------------  
 ٣٫٣٦٧٫٧١٤    ٣٥٣٬٣٤١  ٨٥٬٩٨٧  
 ============  ========    ============  

         المطلوبات 
  ٢٫٤٧٠٫٨٠٧    -  - ودائع العمالء وحسابات هامشية

  ١٣٫٤٥٩    -  - المستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
  ١٧٣٫١٠٠    -  - قروض قصيرة األجل 
  ١٠٠٫٠٠٣    -  - قروض متوسطة األجل

  ٩٤٫٨٩٠    -  -  أقساط غير مكتسبة
   ٥٨٬٨٥١    -  -  إجمالي المطالبات القائمة

  ٨٬٣٧٤        التزامات اإليجار
  ١٩٥٬٣٩٢    -  - فائدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

  ١٤٬٥٧٣    -  - مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 ---------------------------  -------------------    --------------------------  
 - -    ٣٫١٢٩٫٤٤٩  
 ============ ========   ============ 



  دار التمويل ش.م.ع
  

٨٤  
  

 كفاية رأس المال  ٨
  

  إدارة رأس المال
  

من أجل رأس المال  بمعدالت جيدة منالمجموعة ضمان احتفاظ إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال المجموعة هو 
المجموعة بمتطلبات رأس المال المفروضة عليها من جهات  التزامدعم أعمالها، وتعزيز القيمة للمساهمين، وضمان 

 خارجية.
 

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية 
تقوم المجموعة قد لمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، بغرض اوسمات المخاطر التي تتعرض لها أنشطتها. 

رأس المال. لم تطرأ أي تغييرات على األهداف والسياسات  بتعديل مبلغ توزيعات األرباح للمساهمين أو إصدار سندات
 والعمليات بهذا الشأن عن السنوات السابقة. 

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٨٢٠٫٦٧٠  ٨٢١٫٠٨٧  رأس المال  إجمالي قاعدة
  -----------------  -----------------  

      الموجودات المرجحة بمخاطر:
  ٣٫٢٥٧٫٦٠٢  ٢٫٩٣٠٫١٠٦  المركز الماليبنود بيان 

  ٢٦٨٫٠٤٥  ١٦٢٫٠٦٠  التعرضات خارج بيان المركز المالي
  -------------------  -------------------  

  ٣٫٥٢٥٫٦٤٧  ٣٫٠٩٢٬١٦٦  إجمالي الموجودات المرجحة بمخاطر
  =========  =========  

  ٪٢٣ ,٢٨  ٪٢٦ ,٥٥  إجمالي نسبة الموجودات (٪)
  ---------------  ---------------  
  

 الشركات التابعة والشركات التابعة المملوكة جزئياً   ٩
  

  تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة التالية:
 
 

 النشاط الرئيسي نسبة الملكية (٪) بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
   ٢٠١٩ ٢٠٢٠  
 خدمات التمويل اإلسالمي ١٠٠ ١٠٠ اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م التمويلدار 

 التأمين ٤٥ .٦١ ٤٥٬٦١ اإلمارات العربية المتحدة دار التأمين ش.م.ع
 الوساطة المالية ٧٠ ٧٠ اإلمارات العربية المتحدة شركة دار التمويل لألوراق المالية ذ.م.م

 االستثمار وإدارة األصول ١٠٠ ١٠٠ اإلمارات العربية المتحدة دار التمويل كابيتال ش.م.خ
  خدمات   ١٠٠  ١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة   للخدمات دار التمويل

  

  



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٨٥  
  

  (تابع) الشركات التابعة والشركات التابعة المملوكة جزئياً   ٩
 

غير المسيطرة. تستند هذه  يبين الجدول التالي المعلومات المالية الموجزة للشركات التابعة ذات حصص مادية
  على المبالغ قبل حذف األرصدة بين شركات المجموعة:  المعلومات

  

  دار التأمين ش.م.ع  

  دار التمويل لألوراق

  اإلجمالي  المالية ذ.م.م
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ ٢٠١٩  ٢٠٢٠ ٢٠١٩    ٢٠٢٠ 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم    ألف درهم  
               

      ٣٠  ٣٠  %٥٤٬٣٩    %٥٤٬٣٩ نسبة الحصص غير المسيطرة (٪)
  ------------------    ----------------  --------------  --------------  ----------------  ----------------  

                الرصيد المتراكم للحصص
  ٨٧٫٧٨٢  ٩٣٬٥٨٢  ٢٣٫٦٣٦  ٢٤٬٦٥٠  ٦٤٫١٤٦    ٦٨٬٩٣٢ المادية غير المسيطرة   
  ----------------    ----------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  

               التابعةبيان المركز المالي للشركات 
  ٥٤٣٫٨٤٢  ٥٤٣٫٨٤٢  ٢٠٩٫٤٨٨  ٢٠٩٫٤٨٨  ٣٣٤٫٣٥٤    ٣٣٤٬٣٥٤ إجمالي الموجودات
  )٣٢٧٫٣٠١(  )١٩٩٬٩٠٧(  )١٢٨٫٠٨٨(  )٦٩٤(  )١٩٩٫٢١٣(    )١٩٩٫٢١٣(  إجمالي المطلوبات

  --------------------    --------------------  -----------------  -----------------  ------------------  -------------------  
  ٢١٦٫٥٤١  ٣٤٣٬٩٣٥  ٨١٫٤٠٠  ٢٠٨٬٧٩٤  ١٣٥٫١٤١    ١٣٥٫١٤١ إجمالي حقوق الملكية

 ========    ========  ========  ========  ========  ========  
               بيان الدخل للشركات التابعة

  ٦٧٫٨٨٣  ٦٥٬٤٧١  ٧٫٩١٦  ١١٬٦٣٣  ٥٩٫٩٦٧    ٥٣٬٨٣٨ صافي اإليرادات
  ----------------    ----------------  -----------------  ----------------  ---------------  ---------------  

  ١٦٫٣٦٥  ١٤٬٢٦٥  ١٩٩  ٣٬٣٧٩  ١٦٫١٦٦    ١٠٬٨٨٦  أرباح/(خسائر) السنةصافي 
  -----------------    -----------------  -----------------  ----------------  ---------------  ---------------  

صافي أرباح/(خسائر) السنة 
  ٨٫٨٥٣  ٦٬٩٣٥  ٦٠  ١٬٠١٤  ٨٫٧٩٣    ٥٬٩٢١ للحصص غير المسيطرةالمخصص 

  ----------------    ----------------  -----------------  ----------------  ---------------  ---------------  
  إجمالي اإليرادات / (الخسائر)  

  ٢٠٫٣٩٨  ١٣٬٥٧٤  ١٩٩  ٢٬٦٧٩  ٢٠٫١٩٩    ١٠٬٨٩٥ للسنةالشاملة   
  =======    =======  ========  =======  =======  =======  

  إجمالي اإليرادات / (الخسائر) 
  المخصصة للحصصالشاملة   
  ١١٫٠٤٦  ٥٬٨٠٠  ٦٠  ٨٠٤  ١٠٫٩٨٦    ٤٬٩٩٦  غير المسيطرة  
  =======    =======  ========  ========  =======  =======  

                التدفقات النقدية للشركات التابعة
  )٣٢٫١٧٥(  )٨٥٬٩٣٣(  )١٧٫٤٠٢(  )٨٤٬٠٢٣(  )١٤٫٧٧٣(    )١٬٩١٠(  التشغيلية األنشطة 

  ١٧٫٥٩٠  ٥٣٣  )٣١٢(  )٢٧٧(  ١٧٫٩٠٢    ٨١٠  األنشطة االستثمارية
  ٣٤٫٢٠١  ٨٣٬٥٤٤  ٢١٫٣٥٢  ٨٤٬٧٨١  ١٢٫٨٤٩    )١٬٢٣٧(  األنشطة التمويلية

  -----------------    -----------------  ----------------  -----------------  ----------------  ----------------  
  صافي (النقص) / الزيادة في النقد 

  ١٩٫٦١٦  )١٬٨٥٦(  ٣٫٦٣٨  ٤٨١  ١٥٫٩٧٨    )٢٬٣٣٧(  وما يعادله  
  =======    =======  =======  =======  =======  =======  

  
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٨٦  
  

 معلومات حول القطاعات  ١٠
  

 كالتالي:ألغراض إدارية، يتم تقسيم المجموعة إلى خمسة قطاعات عمل رئيسية 
  
قطاع تمويل الشركات واألفراد ويشمل في األساس تقديم القروض وغيرها من التسهيالت االئتمانية للعمالء من  )١(

  المؤسسات واألفراد.
  قطاع االستثمار ويشمل إدارة المحفظة االستثمارية وأنشطة الخزينة لدى المجموعة. )٢(
ي إلحدى الشركات التابعة للمجموعة المتمثل في تقديم قطاع التمويل واالستثمار اإلسالمي ويشمل النشاط الرئيس )٣(

ً ألحكام ومبادئ الشريعة  خدمات االستثمار وتمويل األفراد والشركات وما يرتبط بها من خدمات أخرى وفقا
  اإلسالمية.

  ة.قطاع التأمين ويشمل إحدى الشركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات التأمين باستثناء التأمين على الحيا )٤(
 قطاع الوساطة ويشمل إحدى الشركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات الوساطة.  )٥(
  

تمثل هذه القطاعات األساس الذي تستند عليه المجموعة في تقديم معلومات حول قطاعاتها الرئيسية. تبَرم المعامالت بين 
 القطاعات باألسعار التي تحددها اإلدارة مع مراعاة تكلفة التمويل.

  
  

  
  



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٨٧  

  

  (تابع)معلومات حول القطاعات   ١٠
 

  المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة مبينة كالتالي: 
 

  

                 التمويل       تمويل  
                 واالستثمار       الشركات   
 اإلجمالي   غير مخصصة   التأمين   الوساطة   اإلسالمي   االستثمار   واألفراد  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
                           

  إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات التمويلية 
 ٦٫٤٧٨   ٥٫١٩٨    ١٨٢٫١٧٧ واالستثمارية اإلسالمية   

  
٢١٠٫٠٠٦   -   ٢٫٨٩٣   ١٣٫٢٦٠ 

 )٥٦٫٥٤٢(   -   -   )٥٫١٠٩(   )٩٨١(   )٩٫٩٠٩(   )٤٠٫٥٤٣( مصروفات الفوائد واألرباح الموزعة على المودعين
 ٢٥٫٦٦٣   -   -   ٣٫٤٤٠   ٨٨٨   -   ٢١٫٣٣٥ صافي إيرادات الرسوم والعموالت

  ٣١٫٤٩٣    -    -    -    -    ٣١٫٤٩٣    -  صافي إيرادات االستثمار
  ١٤٥٫٦٩٤    -    ١٤٥٫٦٩٤    -    -    -    - صافي أقساط التأمين المكتسبة

  )١٤٫٠٨٩(    -    )١٤٫٠٨٩(    -    -    -    -  صافي العموالت المدفوعة 
  )٨٤٫٢١٢(    -    )٨٤٫٢١٢(    -    -    -    -  صافي مطالبات التأمين المتكبدة

  )٤٫٨٦٧(    -    )٤٫٨٦٧(    -    -    -    -  إيرادات تأمين أخرى 
 ٤٢٬٥٢٦   -   ٤٢٬٥٢٦   -   -   -   - صافي إيرادات التأمين

  )٣٠٧(    -    -    -    -    )٣٠٧(    - الحصة من نتائج شركة زميلة
 ٢٢٫٣٤٦   -   ١٩   ٤٢   ٢٫٦٦٢   ٣   ١٩٫٦٢٠ إيرادات تشغيلية أخرى

 ٢٧٥٫١٨٥   -   ٤٥٫٤٣٨   ١١٫٦٣٣   ٩٫٠٤٧   ٢٦٫٤٧٨    ١٨٢٫٥٨٩ القطاعاتإجمالي إيرادات 
 )١٥٫٢٠٨(    )١٢٫٩١٠(   )١٫٨٤٣(   )١٢٤(   )١٢٨(   )٢٠٣(   - االستهالك للممتلكات والتجهيزات والمعدات

 )١٦٤٫٩٧٩(   )٦٣٫٦٦٧(   )٤١٫١٠٩(   )٨٫١٣٠(   )٥٫٥٥٢(   )٢٫٣٥٣(   )٤٤٫١٦٨(  مصروفات ورسوم أخرى 
 )١٨٠٫١٨٧(   )٧٦٫٥٧٧(   )٤٢٫٩٥٢(   )٨٫٢٥٤(   )٥٫٦٨٠(   )٢٫٥٥٦(   )٤٤٫١٦٨( المصروفات والرسوم األخرىإجمالي 

 ٩٤٫٩٩٨   )٧٦٫٥٧٧(   ٢٫٤٨٦   ٣٫٣٧٩   ٣٫٣٦٧   ٢٣٫٩٢٢   ١٣٨٫٤٢١ ربح السنة قبل االنخفاض في القيمة
 )٧٢٫٢٧٣(   -   -   -   -   -   )٧٢٫٢٧٣( صافي مخصصات االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

                            

  صافي مخصصات االنخفاض في قيمة الموجودات 
 )١٫٨٢٥(   -   - التمويلية واالستثمارية اإلسالمية   

  
-   -   -   )١٫٨٢٥( 

 ٢٠٫٩٠٠   )٧٦٫٥٧٧(   ٢٫٤٨٦   ٣٫٣٧٩    ١٫٥٤٢   ٢٣٫٩٢٢   ٦٦٫١٤٨ صافي أرباح السنة
 ٣٫٤٠٧٫٨٢٤   -   ٣٣٥٫٨٥٣   ٢٩٢٫٧٤٣   ٦٣٢٫٢٣٨   ١٣٧٬٢٦٩   ٢٬٠٠٩٬٧٢١ موجودات القطاع
 ٢٫٦٦٣٫٠٨٨   -   ١٩٥٫٥٩١   ٢٠٧٫٩٦٤   ٥٧٫٧٤٠   ١٦٦٬٠٨٦   ٢٬٠١٠٬٧٠٧ مطلوبات القطاع

  ٧٫٠٩٤    ١٫٦١٥   ٥٫١٨٣    ٢٧٠    -    ٢٦    - إضافات إلى الموجودات غير المتداولة خالل السنة



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٨٨  
  

  (تابع)معلومات حول القطاعات   ١٠
 

  التشغيلية للمجموعة مبينة كالتالي:المعلومات المتعلقة بالقطاعات 
  

                 التمويل       تمويل  
                 واالستثمار       الشركات   
 اإلجمالي   غير مخصصة   التأمين   الوساطة   اإلسالمي   االستثمار   واألفراد  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
                           

  إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات التمويلية 
 ١٤٫٩٢٧   ٢٣٫٧٠١   ٢١٠٫١١٧ واالستثمارية اإلسالمية   

  
٢٥٩٫٩٥٩   -   ٣٫٣٤٠   ٧٫٨٧٤ 

 )٨٥٫٦٢١(   -   -   )٢٫٣٤٣(   )١٫٢٤٠(   )٧٫٣٧٥(   )٧٤٫٦٦٣( مصروفات الفوائد واألرباح الموزعة على المودعين
 ٤٣٫٠٤٥   -   -   ١٫٥٤٣   ٢٫١٢٢   -   ٣٩٫٣٨٠ والعموالت صافي إيرادات الرسوم

  ١٤٫٢٧٩    -    -    -    -    ١٤٫٢٧٩    -  صافي إيرادات االستثمار
  ١٤٧٫١٣٩    -    ١٤٧٫١٣٩    -    -    -    - صافي أقساط التأمين المكتسبة

  )١١٫٦٩٨(    -    )١١٫٦٩٨(    -    -    -    -  صافي العموالت المدفوعة 
  )٨٤٫٤١١(    -    )٨٤٫٤١١(    -    -    -    -  صافي مطالبات التأمين المتكبدة

  )٥٫٤٤٥(    -    )٥٫٤٤٥(    -    -    -    -  إيرادات تأمين أخرى 
 ٤٥٫٥٨٥   -   ٤٥٫٥٨٥   -   -   -   - صافي إيرادات التأمين

  )٣٦٥(    -    -    -    -    )٣٦٥(    - الحصة من نتائج شركة زميلة
 ٢١٫٠٢٧   -   ١٫٥٧٢   ٨٤٢   -   ٣٨   ١٨٫٥٧٥ إيرادات تشغيلية أخرى

 ٣٤٣٫٤٩٤   -    ٩٦٫٠٨٢   ٧٫٩١٦   ١٥٫٨٠٩   ٣٠٫٢٧٨   ١٩٣٫٤٠٩ إجمالي إيرادات القطاعات
 )١٦٫٣٨٢(   )١٣٫٣٩٨(   )١٫٨٢٩(   )٣٠٠(   )٥٥١(   )٣٠٤(   - االستهالك للممتلكات والتجهيزات والمعدات

 )١٨٨٫٦٢٤(   )٧٦٫٧٠٢(   )٤١٫٩٧٢(   )٧٫٤١٧(   )١٠٫٤٨٦(   )١٠٫٥٩٣(   )٤١٫٤٥٤(  مصروفات ورسوم أخرى 
 )٢٠٥٫٠٠٦(   )٩٠٫١٠٠(   )٤٣٫٨٠١(   )٧٫٧١٧(   )١١٫٠٣٧(   )١٠٫٨٩٧(   )٤١٫٤٥٤( إجمالي المصروفات والرسوم األخرى
 ٩٢٫٩٠٣   )٩٠٫١٠٠(   ٦٫٦٩٦   ١٩٩   ٤٫٧٧٢   ١٩٫٣٨١   ١٥١٫٩٥٥ ربح السنة قبل االنخفاض في القيمة

 )٦٩٫٢٥٨(   -   -   -   -   -   )٦٩٫٢٥٨( صافي مخصصات االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات
                            

  صافي مخصصات االنخفاض في قيمة الموجودات 
 )١٫٢٠٠(   -   - التمويلية واالستثمارية اإلسالمية   

  
-   -   -   )١٫٢٠٠( 

 ٢٢٫٤٤٥   )٩٠٫١٠٠(   ٦٫٦٩٦   ١٩٩   ٣٫٥٧٢   ١٩٫٣٨١   ٨٢٫٦٩٧ صافي أرباح السنة
 ٣٫٩٢٣٫٩٣٣   -   ٣٣٤٫٣٥٤   ٢٠٩٫٤٨٨   ١٤٤٫٢٣٣   ٩١٩٫٦٦٨   ٢٫٣١٦٫١٩٠ موجودات القطاع
 ٣٫١٢٩٫٤٤٩   -   ١٩٩٫٢١٣   ١٢٨٫٠٨٨   ٥٥٫٣٤٨   ٤٥٧٫٨٧٦   ٢٫٢٨٨٫٩٢٤ مطلوبات القطاع

  ٣٫٠٦٥    ١٫٨٩٠    ٥٣٩    ٢٩٩    ٤٥    ٢٩٢    - إضافات إلى الموجودات غير المتداولة خالل السنة
  



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٨٩  
  

 (تابع)معلومات حول القطاعات   ١٠
  
 المنتجات والخدمات التي تحصل منها القطاعات التشغيلية على إيراداتها   (أ)

  
والمصروفات بين القطاعات تمثل اإليرادات المدرجة أعاله اإليرادات المحققة من العمالء الخارجيين. تم حذف اإليرادات 

 بالكامل.
  

 ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصيص الموارد بين القطاعات:
  
  يتم توزيع جميع الموجودات على القطاعات التشغيلية. يتم توزيع الموجودات التي تستخدم بصورة مشتركة بين

  القطاعات التشغيلية على أساس اإليرادات المحققة من كل قطاع تشغيلي؛ و
  يتم توزيع جميع المطلوبات على القطاعات التشغيلية. يتم توزيع المطلوبات التي تتحملها القطاعات التشغيلية بصورة

 مشتركة بالتناسب مع موجودات القطاعات.
  

 المعلومات الجغرافية  (ب)
  

 تزاول المجموعة نشاطها بصورة رئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة (بلد المقر).
  

 المعلومات حول كبار العمالء   (ج)
  

  ٪ من إيرادات المجموعة من العمالء الخارجيين.١٠ال يوجد عميل واحد يمثل ما يزيد على 
  

  صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  ١١
 

    ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم    
        

 ٢٢٣٫٥٩٧   ٢٠٠٫٩٥٧   قروض وسلفيات
 ٩٫٩٧٨   ١٫٧٨٣   اإليرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 ١٤٫٧٨٣   ٥٫٤٧١   مبالغ مستحقة من البنوك
  ١١٫٦٠١   ١٫٧٩٥   اإليرادات من استثمارات دائمة 

  إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات التمويلية 
 ٢٥٩٫٩٥٩   ٢١٠٫٠٠٦   واالستثمارية اإلسالمية  
          

 )٧٤٫٦٦٣(   )٤٠٫٧٩٢(   ودائع العمالء وحسابات هامشية
 )٩٫٧١٨(   )١٥٫٠١٨(   مبالغ مستحقة لبنوك ومؤّسسات مالية أخرى

 )١٫٢٤٠(   )٧٣٢(   أرباح موزعة على المودعين
 )٨٥٫٦٢١(   )٥٦٫٥٤٢(   مصروفات الفوائد واألرباح الموزعة على المودعين

          
  صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات التمويلية 

 ١٧٤٫٣٣٨   ١٥٣٫٤٦٤   واالستثمارية اإلسالمية
 

ال يتم االعتراف بإيرادات الفوائد أو األرباح على القروض والسلفيات التي تعرضت لالنخفاض في القيمة أو على 
  لالنخفاض في القيمة.الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي تعرضت 

  
  
  
  

  



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٩٠  
  

  صافي إيرادات الرسوم والعموالت  ١٢
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
        

       إيرادات رسوم وعموالت من
 ٢٢٫٦٥٤   ١٣٫٧٩٤ رسوم متعلقة ببطاقات االئتمان

 ١١٫٧٤٥   ٧٫٧١٥ رسوم تمويل للشركات
 ١١٫٢٤٥   ٩٫٢٦١ اعتمادات مستندية وخطابات ضمان

 ٨٫٠٤١   ٥٫٨٨٧ إيرادات عموالت أخرى 
  ٥٣٫٦٨٥   ٣٦٫٦٥٧ 
        

       مصاريف رسوم على
 )١٠٬٦٤٠(   )١٠٬٩٩٤( وأخرى مصاريف متعلقة ببطاقات االئتمان
 ٤٣٫٠٤٥   ٢٥٫٦٦٣ صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 
  صافي إيرادات االستثمارات   ١٣

 
    ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم    
        

       استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 )٢٥٫٤١٩(   )١٫٠٢٣(    (الخسائر) / األرباح من االستبعاد

 ١٦٫٠٥١   ٧٫٤٣٩   التغير في القيمة العادلة 
 ٣٫٢٣٤   ٣٫٠١٤   توزيعات األرباح 

          

  صافي الخسائر من استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة 
 )٦٫١٣٤(   ٩٫٤٣٠   من خالل األرباح أو الخسائر  

 اإليرادات من استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
       اإليرادات الشاملة األخرى   

 ٢٠٫٤١٣   ٢٢٫٠٦٣   توزيعات األرباح 
 

 ١٤٫٢٧٩   ٣١٫٤٩٣   صافي إيرادات االستثمارات 
          

  
  إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي  ١٤

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
        

 ٥٠٧   ٤٠٣ إيرادات من تأجير استثمارات عقارية 
 )١٥٧(   - التغير في القيمة العادلة الستثمار عقاري 

 ٤٫٧٣٣   - تحصيل أرصدة عمالء مشطوبة
 ١٥٫٩٤٤   ٢١٫٩٤٣ أخرى

  ٢١٫٠٢٧   ٢٢٫٣٤٦ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٩١  
  

  رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين  ١٥
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
        

 ٣٧٬٤٩٩   ٣٢٬٥٨٣ رواتب أساسية
 ٢٦٬١٥١   ١٨٬٠٢٤ بدل تكاليف معيشة

 ٢٦٬٤٥٨   ٢٧٬١٣٨ انتداب موظفين
 ١٥٬٥٢٩   ١٣٬٢٢٢ بدل السكن

 ٢٬٣٤٠   ٢٬١٦٣ مكافآت
 ٣٤٬٨١٣   ٢٨٬٨٢٤ أخرى

  ١٤٢٬٧٩٠   ١٢١٬٩٥٤ 
  

  داريةاإلعمومية والمصروفات ال  ١٦
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
        

 ٦٧٤   ٦٧٦ مصروفات اإليجار
 ٤٬٣٧٦   ٤٬٣٧٤ مصروفات االتصاالت

 ٥٬٠٩٠   ٦٬٩٣٢ األتعاب المهنية
 ٣٬٤٥٢   ٢٬٥٧٧ أعمال اإلصالح والصيانة

 ٣١٬٩٢٤   ٢٨٬٢٩٥ إعالنات وصيانة ومصروفات أخرى
     

  ٤٥٬٥١٦   ٤٢٬٨٥٤ 
  

 ربحية السهم األساسية والمخفّضة  ١٧
  

يتم  تُحتسب ربحية السهم من خالل تقسيم صافي أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
تحديد ربحية السهم المخفضة بتعديل صافي األرباح والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة لبيان آثار االنخفاض المحتمل 

، لم تصدر المجموعة أي أدوات قد يكون لها تأثير مخفض على ربحية ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لجميع األسهم العادية. كما في 
 السهم عند تحويلها أو ممارستها.

  
  يستند حساب الربحية األساسية والمخفضة للسهم على البيانات التالية:

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
      

 ١٣٬٥٩٢ ١٣٬٩٦٥ إلى حاملي حقوق الملكية في الشركة األم  ةالعائد السنةأرباح 
 )٢١٬٠٧٧( )١٩٬٥٦٠( صكوك الشق األول المدفوعة ناقصاً:
 )١٬٢٢٣( )١٬٢٥٧( مكافآت مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة ناقصاً:

  )٨٬٧٠٨(   )٦٬٨٥٢( 
      

 ٣١٠٬٠٥٠ ٣١٠٬٠٥٠ عدد األسهم العادية المصدرة 
 )٩٬٤٠٠( )٩٬٤٠٠( : أسهم الخزينة ناقصاً 
 )١٬٧٥٠( )١٬٧٥٠( : خطة مدفوعات الموظفين المرتكزة على أسهم ناقصاً 

 ٢٩٨٬٩٠٠ ٢٩٨٬٩٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم
 )٠ .٠٣( )٠ .٠٢( ربحية السهم (بالدرهم)

  
  
  
  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٩٢  
  

 النقد وما يعادله   ١٨
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  

       نقديةأرصدة 
 ١٠٫١٣٤   ٦٬٧١٧ نقد في الصندوق

       مبالغ مستحقة من البنوك فترة استحقاقها األصلية أقل من ثالثة أشهر
  ١٢١٫٧٨٩    ١٦٦٬٠٦٣ إيداعات لدى بنوك

  ٢٠٧٫٦٣٧    ١٩٢٬٠٠٥ حسابات تحت الطلب
 ٨٦٫٩٨٣   ١١٠٬٨٩٣ حسابات جارية وتحت الطلب

 ٨٣٫٣٩٩   ٢٦٬٥٥٠ المتحدة المركزيرصيد لدى مصرف اإلمارات العربية 
  -    ٦٬٠٠٠  *ارصدة نقدية مقيدة

  ٥٠٥٫٨٠٨   ٥٠١٬٥١١ 
 مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى فترة استحقاقها األصلية 

  من ثالثة أشهر كثرأ   
)١٬٠٤٤(    

  
 مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى فترة استحقاقها األصلية 

 أقل من ثالثة أشهر   
)٥٤٬٥٧٧(    

)١٣٫٤٥٩(  
  )٦٫٠٠٠(    )٦٬٠٠٠( أرصدة نقدية مقيدة أخرى*

 ٤٩٦٫٤٨٣   ٤٤٦٬٦٠٧ صافي النقد وما يعادله
  

 .ألف درهم) ٦٫٠٠٠: ٢٠١٩(ألف درهم  ٦٫٠٠٠* يتمثل النقد المقيد في ودائع لدى هيئة التأمين بقيمة 
  
  
  
  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٩٣  
  

 (تابع)النقد وما يعادله   ١٨
 التغيرات في التمويل خالل السنةتحليل   

  

  مطابقة الحركة في االلتزامات مع التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية.
  حقوق الملكية  المطلوبات  
  ألف درهم  
قروض   

  قصيرة األجل
قروض 

متوسطة 
  األجل

التزامات 
  اإليجار

األرباح 
  المحتجزة

صكوك الشق 
  األول

سندات 
الشق 
  األول

مقترحة مكافأة 
ألعضاء 

  مجلس اإلدارة

الحصص 
غير 

  المسيطرة
                  

  ٨٧٬٧٨٢  ١٬٢٢٣  ١٥٬٠٠٠  ٢٨٠٬٤٠٠  ١٥٬٨٩٠  ٨٬٣٧٤  ١٠٠٬٠٠٣  ١٧٣٬١٠٠  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد الُمعاد بيانه في 
                  

                  التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية
                  

  -  -  -  -  -  -  -  )١٧٣٬١٠٠(  سداد قروض قصيرة األجل
  -  -  -  -  -  -  )٧٥٬٠٠٣(  -  سداد قروض متوسطة األجل

  -  -  -  -  -  -  -  ٢٩٨٬١٦٠  المتحصالت من قروض قصيرة األجل 
  -  -  -  )٥٥٠(  -  -  -  -  الحركة في صكوك الشق األول

  -  -  -  -  -  -  -  -  المتحصالت من سندات الشق األول
  -  -  -  -  )١٩٬٥٦٠(  -  -  -  فوائد مدفوعة على صكوك الشق األول

توزيعات األرباح المدفوعة على سندات 
  -  -  -  -  )١٬٢٣٧(  -  -  -  الشق األول

  -  -  -  -  -  )٤٬٩١٣(  -  -  التزامات إيجار مدفوعة
  -  -  -  -  )٨٬٣٥٩(  -  -  -  توزيعات األرباح النقدية المدفوعة

  -  )١٬٢٢٣(  -  -  -  -  -  -  التغير في الحصص غير المسيطرة
  -------------------  -------------------  -----------------  -------------------  -----------------  ----------------  -----------------  -----------------  

  إجمالي التغيرات من التدفقات 
  -  )١٬٢٢٣(  -  )٥٥٠(  )٢٩٬١٥٦(  )٤٬٩١٣(  )٧٥٬٠٠٣(  ١٢٥٬٠٦٠  النقدية التمويلية

                  
  إجمالي التغيرات األخرى ذات الصلة 

  ٥٬٨٠٠  ١٬٩٥٧  -  -  ٣٢٬٥٩٠  -  -  -  بحقوق الملكية
  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  

  ٩٣٬٥٨٢  ١٬٩٥٧  ١٥٬٠٠٠  ٢٧٩٬٨٥٠  ١٩٬٣٢٤  ٣٬٤٦١  ٢٥٬٠٠٠  ٢٩٨٬١٦٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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  حقوق الملكية  المطلوبات  
  ألف درهم  
قروض   

قصيرة 
  األجل

قروض 
متوسطة 

  األجل

التزامات 
  اإليجار

األرباح 
  المحتجزة

صكوك الشق 
  األول

سندات 
الشق 
  األول

مكافأة مقترحة 
ألعضاء 

  مجلس اإلدارة

الحصص 
غير 

  المسيطرة
                  

  ٧٥٫٨٨٨  ١٫٠٦٤  -  ٢٨١٫٥٠٠  ٢٠٫١٤٦  -  ١٨٣٫٣٥٥  ٢٧٫٦٠٠  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد الُمعاد بيانه في 
                  

                  التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية
                  

  -  -  -  -  -  -  -  )١٤٬٥٠٠(  سداد قروض قصيرة األجل
  -  -  -  -  -  -  )٨٣٬٣٥٢(  -  سداد قروض متوسطة األجل

  -  -  -  -  -  -  -  ١٦٠٬٠٠٠  المتحصالت من قروض قصيرة األجل
  -  -  -  )١٬١٠٠(  -  -  -  -  الحركة في صكوك الشق األول

  -  -  ١٥٬٠٠٠  -  -  -  -  -  المتحصالت من سندات الشق األول
  -  -  -  -  )٢١٬٠٧٦(  -  -  -  صكوك الشق األول المدفوعة

  توزيعات األرباح المدفوعة على سندات 
  -  -  -  -  )٩٦٢(  -  -  -  الشق األول  

  -  -  -  -  -  ٨٬٣٧٤  -  -  التزامات اإليجار المدفوعة
  -  -  -  -  )٨٬٨٧٣(  -  -  -  توزيعات األرباح النقدية المدفوعة

  -  )١٬٠٦٤(  -  -  -  -  -  -  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
  -------------------  -------------------  -----------------  -------------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  

  إجمالي التغيرات من التدفقات 
  -  )١٫٠٦٤(  ١٥٫٠٠٠  )١٫١٠٠(  )٣٠٫٩١١(  ٨٫٣٧٤  )٨٣٫٣٥٢(  ١٤٥٫٥٠٠  النقدية التمويلية

                  
  إجمالي التغيرات األخرى ذات الصلة 

  ١١٫٨٩٤  ١٫٢٢٣  -  -  ٢٦٫٦٥٥  -  -  -  بحقوق الملكية
  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  

  ٨٧٫٧٨٢  ١٫٢٢٣  ١٥٫٠٠٠  ٢٨٠٫٤٠٠  ١٥٫٨٩٠  ٨٫٣٧٤  ١٠٠٫٠٠٣  ١٧٣٫١٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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  دار التمويل ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٩٤  
  

  االستثمارات  ١٩
بالقيمة العادلة   

من خالل 
اإليرادات 

   الشاملة األخرى

بالقيمة 
العادلة من 

خالل األرباح 
   أو الخسائر

  بالتكلفة 
 اإلجمالي   المطفأة

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
٢٠٢٠               

               أدوات حقوق الملكية:
  ١٩٢٬٤٩٤    -    ٢٩٬٣٠٥    ١٦٣٬١٨٩ مدرجة* -
  ٥٠٬٤٥٤    -    -    ٥٠٬٤٥٤ غير مدرجة -
                

               أدوات دين:
  ٤٬٧٢٦    ٣٬٦٧٣    -    ١٬٠٥٣ استثمارات غير مدرجة -
  ٢٤٧٬٦٧٤    ٣٬٦٧٣    ٢٩٬٣٠٥    ٢١٤٬٦٩٦  
                

  ٢٢٧٬٧٠٣    -    ٢٩٬٣٠٥    ١٩٨٬٣٩٨ داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ١٩٬٩٧١    ٣٬٦٧٣    -    ١٦٬٢٩٨ خارج اإلمارات العربية المتحدة

  ٢٤٧٬٦٧٤    ٣٬٦٧٣    ٢٩٬٣٠٥    ٢١٤٬٦٩٦  
  

٢٠١٩                
               أدوات حقوق الملكية:

 ٣٨٢٫٩٣١   -   ٨٥٫٩٨٧   ٢٩٦٫٩٤٤ مدرجة* -
 ٥١٫٠٤٣   -   -   ٥١٫٠٤٣ غير مدرجة -

 ٥٫٣٥٤   -   -   ٥٫٣٥٤ استثمارات غير مدرجة في صناديق مدارة
  ٤٣٩٫٣٢٨   -   ٨٥٫٩٨٧   ٣٥٣٫٣٤١ 
            

 ٣٨٧٫٧٢٥   -   ٨٥٫٩٨٧   ٣٠١٫٧٣٨ داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 ٥١٫٦٠٣   -   -   ٥١٫٦٠٣ خارج اإلمارات العربية المتحدة

  ٤٣٩٫٣٢٨   -   ٨٥٫٩٨٧   ٣٥٣٫٣٤١ 
  

تملك المجموعة استثمارات في سندات دائمة من الشق األول وهي مصنفة ضمن أدوات حقوق الملكية المدرجة وأدوات 
: ال ٢٠١٩(وق ال شيء  ألف درهم) ٣٧٫٤٢٨: ٢٠١٩(ألف درهم  ١٢٫٠٩٦حقوق الملكية غير المدرجة وتبلغ قيمتها 

٪ سنوياً ٧ ,١٢٥٪ سنوياً إلى ٥٬٢٥للكوبون يتراوح منعدل فائدة/ربح على التوالي. تخضع هذه األدوات لمتوسط م شيء)
 ٪ سنوياً).٨ ,٢٥٪ سنوياً إلى ٥ ,٥: ٢٠١٩(
  
باسم أطراف ذات  ألف درهم) ٨٣٫١٥٢: ٢٠١٩(ألف درهم  ٦١٫١٢٢تتضمن هذه المبالغ استثمارات في األسهم بقيمة  

 هم بصفتها مالك.عالقة والذين قاموا بمنح الشركة األم سيطرة كاملة للتصرف في هذه األس
  

 .ألف درهم) ١٫٨٣٧: ٢٠١٩(استردت المجموعة خالل السنة استثمارات مستحقة مسجلة بالتكلفة المطفأة بمبلغ ال شيء 
  

تم التصنيف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى نظراً ألنه من المتوقع االحتفاظ بها على المدى الطويل 
 ألغراض استراتيجية.

  
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٩٥  
  

  سلفياتالقروض وال  ٢٠
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  

       قروض تجارية
 ٤٧٠٫٣٣٢   ٤٠٣٬٣٦٩ سحب تجاري على المكشوف

  ٦٤٫٥٥٧   ٢٣٬٦٤٩  إيصاالت أمانة
  ٤١٫٧٠٥   ٣٧٬٣٥٢  كمبياالت وخصومات

  ١١٫٣٠٧   ١١٬٩٣٤  تمويل الميزانين
  ٦٫٩٠٢   ٣٣٧  سلفيات مقابل وثائق بموجب اعتماد مستندي

  ٢٫٤٦٣   ١٬٦٧٧  قرض سيارة
  ١٫١٨٠   ١٬١٨٠  تسهيل بدون ضمان

  ١٫٧٤٠٫٤٠٢  ١٬٥٩٧٬٢١٥  سلفيات تجارية أخرى 
  ٢٫٣٣٨٫٨٤٨  ٢٬٠٥١٬٧١٣  
       

       تمويل األفراد 
  ٣٬١٤٦   ٣٬٠٧٦  قروض سيارات

  ١٦٩٬٥٢٥   ١٦٣٬١٣٦  تمويل تنفيذي
  ٥٬٧٠٣   ٤٬٠٨٢  قروض الموظفين

  ٢٨٥٬٠٣٢   ٢٦٤٬٦٦٥  التسويةسلفيات بطاقات ائتمان وخطط 
  -   ٢٬١٠٩  قرض الموظفين اإلماراتيين -ُسلفة 

  ٤١٬٤٩١   ٣٥٬٨١٧  سحب على المكشوف لمبالغ صغيرة بمعدالت فائدة عالية 
 ٢٣٬٣٢٨   ٢١٬٧٥١ قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة

 ١٬١٢٧   ١٬٠٥٦  أخرى
  ٥٢٩٫٣٥٢   ٤٩٥٬٦٩٢ 

  ٢٫٨٦٨٫٢٠٠  ٢٬٥٤٧٬٤٠٥  إجمالي القروض والسلفيات
  )٤١٦٫١٧٠(   )٣٧٩٬٠٥٢(  : مخصص االنخفاض في القيمةناقصاً  

 ٢٫٤٥٢٫٠٣٠  ٢٬١٦٨٬٣٥٣  القروض والسلفيات
  

  فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة/السنة:
  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  

       
 ٣٥١٫٦٤٥    ٤١٦٬١٧٠ يناير ١في 

  من المعايير الدولية  ٩التغيرات عند التطبيق األولي للمعيار رقم 
 - إلعداد التقارير المالية  

  
-  

  ٣٥١٫٦٤٥    ٤١٦٬١٧٠ يناير  ١الرصيد / الرصيد المعاد بيانه في 
  ٦٩٫٢٥٨   ٧٢٬٢٧٣  مخصصات انخفاض القيمة للسنة

  )٤٫٧٣٣(   -  عكس مخصصات انخفاض قيمة انتفى الغرض منها  
  -    )١٠٩٬٣٩١(  المبلغ المشطوب

  ٤١٦٫١٧٠   ٣٧٩٬٠٥٢  ديسمبر ٣١في 
  

لقروض مليون درهم)  ٣٨٥ ,٨: ٢٠١٩(مليون درهم  ٣٢٥ ,١يتشمل مخصص انخفاض القيمة على مخصص محدد قيمته 
 . ٣المجموعة المدرجة ضمن المرحلة 

  
والسلفيات أي تغيير في الجودة االئتمانية للقروض تأخذ المجموعة بعين االعتبار عند تحديد قابلية استـرداد القروض 

والسلفيات الُمقاسة بالتكلفة المطفأة من تاريخ منح االئتمان حتى نهاية فتـرة إعداد التقرير. إن تركز مخاطر االئتمان 
 محدود ألن قاعدة العمالء كبيرة وليست مرتبطة ببعضها.

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٩٦  
  

  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية  ٢١
  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
        

  ٨٨٫٤٩٢    ٧٤٬٩٩٣  مرابحة السلع
  ٤٩٫٣٥٤    ٣٤٬٥٧٥  بطاقات وسحوبات مغطاة

  ١٠٫٠٠٨    ٧٬٧٧٦  إجارة
  ١٫٠٠٠    ٩١٩   شراء وإعادة تأجير

  ٢٫٩٣٧    ٢٬٩٨٧  أخرى
  ١٥١٫٧٩١    ١٢١٬٢٥٠  إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

  )٦٠٫٩٤١(    )٦٠٬٨٦٩(  : مخصص االنخفاض في القيمة ناقصاً 
  ٩٠٫٨٥٠    ٦٠٬٣٨١  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

  
يتم بيان قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة. فيما يلي الحركة 

  في المخصص خالل الفترة / السنة:
  
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  

  ٥٩٬٧٤١    ٦٠٫٩٤١  يناير ١في 
  ١٫٢٠٠    ١٫٨٢٥  المخصص المحمل للسنة

  -    )١٫٨٩٧(  انتفى الغرض منها   )قيمةالمخصصات انخفاض (عكس 
  ٦٠٫٩٤١    ٦٠٫٨٦٩  ديسمبر ٣١في 

  
من  مليون درهم) ٥٦ ,٨: ٢٠١٩(مليون درهم  ٥٩ ,١مل مخصص انخفاض القيمة على مخصص محدد قيمته شتي
  . ٣المدرجة ضمن المرحلة ومجموعة لل سالميةاإلستثمارية التمويلية واالموجودات ال
  

فيما يلي القيمة اإلجمالية لإلجارة والشراء وإعادة التأجير والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإلجارة والشراء وإعادة 
  التأجير:

  
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  

        القيمة اإلجمالية اإلجارة والشراء وإعادة التأجير
  ٥٫١٥٥    ٤٬٠٩٥  أقل من سنة

  ٦٫٠٤٧    ٤٬٣٢٧  من سنة واحدة إلى ثالث سنوات
  ١٫٧٧٨    ١٬٤٠١  من ثالث إلى خمس سنوات

  -    ٥٥٨  أكثر من خمس سنوات
  ١٢٫٩٨٠    ١٠٬٣٨١  : إيرادات مؤجلةناقصاً 

  )١٫٩٧٢(    )١٬٦٨٦(  صافي قيمة اإلجارة والشراء وإعادة التأجير
  ١١٫٠٠٨    ٨٬٦٩٥  

  
  
  

  
   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٩٧  
  

  (تابع)موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية   ٢١
  

  القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإلجارة والشراء وإعادة التأجير
  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
        

  ٣٫٩٣٦    ٣٬٣٠٩  أقل من سنة واحدة
  ٥٫١٢٨    ٣٬٦٨٠  من سنة واحدة إلى ثالث سنوات

  ١٫٩٤٤    ١٬١٧٩  من ثالث إلى خمس سنوات
  -    ٥٢٧  أكثر من خمس سنوات

  ١١٫٠٠٨    ٨٬٦٩٥  
  

  االستثمار في شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية  ٢٢
  

  تمتلك المجموعة االستثمار التالي في شركة زميلة:
  

  النشاط الرئيسي  نسبة الملكية         بلد التأسيس  
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠    
  
  

  ماين الند منجمنت ذ.م.م
اإلمارات العربية 

  المتحدة
٣٣٬٣٣

%    
٣٣٬٣٣

%  
خدمات إدارة مرافق 

  الضيافة
  

  فيما الحركة في االستثمار في الشركة الزميلة:
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
        

  ٥٠٬٤٨٥    ٩٠٬٠٩٥  يناير ١في 
  )٣٦٥(    )٣٠٧(  الحصة من نتائج السنة

  ٣٩٫٩٧٥    -  اإلضافة خالل السنة
  ٩٠٫٠٩٥    ٨٩٬٧٨٨  ديسمبر ٣١في 
  

  يتم عرض المعلومات المالية الموجزة للشركة الزميلة على النحو التالي:
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  

        بيان المركز المالي للشركة الزميلة
  ٢٤١٫٧٩٨    ٢٢٢٬٥٤٢  الموجودات
  )٥١٫٢٩٣(    )٣٢٬٩٥٩(  المطلوبات

  ١٩٠٫٥٠٥    ١٨٩٬٥٨٣  صافي الموجودات
  ٩٠٫١٥٢    ٨٩٬٨٤٤  حصة المجموعة في صافي الموجودات

  ٩٠٫٠٩٥    ٨٩٬٧٨٨  القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة الزميلة
        

        بيان الدخل
  )١٬٠٦٣(    )٨٨٥(  إيرادات

        
  )١٫٠٩٥(    )٩٢١(  (خسائر)/أرباح السنة

  )٣٦٥(    )٣٠٧(  حصة المجموعة في نتائج السنة
        

  



  دار التمويل ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٩٨  
  

  القبض وموجودات أخرىفوائد مستحقة   ٢٣
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
        

  ٣٤٫٦٥٣    ٤٦٬١٨٨  حسابات مدينة *
  )١٫٢٣٣(    )١٬٢٣٣(  : االنخفاض في القيمةناقصاً 

  ٣٣٫٤٢٠    ٤٤٬٩٥٥  
 ً   ٢٩٫٤١٨    ٢٧٬٦٦٣  مدفوعات مقدما

  ١٧٫٦٥٩    ١٣٬٧٩٠  فوائد مستحقة القبض وأرباح مستحقة 
  ٥٫٣٥٢    ٥٬٣٥٢  اتاستثماردفعة مقدمة مقابل 
  ٢١٫٦٨٣    ٢١٬٠٨٩  موجودات أخرى

  ١٠٧٫٥٣٢    ١١٢٬٨٤٩  
  

اتفاقية بيع وشراء مع شركة إنفوسيك فنشرز إنك (إنفوسيك) وشركة بارامونت ألنظمة  ٢٠١٧أبرمت الشركة في   *
 ١٥٬٦٠٠المدينة مبلغ الحاسوب منطقة حرة ذ.م.م فيما يتعلق ببيع حصة الشركة في شركة بارامونت. تشمل الحسابات 

سنوات  ٥مستحق من إنفوسيك. وقد تم االتفاق على أن يتم السداد على مدى  ألف درهم) ١٦٬٣٠٠: ٢٠١٩(ألف درهم 
  ألف درهم سنوياً). ٣٬٩٠٠على أقساط متساوية تبدأ بعد سنة واحدة من تاريخ توقيع االتفاقية (أي 

  
  ذمم التأمين المدينة وموجودات العقود    ٢٤

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
        

  ٦٥٫١٥٦    ٦٩٬٩٢٤  ذمم التأمين المدينة 
  ٤٦٫١٠٩    ٤١٬٨٥٠  موجودات عقود إعادة التأمين 

  ١١١٫٢٦٥    ١١١٬٧٧٤  
        
  ذمم التأمين المدينة   

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم 
     

 ٤٤٫٤٨٣   ٤٢٬٢٠٣ المستحق من حاملي وثائق التأمين 
 ١٥٫٦٠٠   ١٣٬٩١٦ المستحق من الوسطاء والوكاالت

 ٩٫٣١٧   ٢٠٬٨٠٩ المستحق من شركات التأمين وإعادة التأمين 
 ٢٫٧٥٧   ٨٩١  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٧٢٫١٥٧   ٧٧٬٨١٩ 
  )٧٫١٢٣(   )٨٬٠٢٥(  خسائر االئتمان المتوقعة 

 ٦٥٫٠٣٤   ٦٩٬٧٩٤  
 ١٢٢   ١٣٠ ودائع قابلة لالسترداد وسلفيات أخرى 

 ٦٥٫١٥٦   ٦٩٬٩٢٤ بالصافي  –أقساط مدينة وأرصدة تأمين مدينة 
     

  حصة إعادة التأمين من المطالبات قيد السداد    
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم 
     

 ٢٣٫٨٧٨   ٢٥٬٨٩٧ احتياطي األقساط غير المكتسبة
 ١٥٫٧٣٢   ١٤٬٨٢٦ احتياطي المطالبات قيد التسوية

 ٦٫٤٩٩    ١٬١٢٧ المطالبات المتكبدة لكن لم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي 
 ٤٦٫١٠٩    ٤١٬٨٥٠  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

٩٩  
  

  ممتلكات وتجهيزات ومعدات  ٢٥
  

  

  
  
  

  أراضي 
  تملك حر

  

موجودات 
 حق

  االستخدام

  

  مباني

  

أثاث 
وتجهيزات 

    مركبات    ومعدات

  
أجهزة 
وبرامج 
  حاسوب

    
  أعمال

رأسمالية 
قيد 
  اإلجمالي  اإلنجاز

  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم  
                              التكلفة:

  ١٠٧٬٩٣٥  -    ٥٠٬٦٦٣    ٤٬٢٢٥    ٣٦٬٩٨١    ١٦٬٠٦٦    -    -  ٢٠١٩يناير  ١في 
  ٣٬٠٦٥  -    ٢٬٦٠٤    -    ٤٦١         -    -  إضافات خالل السنة

  )٤٤٩(  -    )٥٥(    )٣٧٤(    )٢٠(    -    -    -  استبعادات
  ٧٥٬٠٠٠     -    -    -    -    ٥٥٬٠٠٠    -    ٢٠٬٠٠٠  تحويل من استثمارات عقارية

  ١٨٥٬٥٥١  -     ٥٣٬٢١٢    ٣٬٨٥١    ٣٧٬٤٢٢    ٧١٬٠٦٦    -    ٢٠٬٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  ١٨٥٬٥٥١  -     ٥٣٬٢١٢    ٣٬٨٥١    ٣٧٬٤٢٢    ٥٥٬٠٠٠    ١٦٬٠٦٦    ٢٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠يناير  ١في 

  ٦٬٢٩٠   ٤٬١٦٨    ١٬٩٠٧     -    ٢١٥    -    -    -  إضافات خالل السنة
  ٨٠٤    ١٬١٩٦    )٣٩٢(    -    -    -    -    -  إعادة التصنيف

  -    -    -    -    -    -    -    -  استبعادات
  -    ١٠٦      )١٠٦(    -    -    -    -    -  من استثمارات عقارية تحويل

    ١٩٢٬٦٤٥   ٥٬٤٧٠     ٥٤٬٦٢١     ٣٬٨٥١     ٣٧٬٦٣٧     ٥٥٬٠٠٠    ١٦٬٠٦٦    ٢٠٬٠٠٠   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
  
  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

١٠٠  
  

   (تابع)ممتلكات وتجهيزات ومعدات   ٢٥
  

  

  
  أراضي 
  تملك حر

موجودات   
حق 

  االستخدام

  

  مباني

أثاث   
وتجهيزات 

    مركبات    ومعدات

  
أجهزة وبرامج 

  حاسوب

أعمال   
رأسمالية 
  اإلجمالي    قيد اإلنجاز

  ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم  
                                االستهالك المتراكم

  ٦٧٬٣٣٧    -    ٣٣٬٠٦٨    ١٬٩٥٦    ٣٢٬٣١٣    -    -    -  ٢٠١٩يناير  ١في 
  ١٦٬٣٨٢    -    ٦٬١٧٨    ٣٧٢    ٢٬٦٩١    ٧٬١٤١    -    -  المحمل للسنة

  )٤٢٩(  -  )٣٥(  )٣٧٤(    )٢٠(    -    -    -  تحرير استبعادات
  ٨٣٬٢٩٠    -     ٣٩٬٢١١    ١٬٩٥٤    ٣٤٬٩٨٤    ٧٬١٤١    -    -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  ٨٣٬٢٩٠    -     ٣٩٬٢١١    ١٬٩٥٤    ٣٤٬٩٨٤    ١٬٥٣٢    ٥٬٦٠٩    -  ٢٠٢٠يناير  ١في 

  ١٥٬٢٠٨  -   ٥٬٨٦٨   ٣٣٩    ١٬٨٣٧    ١٬٨٢٨    ٥٬٣٣٦    -   المحمل للسنة
                -    -    -  تحرير استبعادات

  ٩٨٬٤٩٨    -    ٤٥٬٠٧٩    ٢٬٢٩٣    ٣٦٬٨٢١    ٣٬٣٦٠    ١٠٬٩٤٥    -  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
                                صافي القيمة الدفترية:

 ٩٤٬١٤٧    ٥٬٤٧٠     ٩٬٥٤٢    ١٬٥٥٨    ٨١٦    ٥١٬٦٤٠    ٥٬١٢١    ٢٠٬٠٠٠   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
  ١٠٢٬٢٦١    -     ١٤٬٠٠١    ١٬٨٩٧     ٢٬٤٣٨    ٥٣٬٤٦٨    ١٠٬٤٥٧    ٢٠٬٠٠٠   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  



  دار التمويل ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

١٠١  
  

  الموجودات غير الملموسة  ٢٦

  
الشهرة 
  التجارية

  ألف درهم  ٢٠٢٠
    القيمة الدفترية:

  ٦٬٧٠٥  يناير ١في 
  -  مصروفات اإلطفاء خالل السنة

  ٦٬٧٠٥  ديسمبر ٣١في 
    

٢٠١٩    
    القيمة الدفترية:

  ٦٬٧٠٥  يناير ١في 
  -  مصروفات اإلطفاء خالل السنة

  ٦٬٧٠٥  ديسمبر ٣١في 
  

  الشهرة التجارية
  

ً بدار التمويل االسالمي بدار التمويل المتعلقة  الشهرة التجارية من خالل دمج األعمال اكتسبت ذ.م.م ( المعروفة سابقا
  .ش.م.خ)

  
  اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة التجارية

  
  ديسمبر من كل سنة. ٣١تقوم المجموعة بإجراء اختبار لالنخفاض في قيمة الشهرة التجارية بتاريخ 

  
تخصيص الشهرة التجارية للشركة التابعة باعتبارها وحدة منتجة للنقد. وتمثل أقل مستوى داخل المجموعة تتم من خالله تم 

  مراقبة الشهرة التجارية لألغراض اإلدارية الداخلية.
  

النقدية  أجرت المجموعة خالل السنة مراجعة الختبار االنخفاض في قيمة الشهرة التجارية بناء على توقعات التدفقات
للشركة التابعة. تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد على أساس قيمتها من االستخدام التي يتم تحديدها عن 
طريق تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية من العمليات المستمرة للوحدة المنتجة للنقد. معدل الخصم المطبق على التدفقات 

٪. بناء على ٣ويبلغ معدل النمو المستخدم الستنتاج التدفقات النقدية بعد فترة خمس سنوات  %١١هو عة النقدية المتوق
نتائج تقييم االنخفاض في قيمة الشهرة التجارية، خلصت المجموعة إلى أن القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد 

  أعلى من قيمتها الدفترية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

١٠٢  
  

  ات العقاريةاالستثمار  ٢٧
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 

 ألف درهم   ألف درهم  
        

  ٧٩٬٤٧٨    ٧٫٩٢٥  يناير ١في 
  ٣٫٦٠٤    -  االستحواذ على استثمارات عقارية لتسوية قرض

  )٧٥٬٠٠٠(    -  إعادة تصنيف من موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
  )١٥٧(    -  التغيّر في القيمة العادلة

  ٧٫٩٢٥    ٧٫٩٢٥  ديسمبر ٣١في 
  

: ٢٠١٩(ألف درهم  ٤٬٤٢٥شقق تقع في خليج دبي التجاري بقيمة سوقية عادلة قدرها  ٣تتكون االستثمارات العقارية من: 
ألف  ٣٬٥٠٠: ٢٠١٩(ألف درهـم  ٣٬٥٠٠وفيال في المجتمع األخضر، دبي بقيمة سوقية عادلة قدرها  ألف درهم) ٤٬٤٢٥
  . درهـم)

  
لعقاري بتطبيق طريقة الدخل لتقييم االستثمارات العقارية. يتم من خالل هذه الطريقة قام خبير مستقل بتقييم هذا االستثمار ا

احتساب قيمة العقار بناء على صافي العائد المقدر للعقار ورسملته بناء على العائد المناسب الذي يعكس اتجاه ووضع 
الية ثم قام بتسويتها مع المصروفات مثل فترة السوق. ومن أجل تقييم العقار، استخدم الخبير المستقل إيرادات اإليجار الح

  عدم اإلشغال والصيانة للعقار. يتم أيضاً مراعاة الموقع المميز ومستوى الصيانة واإلشغال.
  

ويتم االعتراف بها في بيان الدخل  ألف درهم) ٤٦٥: ٢٠١٩(ألف درهم  ٤٠٣تبلغ قيمة إيرادات اإليجار المعترف بها 
  ‘.تشغيلية أخرى إيرادات’الموحد تحت بند 

  
استناداً إلى المدخالت  ٣تم تصنيف قياس القيمة العادلة لكافة العقارات االستثمارية ضمن القيمة العادلة في المستوى 

  المستخدمة في طريقة التقييم. 
  

  ودائع العمالء وحسابات هامشية  ٢٨
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٧٦٫٢٧٢  ٢٢٤٬٢٢٥  ودائع تحت الطلب
  ١٫٧٤٣٫٠٦٧  ١٬٣٣٨٬١٣٠  ودائع ألجل
  ١١٫٠٧٥  ١٦٬٧٢١  ودائع وكالة

  ١٫٩٣٠٫٤١٤  ١٬٥٧٩٬٠٧٦  
  ٥٤٠٫٣٩٣  ٣٤٤٬٨٨٣  حسابات هامشية 

  ٢٫٤٧٠٫٨٠٧  ١٬٩٢٣٬٩٥٩  
      فيما يلي تحليل ودائع العمالء من حيث القطاع:

      
      :حسب النوع

  ١٫٠٤٧٫٩٧٩  ٥٨٩٬٥٩٠  حكومي
  ١٫٤٢٢٫٨٢٨  ١٬٣٣٤٬٣٦٩  شركات

  ٢٫٤٧٠٫٨٠٧  ١٬٩٢٣٬٩٥٩  
  

تتمثل الحسابات الهامشية في األرباح الهامشية النقدية المستلمة من العمالء من الشركات عن التسهيالت االئتمانية الممولة 
  وغير الممولة المقدمة لهم في سياق العمل االعتيادي.

  
: ال شيء ٢٠١٩(٪ سنوياً ٤ ,٢٥لمعدالت فائدة / ربح تتراوح من ال شيء إلى تخضع ودائع العمالء والحسابات الهامشية 

  ٪ سنوياً).٤ ,٥إلى 
 
  



  دار التمويل ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

١٠٣  
  

 القروض قصيرة األجل ومتوسطة األجل  ٢٩
  

 قروض قصيرة األجل
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
      

 ٢٧٬٦٠٠ ١٧٣٬١٠٠ يناير ١في 
 ١٦٠٫٠٠٠ ٢٩٨٬١٦٠ متحصالت مستلمة

 )١٤٫٥٠٠( )١٧٣٬١٠٠( مبالغ مسددة
 ١٧٣٫١٠٠ ٢٩٨٬١٦٠ ديسمبر ٣١في 

  
ً إلى ٢٬٤٤تخضع القروض قصيرة األجل لمعدالت فائدة متغيرة تتراوح من  ٪ ٤ ,١٠: ٢٠١٩(٪ سنوياً ٦ ,٠٠٪ سنويا

 .٪ سنوياً)٦ ,٠٠سنوياً إلى 
  

 قروض متوسطة األجل
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
 ١٨٣٬٣٣٥ ١٠٠٬٠٠٣ يناير ١في 

 - - متحصالت مستلمة
 )٨٣٫٣٣٢( )٧٥٬٠٠٣( مبالغ مسددة

 ١٠٠٫٠٠٣ ٢٥٬٠٠٠ ديسمبر ٣١في 
  

تاريخ الحصول 
 على التسهيل

تاريخ 
 االستحقاق

مبلغ التسهيل 
 المعتمد

 معدل الفائدة جدول السداد ألف درهم

  
 ٢٠١٧مايو  ٢٤

  
٢٠٢٠ 

  
١٠٠٬٠٠٠ 

  

درهم بعد ألف  ٨٬٣٣٣قسطاً متساوياً بقيمة  ١١
إضافة الفائدة ودفعة أخيرة (الثانية عشرة) تغطي 

 مبلغ االستخدام المتبقي بعد إضافة الفائدة.

  

 ٣إيبور لمدة 
  أشهر+

 ٪ سنوياً ٢ .١٠

  
 ٢٠١٨يونيو  ٢١

  
٢٠٢١ 

  
١٥٠٬٠٠٠ 

  
ألف درهم بعد  ٢٥٬٠٠٠أقساط متساوية بقيمة  ٥

إضافة الفائدة ودفعة أخيرة (السادسة) تغطي 
 االستخدام المتبقي بعد إضافة الفائدة.مبلغ 

 ٣إيبور لمدة 
  أشهر+

 ٪ سنوياً ٢ .١٠
  

تقديم تسهيالت ائتمانية من هذا  معتادة عندويخضع االقتراض القصير األجل و/أو القروض المتوسطة األجل لعهود مالية 
  القبيل.

  
  فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  ٣٠

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 درهمألف    ألف درهم  
        

  ٥٫٣٢٠   -  إيجارات مستحقة الدفع
 ٥٠٫٠١٣    ٤٥٬٦٢٤ ذمم دائنة تجارية

 ٣٧٫٠٩٤    ٢٣٬٨٩٥ فوائد دائنة وأرباح مستحقة الدفع
 ١٥٫٣٥١    ١٠٬٩٨٨ مصروفات مستحقة

 ٢٣٫٩٩٩    ٢٩٬٧٣٦ حساب مؤقت لحسابات يوم السداد
 ١٤٫٠١١    ١٠٬٧٣٦ شيكات غير مطالب بها

 ٤٩٫٦٠٤    ٦٠٬٤٦٣ مطلوبات أخرى
  ١٩٥٫٣٩٢    ١٨١٬٤٤٢ 

  



  دار التمويل ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

١٠٤  
  

 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  ٣١
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
      

 ١٤٫٠٨٠  ١٤٬٥٧٣ يناير ١في 
 ٢٫٤٣٧  ٢٬١٦٣ مصروف السنة

 )١٫٩٤٤(  )١٬٨١١( مبالغ مسددة
 ١٤٫٥٧٣  ١٤٬٩٢٥ ديسمبر ٣١في 

      
 رأس المال  ٣٢

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   درهمألف   
       
       مليون سهم) ٣١٠ .١: ٢٠١٩(مليون سهم  ٣١٠ .١
 ٣١٠٬٠٥٠   ٣١٠٬٠٥٠ درهم للسهم) ١: ٢٠١٩(درهم للسهم  ١بواقع  

  
 أسهم خزينة  ٣٣

  
ديسمبر  ٣١ألف سهم التي تمتلكها الشركة وشركة تابعة كما في  ٩٬٤٠٠تتمثل أسهم الخزينة في تكلفة األسهم البالغ عددها 

 ألف سهم). ٩٬٤٠٠: ٢٠١٩( ٢٠٢٠
  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 

  
 عدد األسهم 

   باآلالف
 ألف 
   درهم

عدد األسهم 
   باآلالف

 ألف 
 درهم

                
 ١٣٬٨٤٢   ٧٬٢١٢   ١٣٬٨٤٢   ٧٬٢١٢ أسهم تمتلكها دار التمويل ش.م.ع
 ٧٬٥٦٠   ٢٬١٨٨   ٧٬٥٦٠   ٢٬١٨٨ أسهم تمتلكها دار التأمين ش.م.ع

  ٢١٬٤٠٢   ٩٬٤٠٠   ٢١٬٤٠٢   ٩٬٤٠٠ 
  

على الموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية لتنفيذ برنامج شراء األسهم حيث تقوم الشركة  ٢٠١٤حصلت الشركة خالل 
بشراء وبيع أسهمها الخاصة في سياق أنشطتها االعتيادية لتداول األسهم والتسويق. ويتم التعامل مع هذه األسهم كاقتطاع 

أو خسائر من المبيعات أو االسترداد لألسهم الخاصة يتم إضافتها إلى أو خصمها من حقوق الملكية للمساهمين. إن إي أرباح 
من السوق بمتوسط سعر قدره ال  : ال شيء)٢٠١٩(، تم شراء ما مجموعه ال شيء سهم ٢٠٢٠من االحتياطيات. خالل 

  .: ال شيء)٢٠١٩(للسهم الواحد بقيمة ال شيء درهم  : ال شيء)٢٠١٩(شيء درهم 
  

 ات الموظفين المرتكزة على األسهمخطة مدفوع  ٣٤
  

تدار خطة المدفوعات المرتكزة على األسهم من قبل أحد األمناء وتمنح مجلس اإلدارة حق تحديد موظفي المجموعة الذين 
يتم منحهم األسهم. تحتسب قيم األسهم الممنوحة للموظفين ضمن المصروفات في الفترة التي تُمنح فيها األسهم، بينما تُدرج 

 سهم المتبقية ضمن حقوق المساهمين.األ
  

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خالل الفترة، لم يتم منح أي أسهم للموظفين وبلغت قيمة األسهم القائمة غير الممنوحة للموظفين كما في 
  ألف درهم). ١٬٧٥٠: ٢٠١٩(ألف درهم  ١٬٧٥٠مبلغاً وقدره 

   



  دار التمويل ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  

١٠٥  
  

 االحتياطي القانوني  ٣٥
  

والنظام األساسي  ٢٠١٥) لسنة ٢ة االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (وفقاً ألحكام قانون الشركات التجاري
٪ من أرباحها ١٠للشركة، يتعين على الشركة أن تحّول سنوياً إلى حساب االحتياطي القانوني مبلغاً من المال يعادل نسبة 

ألف  ١٬٣٩٧خالل السنة مبلغاً وقدره  ٪ من رأس مال الشركة. حولت المجموعة٥٠حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما يعادل 
 هذا االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع. ألف درهم). ١٬٣٥٩: ٢٠١٩(درهم إلى االحتياطي 

 
 أدوات الشق األول من رأس المال  ٣٦

 
على تمويل من خالل شهادات من الشق األول لرأس المال متوافقة مع أحكام الشريعة  ٢٠١٥حصلت الشركة في يوليو 

مليون درهم (صكوك الشق األول). وتمت الموافقة على إصدار هذه الشهادات في اجتماع الجمعية  ٣٠٠اإلسالمية بقيمة 
ق مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي على اعتبار هذا . كما واف٢٠١٥العمومية غير العادية للشركة في أبريل 

التسهيل أنه من الشق األول لرأس المال ألغراض تنظيمية. تحقق هذه الشهادات ربحاَ بمعدل ثابت يستحق بنهاية كل ستة 
المطالبة بها من  أشهر. تتمثل الشهادات في أوراق مالية دائمة غير مجمعة لألرباح وليس لها تاريخ استرداد محدد ويمكن

ً من الشق األول بقيمة  ً لشروط معينة. امتلكت شركات تابعة للمجموعة صكوكا ألف درهم  ٢٠٫١٥٠قبل الشركة وفقا
، وبالتالي تم حذف هذه الصكوك من بيان المركز المالي الموحد. يخضع دفع مبالغ الفوائد ألف درهم) ١٩٬٦٠٠: ٢٠١٩(

 %٧٬٥٠ :٢٠١٩( ٪ سنوياً ٦ ,١٤إلى  ٪٦ ,٠٥٨تتراوح منالمصدرة بمعدل فائدة على تلك األدوات فقط لتقدير الجهة 
 .)سنوياً 

 
مليون درهم. تمت  ١٥على سندات دائمة من الشق األول بقيمة ‘ دار التأمين’، حصلت الشركة التابعة ٢٠١٩في مارس 

. تحقق شهادات ٢٠١٩في يناير  الموافقة على إصدار شهادات رأس المال من قبل الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت
مثل شهادات رأس المال في أوراق مالية دائمة غير رأس المال ربح بمعدل ثابت مستحق الدفع بصورة نصف سنوية. تت

مجمعة لألرباح وليس لها تاريخ استرداد ثابت، ويمكن للشركة المطالبة بها وفقاً لشروط معينة. يخضع دفع مبالغ الفوائد 
  ٪ سنوياً. ٨ ,٢٥على تلك األدوات فقط لتقدير الجهة المصدرة بمعدل فائدة يبلغ 

  
 واالرتباطات الرأسماليةااللتزامات الطارئة   ٣٧

  
تقدم المجموعة اعتمادات مستندية وضمانات مالية ألطراف أخرى بالنيابة عن عمالئها. ولهذه االتفاقيات حدود ثابتة وتكون 

 عادة لفترة زمنية معينة. 
  

الموجودات على مدى  تتمثل االرتباطات الرأسمالية في التكاليف الرأسمالية المستقبلية التي تعهدت المجموعة بإنفاقها على
 فترة زمنية محددة.

  
تتمثل االلتزامات غير القابلة لإللغاء بمنح تسهيالت ائتمانية في االلتزامات التعاقدية غير القابلة لإللغاء لمنح قروض 

  واعتمادات متجددة.
  
  
  

   



  دار التمويل ش.م.ع
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١٠٦  
  

 (تابع)االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالية   ٣٧
  

  الطارئة واالرتباطات الرأسمالية التالية القائمة في نهاية الفترة / السنة:كان لدى المجموعة االلتزامات 
  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  
        

 ١٦٫٥٣٢    ٣٬٠٩٨ اعتمادات مستندية
 ١٫٠٩٣٫٢٧٠    ٧٥٦٬٧٥٩ خطابات ضمان

 ٤٫٢٠٠    ٤٬٥٠٢ ارتباطات رأسمالية
  ١٫١١٤٫٠٠٢    ٧٦٤٬٣٥٩ 

        

  
  المالية في سياق العمل االعتيادي.صدرت جميع الضمانات 

  
  اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة  ٣٨

  
تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة أو نفوذ جوهري على الطرف اآلخر عند اتخاذ 

بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم القرارات المالية أو التشغيلية. وبالنسبة للمجموعة تتألف األطراف ذات العالقة، 
، من كبار مساهمي المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولي المجموعة والشركات الخاضعة لملكيتهم بشكل ٢٤

 رئيسي، وكذلك كبار موظفي اإلدارة.
  

  لي الموجز الموحد:فيما يلي أرصدة األطراف ذات العالقة بنهاية الفترة/ السنة المدرجة ضمن بيان المركز المالي المرح
  
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  

     قروض وسلفيات إلى العمالء
  ٩١٣  ٦٩٧ إلى كبار موظفي اإلدارة  
  ٤٤٬٦٨١  ٥٣٬٢٣٦ إلى أعضاء مجلس اإلدارة  
     

     ودائع العمالء
  ١٢٬٦٢٠  ٥٬٦٥٠ من منشآت أخرى خاضعة لسيطرة مشتركة   
   
  

تتضمن األرصدة مع األطراف ذات العالقة قروضاً ممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة بهم في سياق 
. تخضع القروض ألف درهم) ٤٤٬٦٨١: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ألف درهم كما في  ٤٨٫٢٣٦العمل االعتيادي بقيمة 

٪ ٦ ,٥٪ سنوياً إلى ٦عتيادي لمعدل فائدة ثابت يتراوح من والسلفيات المقدمة إلى أطراف ذات عالقة في سياق العمل اال
  .٪ سنوياً)٦ ,٥سنوياً إلى  ٪٦: ٢٠١٩(سنوياً 

  
: ال ٢٠١٩٪ سنويـاً (٢ ,٢٥تخضع ودائـع العمالء والحسابـات الهامشية لمعدل فائدة ثابت تتراوح مـن ال شيء سنوياً إلى 

  . ٪ سنوياً)٣ ,١٥شيء سنوياً إلى 
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١٠٧  
  

  (تابع)اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة   ٣٨
  

  فيما يلي المعامالت الهامة المدرجة في المعلومات المالية الموحدة:
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ألف درهم   ألف درهم  

     إيرادات الفوائد والعموالت 
 ٤٦ ٢٩ من كبار موظفي اإلدارة  
 ١٫٨٨٨ ٢٫٣٤٩ من أعضاء مجلس اإلدارة  
   

   الفوائدمصروفات 
 ٢٨٩ ١١٨ إلى آخرين  
   

   مكافآت كبار موظفي اإلدارة
 ٢١٫٠٥١ ١٥٫٢١٨ امتيازات قصيرة األجل (رواتب وتعويضات وعالوات)  
   
  

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
  

نشأت األرصدة المستحقة المذكورة أعاله في سياق العمل االعتيادي. إن معدالت الفائدة المحّملة على ومن األطراف ذات 
العالقة هي معدالت تجارية اعتيادية. إن األرصدة المستحقة في نهاية الفترة/السنة غير مضمونة. كما لم تكن هناك أي 

  قة من أو إلى األطراف ذات العالقة. ضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي مبالغ مستح
  

 دعاوى قضائية  ٣٩
  

قد تكون المجموعة طرفاً في إجراءات ودعاوى قانونية مختلفة ناشئة في سياق العمل االعتيادي. حيث أنه ال يمكن التنبؤ 
جراءات والدعاوى بنتائج هذه اإلجراءات والدعاوى على وجه التأكيد، فإن إدارة المجموعة ال تعتقد بأنه سيكون لهذه اإل

 أي تأثير سلبي جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة إذا لم يتم الفصل فيها لصالح المجموعة.
  

 أرقام المقارنة  ٤٠
  

المطبقة تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما كان مناسباً، لكي تتوافق مع طريقة العرض والسياسات المحاسبية 
 ات المالية الموحدة.في هذه البيان
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