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 ع.م.بنك االستثمار ش

١٠  

    الموحد  األرباح أو الخسائربيان 
    ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  إيضاح
  ألف درھم  ألف درھم

  اإليرادات التشغيلية

  ٧٦٩٫٥٨٣  ٨٤٧٫٢٨٧ ١٥  إيرادات الفائدة
  )٢٥٨٫٤٨٤(  )٣١٢٫٩٩٣( ١٥  مصروفات الفائدة

----- --------   ------------  
  ٥١١٫٠٩٩  ٥٣٤٫٢٩٤صافي إيرادات الفائدة 

  ١٩٩٫٤٠٧  ٢٠٨٫٢٧٠  ١٦  صافي إيرادات الرسوم والعموالت
  ١٩٫٩٤٤  ١٩٫٩١٩من العمالت األجنبية  صافي اإليرادات

  ١٠٫٦٠٠  ٣٢٫٥٣٢  ١٧  أخرى إيرادات
-- ---------   ----------  

  ٧٤١٫٠٥٠  ٧٩٥٫٠١٥  إجمالي اإليرادات التشغيلية
-----------   ----------  

  المصروفات التشغيلية

  )١٧٧٫٣٤١(  )١٨٨٫٤٩٠(  ١٨  المصروفات العمومية واإلدارية
  )١١٫٥٦٤(  )١١٫٧٨١(  االستھالك واإلطفاء 

 ------------ -   ------------  
  )١٨٨٫٩٠٥(  )٢٠٠٫٢٧١(  إجمالي المصروفات التشغيلية

 ------------ -   ------------  
  ٥٥٢٫١٤٥  ٥٩٤٫٧٤٤األرباح قبل خسائر انخفاض القيمة 

  )٢٨٠٫٤٣٤(  )٨٧٢٫٤٨٩(  ١٩  صافي خسائر انخفاض القيمة
------------- -   ------------  

  ٢٧١٫٧١١  )٢٧٧٫٧٤٥(  أرباح السنة(خسائر) / 
=======  ======  

  ٠. ١٧١  )٠. ١٧٥(  ٢٠  )إماراتيدرھم (األساسية والمخفضة السھم  ربحية(خسارة) / 
=====  ====  

  .جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة ٦٢إلى  ١٤تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  . ٨إلى  ٢ مدرج على الصفحات منإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 



   ع.م.بنك االستثمار ش

١١  
      

  
  

  

  
   ة األخرىالشامل ألرباح أو الخسائر واإليراداتلالموحد بيان ال

   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 
   

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٧١٫٧١١  )٢٧٧٫٧٤٥(    أرباح السنة(خسائر) / 
        

        :اإليرادات الشاملة األخرى
       

        : تم إعادة تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائرالبنود التي لن ي
  بالقيمة العادلة  التي يتم قياسھاالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

  )١٤٫١٢٦(  )١٢٫٧٤٣(    من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
    -----------  -----------  

  )١٤٫١٢٦(  )١٢٫٧٤٣(    تم إعادة تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائرإجمالي البنود التي لن ي
    -----------  -----------  
        

  )١٤٫١٢٦(  )١٢٫٧٤٣(    األخرى  الشاملة الخسائرإجمالي 
    =======  ======  

  ٢٥٧٫٥٨٥  )٢٩٠٫٤٨٨(    اإليرادات الشاملة للسنة   (الخسائر) / إجمالي
    =======  ======  
  

    .جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة ٦٢إلى  ١٤تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٨إلى  ٢ مدرج على الصفحات منإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
  
   

  
  

    



   ع.م.بنك االستثمار ش

١٢  

الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية 

  رأس
 المال

  االحتياطي
 القانوني

  االحتياطي
  الخاص

احتياطي 
  القيمة العادلة

(الخسائر 
  /)المتراكمة
  األرباح

  اإلجمالي  المحتجزة
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم

  ٢٫٩٦١٫٥١٥  ٥٥٦٫٤٨٤  )٨٤٫٤٧٠(  ٤٥٠٫٦٨٨  ٤٥٠٫٦٨٨  ١٫٥٨٨٫١٢٥  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
------------- ----------- ----- ------  --- ---------   -----------  --- -- --------  

إجمالي اإليرادات الشاملة 
  )٢٧٧٫٧٤٥(  )٢٧٧٫٧٤٥(  -  -  -  -  السنة  خسائر

  اإليرادات الشاملة األخرى 
  الماليةات في القيمة العادلة للموجودات التغير

  التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل  
  )١٢٫٧٤٣(  -  )١٢٫٧٤٣(  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى   

 --------   --------   --------   -----------   ---------   -----------  
  )١٢٫٧٤٣(  -  )١٢٫٧٤٣(  الشاملة األخرى الخسائرإجمالي 

 --------   --------   --------   -----------   -- - ------- --   ----------- -  
  )٢٩٠٫٤٨٨(  )٢٧٧٫٧٤٥(  )١٢٫٧٤٣(  -  -  -الشاملة للسنة  الخسائرإجمالي 

 --------   ---------  - --------   -----------  ---------- --   ----------- -  
  )٢٫٨٠٠(  )٢٫٨٠٠(  -  -  -  -مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

  المعامالت مع مالكي البنك
  )١٢٨٫٣٢٠(  )١٢٨٫٣٢٠(  -  -  -  -   )١٤(اإليضاح  توزيعات األرباح النقدية المدفوعة

-------------- -----------  -----------   ------------   -- -- ------ - -  -- ------ ------  
  ٢٫٥٣٩٫٩٠٧  ١٤٧٫٦١٩  )٩٧٫٢١٣(  ٤٥٠٫٦٨٨ ٤٥٠٫٦٨٨ ١٫٥٨٨٫١٢٥  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ٢٫٨٢٤٫٠٨٩  ٤٥٩٫٢٧٤  )٧٠٫٣٤٤(  ٤٢٣٫٥١٧  ٤٢٣٫٥١٧  ١٫٥٨٨٫١٢٥  ٢٠١٦يناير  ١في الرصيد 
------------- -----------  ----------   ----- ------   -----------  -------- - ----  

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
  ٢٧١٫٧١١  ٢٧١٫٧١١  -  -  -  -  أرباح السنة 

  اإليرادات الشاملة األخرى 
  الماليةات في القيمة العادلة للموجودات التغير

  التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل  
  )١٤٫١٢٦(  -  )١٤٫١٢٦(  -  -  -اإليرادات الشاملة األخرى   

 --------   --------   ---------   -----------   ---------   -----------  
  )١٤٫١٢٦(  -  )١٤٫١٢٦(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى

 --------   --------  ---- -----   -----------  -------- - --   -----------  
  ٢٥٧٫٥٨٥  ٢٧١٫٧١١  )١٤٫١٢٦(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

 --------  ---- -----   ---------   -----------   ----------   -----------  
  -  )٥٤٫٣٤٢(  -  ٢٧٫١٧١  ٢٧٫١٧١  -  )١٤(اإليضاح التحويالت إلى االحتياطيات 

  )١٫٠٥٠(  )١٫٠٥٠(  -  -  -  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  المعامالت مع مالكي البنك

  )١١٩٫١٠٩(  )١١٩٫١٠٩(  -  -  -  -  )١٤(اإليضاح توزيعات األرباح النقدية المدفوعة 
--------------  -----------   -----------   ------------   -----------   -------------  

  ٢٫٩٦١٫٥١٥  ٥٥٦٫٤٨٤  )٨٤٫٤٧٠(  ٤٥٠٫٦٨٨  ٤٥٠٫٦٨٨  ١٫٥٨٨٫١٢٥  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
======== ======  ======  =======  ======  =======  

.  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة ٦٢إلى  ١٤تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

. ٨إلى  ٢ إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من



 ع.م.بنك االستثمار ش

١٣  

    الموحد بيان التدفقات النقدية
    ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  إيضاح
  ألف درھم  ألف درھم

  التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
  ٢٧١٫٧١١  )٢٧٧٫٧٤٥(  أرباح السنة(خسائر) / 
  :تسويات لـ 
  ١١٫٥٦٤  ١١٫٧٨١  واإلطفاء  االستھالك

  ٢٫٩٩٨  ٤٩٥  إطفاء عالوة السندات 
  )١٫٥٤٩(  )١٫٢٧٨( أوراق مالية استثماريةمن صافي األرباح 

  ٢٤٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠   ةاستثماري اتلعقار القيمة العادلة خسائر
  ٢٨٠٫٤٣٤  ٨٧٢٫٤٨٩   القيمة صافي خسائر انخفاض

-----------  -----------  
٥٨٩٫١٥٨  ٦١٤٫٧٤٢  

  )١٨٠٫٠٠٠(  ٤٠٥٫٠٠٠  المصرف المركزي تستحق بعد ثالثة أشھر  التغيرات في ودائع ألجل لدى 
  ١٫٩٩٨  ١٠٠٫٠٠٠  البنوك تستحق بعد ثالثة أشھرالتغيرات في ودائع ألجل لدى 

  )١٫٣٣٢٫٨١٠(  )١٫٣٨٤٫٥٩٨(  عمالءلل والسلفياتالتغير في القروض 
  )٣٦٫٥٧٤(  )١٢٣٫٢٠٣(  التغير في الموجودات األخرى

  )٧٫٣٤٦(  -   تستحق بعد ثالثة أشھرالتغير في ودائع ألجل من البنوك 
  ٨٤٥٫٣٩٩  ١٫٤١٧٫٤٤٣  التغير في الودائع من العمالء
  )٨٢٫٢٨٤(  ١٥٤٫٢٥٨  التغير في المطلوبات األخرى

  )١٫٠٥٠(  )٢٫٨٠٠(  عضاء مجلس اإلدارة أل المدفوعة مكافآتال
----------- --   ------------  

  )٢٠٣٫٥٠٩(  ١٫١٨٠٫٨٤٢  األنشطة التشغيلية )المستخدم في( الناتج من / صافي النقد
---------- ---   ------------  

  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٤٫٣٦٣(  )١٤٫٧٥٤(  شراء ممتلكات ومعدات

  -  )٤٫٥٧٦(  استثمارية أوراق مالية  شراء
  ٨١٫٤٨٢  ٣١٫٨٤٦  أوراق مالية استثمارية /استردادالمتحصالت من بيع

----------   ---------  
  ٧٧٫١١٩  ١٢٫٥١٦  األنشطة االستثماريةالناتج من  صافي النقد

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

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )١١٩٫١٠٩(  )١٢٨٫٣٢٠(  توزيعات األرباح النقدية المدفوعة

 -------------   -------------  
  )١١٩٫١٠٩(  )١٢٨٫٣٢٠(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

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

  )٢٤٥٫٤٩٩(  ١٫٠٦٥٫٠٣٨  في النقد وما يعادله )النقص( الزيادة / صافي
  ١٫٨٢٨٫٢٣٩  ١٫٥٨٢٫٧٤٠   يناير ١النقد وما يعادله في 

------ --------   -------------  
١٫٥٨٢٫٧٤٠ ٢٫٦٤٧٫٧٧٨  ٢١ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 

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

  .جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة ٦٢إلى  ١٤تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

. ٨إلى  ٢ مدرج على الصفحات منإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 



   ع.م.بنك االستثمار ش

١٤  
      

  
  

  

  
   لية الموحدة حول البيانات الما إيضاحات

  
  الوضع القانوني واألنشطة   ١

  
 ١٩٧٥شركة مساھمة عامة ذات مسؤولية محدودة وقد تأسس البنك عام إن بنك االستثمار ش.م.ع ("بنك االستثمار" أو "البنك") ھو 

بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة. إن عنوان المكتب المسجل 
  ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.١٨٨٥للبنك ھو ص.ب 

  
قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة األنشطة المصرفية. إن النشاط  حصل بنك االستثمار على ترخيص من

الرئيسي لبنك االستثمار ھو تقديم الخدمات المصرفية للشركات واألفراد من خالل شبكة فروعه الكائنة في الشارقة ودبي وأبوظبي 
ة في بيروت، لبنان من خالل فرعه المرخص من مصرف لبنان والعين ورأس الخيمة والفجيرة. كما يزاول البنك األنشطة المصرفي

  ("مصرف لبنان المركزي"). إن أسھم البنك مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
  

وھي شركة ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة لمطار " ح.م.ألفا للخدمات المالية م"لدى البنك شركة تابعة مملوكة له بالكامل 
  . لبنكلالشارقة الدولي لتقديم خدمات الدعم 

  
يشار إليھما معاً (من البنك وشركته التابعة  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما وللسنة المنتھية في تتألف البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية 

  "). المجموعة"بـ
  
  أساس اإلعداد  ٢

  
 بيان التوافق   )أ

  
دولة لاالتحادي القانون  واألحكام ذات الصلة منالتقارير المالية  إلعداد الدولية معاييرللوفقاً الموحدة تم إعداد ھذه البيانات المالية 

  .٢٠١٥لسنة  )٢(رقم اإلمارات العربية المتحدة 
  

 قياسأساس ال   )ب
  

  :تم بيانھا بالقيمة العادلةيالتي  البنود التاليةالتكلفة التاريخية باستثناء  على أساسالموحدة تم إعداد ھذه البيانات المالية 
 العقارات االستثمارية؛ -
 و ؛الخسائر وأبالقيمة العادلة من خالل األرباح  األدوات المالية -
   . المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى األدوات -

  
 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   )ج

  
وعملة  للبنك العملة الرسمية يوھ ")اإلماراتي الدرھم("اإلمارات العربية المتحدة  درھمب الموحدة تم عرض ھذه البيانات المالية

عدد صحيح إلى أقرب اإلماراتي بالدرھم  المبينةالمعلومات المالية  تم تقريب، يذكر خالف ذلكباستثناء ما . المالية هبياناتعرض 
  .لفباأل
  

 استخدام التقديرات واألحكام    )د
  

التقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات  الدولية إلعداد معاييرلإن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً ل
وقد . واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

  . تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات
  

ويتم االعتراف بالتغيرات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي . لھا بصورة مستمرة تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة
  . مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت ةھا تعديل التقديرات وفي أي فتريتم في

  
واألحكام تقدير حاالت عدم اليقين بيان المعلومات حول المجاالت الھامة التي تنطوي على  ٢٦بصورة محددة، يتم في اإليضاح 

  . تطبيق السياسات المحاسبية التي لھا التأثير األكبر على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة المستخدمة فيالھامة 
   



   ع.م.بنك االستثمار ش

١٥  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
  لسياسات المحاسبية الھامةلملخص   ٣

  
، الموحدة بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في ھذه البيانات المالية التاليةتطبيق السياسات المحاسبية قامت المجموعة ب

  (ض).  ٣باستثناء التطبيق اإللزامي للمعايير المحاسبية الجديدة المشار إليھا في اإليضاح 
  

 أساس التوحيد    )أ
  

 التابعة الشركة
عندما تكون  الشركة المستثمر بھاتسيطر المجموعة على  .لسيطرة المجموعة خاضعة شركة مستثمر بھا ھي التابعة إن الشركة

وتكون لديھا القدرة على التأثير في تلك العائدات من  الشركةمعرضة إلى، أو لديھا حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطھا مع تلك 
التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء  دراج البيانات المالية للشركةويتم إ. تلك المنشأة على نفوذھاخالل 

  .السيطرة عليھا وحتى تاريخ انتھاء ھذه السيطرة
  

  المعامالت المحذوفة عند التوحيد 
باستثناء ( محققةالغير  مصروفاتاليرادات واإلالمجموعة باإلضافة إلى  ية بين شركاتداخلالوالمعامالت يتم حذف األرصدة 

لمجموعة عند إعداد ھذه البيانات الداخلية لالمعامالت  نعناتجة ال) العمالت األجنبية عن معامالت صرفناتجة ال أو الخسائر األرباح
المحققة ولكن إلى المدى الذي ال ويتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بھا حذف األرباح غير  .المالية الموحدة

  . انخفاض القيمةوجد فيه دليل على ي
  

  إيرادات ومصروفات الفائدة   )ب
  

معدل  يتمثل. الفائدة الفعلية طريقةباستخدام  بيان األرباح أو الخسائر الموحدفي  ومصروفات الفائدة بإيرادات الفائدة االعترافيتم 
 المتوقعةاألعمار  على مدى المقدرة النقدية المستقبلية المدفوعات والمقبوضات خصم بموجبهالمعدل الذي يتم  فيالفائدة الفعلي 

عند  .للموجودات أو المطلوبات المالية القيمة الدفتريةإلى  )أقصرعلى فترة  ،حيثما أمكن أو،(المالية  لموجودات أو المطلوباتل
 المتعلقة باألداة كافة الشروط التعاقدية مراعاةمع المستقبلية بتقدير التدفقات النقدية  المجموعةقوم احتساب معدل الفائدة الفعلي، ت

  . المستقبلية خسائر االئتمانباستثناء لية الما
  

ال يتجزأ من التي تشكل جزءاً  ةستلمالمدفوعة أو المالنقاط والرسوم و تكاليف المعامالتمعدل الفائدة الفعلي  احتساب تتضمن عملية
إلى حيازة أو إصدار موجودات أو  بصورة مباشرة التكاليف اإلضافية المنسوبةعلى  تكاليف المعاملة تشتمل. معدل الفائدة الفعلي

  .ماليةمطلوبات 
  

  :على ما يلي بيان األرباح أو الخسائر الموحدفي  المبينةتشتمل إيرادات ومصروفات الفائدة 
  
  ؛ةفعليالفائدة ال على أساس احتسابھاالتي يتم وبالتكلفة المطفأة  قاسةالمُ الموجودات والمطلوبات المالية  علىالفائدة  -
في التدفقات  تغيرمن الالنقدية  لة تم تحديدھا في تحوط التدفقمؤھ تحوطالفعلي من تغيرات القيمة العادلة في مشتقات  الجزء -

 و الفائدة؛مصروفات  / على إيرادات للتحوطالتدفقات النقدية الخاضعة ا خاللھلفائدة، في نفس الفترة التي تؤثر لالنقدية 
  . الفائدة مخاطر أسعارمن  القيمة العادلة تحوطل المخصصةالمؤھلة  التحوطالفعلي من تغيرات القيمة العادلة في مشتقات  الجزء -
  

التجارية  المجموعةعمليات ب فيما يتعلقإن إيرادات ومصروفات الفائدة على جميع الموجودات والمطلوبات التجارية تعتبر عَرضية 
  .صافي اإليرادات من االستثمارات ضمنمع جميع التغيرات األخرى في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التجارية  بيانھاويتم 

  
والموجودات  حتفاظ بھا ألغراض إدارة المخاطراألخرى التي يتم اال ألدوات المشتقةلالقيمة العادلة  في تغيراتاليتم عرض 

العمالت األجنبية  من صافي اإليرادات ضمنبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  سجلةالموالمطلوبات المالية األخرى 
   .بيان األرباح أو الخسائر الموحدفي واإليرادات األخرى 

  
  الرسوم والعموالت ومصروفات إيرادات   )ج

    
 االلتزام الماليأو  األصليتم إدراج إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت التي تمثل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي على 

  . ضمن قياس معدل الفائدة الفعلي
  
من قبل  الصلةاالستحقاق عندما يتم تقديم الخدمات ذات على أساس  األخرى إيرادات الرسوم والعموالتاالعتراف ب عامةً  يتم

االلتزام  ذا القرض، يتم االعتراف برسوم ھذاعندما ال يكون من المتوقع أن يترتب على االلتزام بتقديم قرض سحب ھ. المجموعة
كمصروفات عند تلقي الخدمات األخرى مصروفات الرسوم والعموالت  بيانيتم . على أساس القسط الثابت على مدى فترة االلتزام

  . ذات الصلة
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  إيرادات توزيعات األرباح   )د

 .في استالم اإليرادات المجموعةحق  ثبوتعند  الموحد األرباح أو الخسائربإيرادات توزيعات األرباح ضمن بيان  االعترافيتم 
   .بالنسبة لسندات الملكية األرباحعادةً ما يكون ذلك التاريخ ھو تاريخ إعالن توزيعات و

  الموجودات المالية   )ھـ

  االعتراف 

ً  االعترافبالمجموعة  قومت ويتم . الذي تنشأ فيه في التاريخوسندات الدين  السلفياتوالقروض بالموجودات المالية مثل مبدئيا
ً االعتراف  ) المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائربما في ذلك الموجودات (بكافة الموجودات المالية األخرى مبدئيا
  . األداةبخاصة التعاقدية الحكام األفي طرفاً  المجموعةصبح فيه ت الذي في التاريخ

تكاليف  زائداً، بالنسبة للبند غير المبين بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بالقيمة العادلة المالي األصلقياس  مبدئياً يتم 
  .إصدارهأو  حيازتهالمعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى 

. إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة في مجملھا يتم الحقاً قياس كافة الموجودات المالية المعترف بھا

  التصنيف 

ً  األصل المالي تصنيف في البدايةيتم  . بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلةلقياسه  وفقا

  التكلفة المطفأة 
  :الشرطين التاليين كال في حالة تحققفقط  بالتكلفة المطفأةيكون األصل المالي مؤھالً للقياس 

  التعاقدية؛ ويھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية  أعمال نموذجضمن  محتفظ به األصليكون أن  -
ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األساسي والفائدة على أن  -

 . المستحق األصليالمبلغ 

. يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة ،في حالة عدم تحقق ھذين الشرطين

على مستوى المحفظة حيث أن ذلك يمثل أفضل طريقة يمكن من خاللھا إدارة األعمال وتقديم  أعمالتقوم المجموعة بتقييم نموذج 
  . المعلومات إلى اإلدارة

يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية  أعماللتقييم ما إذا كان يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج 
  : بارھا ما يليالتعاقدية، تأخذ المجموعة باعت

  سياسات وأھداف اإلدارة فيما يتعلق بالمحفظة وتأثير تطبيق ھذه السياسات؛  -
  كيفية تقييم اإلدارة ألداء المحفظة؛  -
 تعاقدية؛ الفائدة الاإلدارة على الحصول على إيرادات  استراتيجيةز يترك مدى -
 مدى تكرار مبيعات األصل المتوقعة؛  -
 سبب بيع أي أصل؛ و  -
يتم بيعھا بعد فترة قصيرة من  بناًء على استحقاقھا التعاقدي أم الموجودات التي يتم بيعھا يتم االحتفاظ بھا لفترة ممتدةھل  -

  .  االستحواذ عليھا أو لفترة ممتدة قبل تاريخ استحقاقھا

لى االحتفاظ بالموجودات من أجل بغرض المتاجرة ال يتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج عمل يھدف إالمحتفظ بھا إن الموجودات المالية 
  .تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

قامت المجموعة بتصنيف بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ألن ھذا التصنيف ينھي أو يقلل 
  . ذلك غيربصورة ملحوظة االختالف المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفھا 
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   )تابع(التصنيف 

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 أدوات الملكيةبعض تصنيف االستثمارات في ) وفقاً لكل أداة على حدة(بدئي قد تقرر المجموعة بصورة نھائية عند االعتراف الم
ال يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إذا كان . بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  .بغرض المتاجرة أدوات الملكيةيتم االحتفاظ ب

في استالم  المجموعةعندما يثبت حق  بيان األرباح أو الخسائر الموحد ضمن أدوات الملكية منيتم االعتراف بتوزيعات األرباح 
  .توزيعات األرباح ما لم تمثل ھذه التوزيعات بصورة واضحة استرداد لجزء من تكلفة االستثمار

يتم االعتراف بأي انخفاض في  وال بيان األرباح أو الخسائر الموحدإلى  أدوات الملكيةتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر من ال ي
    .القيمة ضمن األرباح أو الخسائر

إدارة بغرض  لديھا األعمالما لم تقم المجموعة بتغيير نموذج  بھا المبدئي االعترافال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب 
  .الموجودات المالية

  الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

يتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية على أنھا موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ما لم تقم 
على أنھا بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  تسجيلھاالمجموعة بتصنيفھا كاستثمارات محتفظ بھا لغير غرض المتاجرة وعليه، يتم 

  رى.الشاملة األخ

  يُعتبر األصل المالي أنه محتفظ به لغرض المتاجرة إذا:

تم شراؤه أساساً لغرض البيع في المستقبل القريب، أو -

كان، عند االعتراف المبدئي، جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة تديرھا المجموعة وله نمط فعلي حديث للحصول على  -
  أرباح في فترات قصيرة.

المالية التي ال ينطبق عليھا معايير القياس بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر أو يتم قياس الموجودات 
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. عالوة على ذلك، فإن الموجودات المالية التي ينطبق عليھا معايير القياس 

ة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر. قد يتم مصنفبالتكلفة المطفأة ولكنھا 
تصنيف الموجودات المالية بالقيـمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي إذا كان ھذا التصنيف يلغي أو يقلل 

االعتراف والذي قد ينشـأ من قيـاس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو بشكل ملحوظ التضارب في القياس أو 
  الخسائر عليھا على أسس مختلفة. 

قياس يتم مبدئياً االعتراف بالموجودات المالية ويتم قياسھا الحقاً بالقيمة العادلة، مع االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة ال
  األرباح أو الخسائر الموحد. يتم تحميل كافة التكاليف المنسوبة مباشرةً للمعاملة على بيان األرباح أو الخسائر الموحد.ضمن بيان 

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالقيمة 
  يرادات الشاملة األخرى ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عندما يُثبت حق المجموعة في استالمھا.العادلة من خالل اإل
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بالتكلفة المطفأة   المسجلةانخفاض قيمة الموجودات المالية 

تقرير بتقييم ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من  في تاريخ كل تقوم المجموعة
يتعرض األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية النخفاض في القيمة عندما يشير . بالتكلفة المطفأة المسجلةالموجودات المالية 

ألصل وكان لھذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية باقع بعد االعتراف المبدئي الدليل الموضوعي إلى حدث خسارة و
  .تأخذ المجموعة باالعتبار األدلة على انخفاض القيمة على المستوى الفردي والجماعي. لألصل يمكن تقديره بصورة موثوقة

األزمة المالية الحادة التي قد يواجھھا المقترض أو المصدر أو قد تتضمن األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية 
من قبل المجموعة وفقاً لشروط لم تكن  الدفعة المقدمةالتعثر أو العجز عن السداد من قبل المقترض أو إعادة ھيكلة القرض أو 

المجموعة لتقبلھا في الظروف العادية أو المؤشرات على تعرض أحد المقرضين أو المصدرين لإلفالس أو عدم وجود سوق نشط 
من قبل  السداديرات السلبية في القدرة على تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغ بيانات ملحوظة أخرى ةألحد السندات أو أي

  .في المجموعة التعثر تصاحبالمجموعة أو الظروف االقتصادية التي  فيلمقترضين أو المصدرين ا

  انخفاض القيمة المحدد 
النخفاض في  هللتحقق مما إذا كان ھناك دليل موضوعي على تعرض على حدة تاريخ كل تقرير بتقييم كل أصلفي  المجموعةقوم ت

القيمة وبالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين القيمة الدفترية لألصل المالي  المسجلةيتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات . القيمة
. الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لھذا األصل

مالي أو تعديلھا أو استبدال أصل مالي قائم بأصل مالي جديد نظراً لألزمة في حالة إعادة التفاوض حول الشروط الخاصة بأصل 
إذا كانت التدفقات النقدية . المالية التي يواجھھا المقترض، يتم تقييم ما إذا كانت ھناك ضرورة إليقاف االعتراف بھذا األصل المالي

حقوق التعاقدية بالحصول على تدفقات نقدية من األصل لألصل الذي تم إعادة التفاوض بشأنه مختلفة بصورة جوھرية، تعتبر ال
وفي ھذه الحالة، يتم إيقاف االعتراف باألصل المالي األصلي ويتم االعتراف باألصل المالي الجديد بالقيمة . المالي األصلي قد انتھت

  : العادلة ويتم قياس خسائر انخفاض القيمة كما يلي

يترتب عليھا إيقاف االعتراف باألصل القائم، يتم إدراج التدفقات النقدية المقدرة الناتجة من إذا كانت إعادة الھيكلة المتوقعة ال  )أ
األصل المالي المعدل ضمن قياس األصل القائم استناداً إلى التوقيت المتوقع للحصول عليھا والمبالغ المخصومة بمعدل الفائدة 

. الفعلي األصلي لألصل المالي القائم

تتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد الھيكلة المتوقعة يترتب عليھا إيقاف االعتراف باألصل القائم،  إذا كانت إعادة  )ب
ويتم خصم ھذا المبلغ اعتباراً من التاريخ المتوقع إليقاف . كتدفق نقدي نھائي من األصل المالي القائم وقت إيقاف االعتراف به

. تخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي القائماالعتراف إلى تاريخ التقرير باس

  الجماعي انخفاض القيمة
  :ينتمختلف في حالتين ةجماعيبصورة يتم تحديد انخفاض القيمة 

وللقروض التي تخضع للتقييم الفردي من أجل تغطية الخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم تحديدھا حتى اآلن؛  -
  .المتجانسة التي ال تعتبر ھامة في حالتھا الفرديةلمجموعات القروض  -

 ةراالستردادات وقيمة الخسا على تجارب سابقة الحتمالية التعثر وتوقيت المجموعةعند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، تعتمد 
من المتكبدة، مع مراعاة أحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية 

تتم مقارنة معدالت التعثر ومعدالت الخسارة والتاريخ المتوقع  .أكبر أو أقل مما تشير إليه التجارب السابقة المحتمل أن تكون
  . المستقبل بصورة منتظمة مقابل النتائج الفعلية لضمان بقاء تلك المعدالت مالئمة السترداد المبالغ في

كافة  إنھاءويتم شطب تلك القروض بعد . القرضھذا مخصص انخفاض قيمة ، يتم شطبه مقابل ما ضقرعندما ال يمكن تحصيل 
ً للمبالغ التي تم شطبھا  الالحق دإن االستردا. ديد مبلغ الخسارةوتح للتحصيل اإلجراءات الالزمة  يترتب عليهأو أي حدث /و سابقا

بيان األرباح أو الخسائر  فيض في قيمة القرنخفاض االمخصص  قيمة يؤدي إلى تخفيضخسائر انخفاض القيمة انخفاض في 
  .الموحد

لقروض المكون لمخصص الويتم بيانھا ضمن حساب  بيان األرباح أو الخسائر الموحديتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن 
وفي حال أدى حدث . ويستمر االعتراف بالفائدة على الموجودات الخاضعة النخفاض في القيمة من خالل عكس الخصم. السلفياتو

 .الخسائر الموحدبيان األرباح أو خسائر انخفاض القيمة من خالل النقص في ، يتم عكس مبلغ خسارة انخفاض القيمة نقصالحق إلى 
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  المالية  بالموجودات االعترافإيقاف 

أو  المالياألصل نقدية من تدفقات  الحصول علىفي  التعاقدية اي حقوقھنتھعندما ت باألًصل المالي االعترافبإيقاف  المجموعةقوم ت
م وتق ال أو فعلية مخاطر وامتيازات الملكية بصورة كافة تحويلاألصل المالي من خالل معاملة يتم بموجبھا  بتحويل قومعندما ت

يتم  .األصل الماليسيطرتھا على ب وال تحتفظأو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية  بتحويلبموجبھا المجموعة 
أو االحتفاظ بھا  تسجيلھابوالتي تقوم المجموعة  المالية المنقولة المؤھلة إليقاف االعتراف في الموجودات حصةبأي  االعتراف
القيمة عند إيقاف االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين  .الموحد في بيان المركز المالي التزام منفصلأو  كأصل
بما في ذلك أي أصل جديد تم (والثمن المقبوض ) المحول األصلمن المخصصة إلى الجزء  الدفتريةالقيمة أو (لألصل  الدفترية

   .بيان األرباح أو الخسائر الموحدضمن ) الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد محتمل

ولكنھا تحتفظ إما بكافة  ،الموحد الموجودات المعترف بھا في بيان المركز المالي تحويلتقوم المجموعة بإبرام معامالت يتم بموجبھا 
ال يتم إيقاف في حالة االحتفاظ بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات، . مخاطر وامتيازات الموجودات المالية أو بجزء منھا

 سبيل المثالمتيازات يتضمن، على تفاظ الفعلي بكافة المخاطر واالالموجودات مع االح تحويلإن . المحولةاالعتراف بالموجودات 
  . إعادة الشراءمعامالت و بضمان أوراق ماليةقراض اإل

بصورة  تحويلھااألصل المالي أو  ملكية فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم المجموعة خاللھا باالحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات
ارتباطھا بھذا األصل ويتحدد ذلك من خالل اعترافھا بھذا األصل إلى مدى في المجموعة  تستمرتحتفظ بالسيطرة عليه، لكنھا و فعلية

  .المحولمدى تعرضھا لتغيرات في قيمة األصل 

ويتم إيقاف االعتراف باألصل . مقابل رسوم المحولتحتفظ المجموعة في بعض المعامالت بااللتزام بتقديم خدمات لألصل المالي 
يتم االعتراف بأي موجودات أو مطلوبات متعلقة بعقد الخدمة ويتوقف ذلك على . قاف االعترافعندما تنطبق عليه معايير إي المحول

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

 المجموعةمن قبل  الصادرة أدوات الملكيةالمطلوبات المالية و   )و

  حقوق ملكيةالتصنيف كديون أو 
. االتفاق التعاقدي لجوھرلكية وفقاً حقوق مكمطلوبات مالية أو كإما  أدوات الملكيةو سندات الدينيتم تصنيف 

   أدوات الملكية
أدوات ب االعترافويتم . التزاماتھاكافة  اقتطاعالمتبقية في موجودات منشأة ما بعد  الحصةأي عقد يدل على الملكية في  أداةتمثل ت

.   صدار المباشرةحصالت المستلمة ناقصاً تكاليف اإلمتالقيمة ما يعادل المصدرة من قبل المجموعة ب الملكية

  المطلوبات المالية
تقوم  ."كمطلوبات مالية أخرى"أو " بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر"كمطلوبات مالية  إما يتم تصنيف المطلوبات المالية

ً  ويتم االعتراف. في التاريخ الذي تنشأ فيه المصدرة وسندات الدين المجموعة باالعتراف مبدئياً بالمطلوبات المالية مثل الودائع  مبدئيا
في التاريخ الذي ) المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المطلوباتبما في ذلك (المالية األخرى  المطلوباتبكافة 
  .بح فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداةتص

  المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يتم االحتفاظ بالمطلوبات المالية بغرض المتاجرة 

. ويتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة تحديدھا دما يتمأو عن

  المطلوبات المالية األخرى
ً قياس المطلوب تكاليف  وودائع العمالء، بالقيمة العادلة بعد خصمالمجموعة قروض ات المالية األخرى، بما في ذلك يتم مبدئيا

. المعاملة

ً قياس المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم االعتراف بمصروفات الفائدة على  يتم الحقا
  .ةالفعلي الفائدةأساس 
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(تابع)  قبل المجموعةالصادرة من  المطلوبات المالية وأدوات الملكية   )و

  إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية
. تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما، وفقط عندما، تتم تسوية التزامات المجموعة أو يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا

التكلفة المطفأة 

الذي يتم بموجبه قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي  تتمثل التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي في المبلغ
ناقصا المبالغ المسددة من المبلغ األصلي مع إضافة أو خصم اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين 

  . في حالة الموجودات الماليةالمبلغ المبدئي المعترف به والمبلغ المستحق ناقصاً خسائر انخفاض القيمة 

لمتاجرة بغرض ا الموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا

تلك الموجودات والمطلوبات التي تستحوذ عليھا أو تتكبدھا لمتاجرة في بغرض اتتمثل الموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا 
رتھا لتحقيق تحتفظ بھا كجزء من محفظة تتم إدا المجموعة بصورة أساسية بغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب أو

  . أرباح قصيرة األجل

ً بالقيمة العادلة في بيان المركز الماليبغرض المتاجرة بالموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا مبدئياً يتم االعتراف   ويتم قياسھا الحقا
ويتم االعتراف بكافة التغيرات في القيمة العادلة . الخسائر الموحدبيان األرباح أو ضمن المعترف بھا تكاليف المعاملة  مع الموحد

  . بيان األرباح أو الخسائر الموحدضمن األخرى كجزء من صافي اإليرادات 

  التصنيف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

: خالل األرباح أو الخسائر في أي من الحاالت التاليةبتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من  قامت المجموعة
  ؛عندما تتم إدارة الموجودات أو المطلوبات وتقييمھا وبيانھا داخلياً على أساس القيمة العادلة -
 و المحاسبي الذي قد ينشأ خالفاً لذلك؛ االختالفإذا كان ھذا التصنيف ينھي أو يقلل بصورة ملحوظة  -
.  ام يتضمن أداة مشتقة ضمنية تعدل بصورة جوھرية التدفقات النقدية التي قد يتطلبھا العقدإذا كان األصل أو االلتز -

المقاصة   )ز

يكون  ، وفقط عندما،عندما، الموحد بيان المركز الماليصافي المبلغ في يتم عرض تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية و
ً قانونيقابل للتنفيذ حق  للمجموعة  الموجودات تحصيلأو المبلغ  على أساس صافيتسويتھا  إما تعتزمو المعترف بھا المبالغ مقاصةب ا

   . بصورة متزامنةوتسوية المطلوبات 

، أو ذلك الدوليةالتقارير  الدولية إلعداد معاييرال تجيزعندما  فقط المبلغ على أساس صافييتم عرض اإليرادات والمصروفات 
  .للمجموعةفي النشاط التجاري  كماألرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت مشابھة با
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  القيمة العادلةمبادئ قياس   )ح

بين المشاركين  منتظمةالمبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة في " القيمة العادلة"تمثل ت
. لمجموعة في ذلك التاريخل يكون متاحاً أفضل سوق  ، في حالة عدم وجوده،أو السوق الرئيسيفي السوق في تاريخ القياس في 

 .الوفاء بااللتزام عدممخاطر  لاللتزامتعكس القيمة العادلة 

يعتبر السوق . في سوق نشط لتلك األداة السعر المدرجداة باستخدام ألعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة ل
 عنمعلومات  بحيث يتسنى الحصول على كافٍ  المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل حدوث تكرارفي حال  أنه نشط

  .  بصورة مستمرة ألسعارا

أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  عندما ال يكون ھناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم المجموعة
يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان . بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة

  .باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة ليضعھا

أو  المدفوع للمبلغالقيمة العادلة  أي - داة مالية عند االعتراف المبدئيأفضل دليل على القيمة العادلة أل ھو عادةً  سعر المعاملة يكون
االستدالل على القيمة  يتمال ف عن سعر المعاملة، لالمجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تخت تقرر عندما. المقبوض

بيانات من أساليب تقييم تستخدم فقط  االستناد إلى األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو بواسطةالعادلة 
ق بين القيمة العادلة عند الفر لمراعاة يلھاويتم تعدقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة،  يتم مبدئياً  السوق الملحوظة، وفي ھذه الحالة
على أساس تناسبي على مدى  بيان األرباح أو الخسائر الموحدالحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن . االعتراف المبدئي وسعر المعاملة

ً عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوم   .المعاملة إنھاءبيانات السوق الملحوظة أو يتم ب بشكل عام ا

حد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم المجموعة بقياس حال كان لدى ألفي 
  .كز قصيرة األجل بسعر الطلباالموجودات والمراكز طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمر

على التي تقوم المجموعة بإدارتھا  ،لوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمانمحافظ الموجودات المالية والمط إن
مركز صافي على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع  ، يتم قياسھاأساس صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان

على  التعديالتويتم تخصيص تلك . للتعرض لمخاطر محددة) صافي مركز قصير األجل أو المبلغ المدفوع لتحويل( طويل األجل
التي تنطوي  مخاطرال في االعتبار تضعالتي  التعديالتمستوى المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس 

  . كل أداة في المحفظةعليھا 

 سداد فيه قد يُطلبتاريخ أول  اعتباراً من اويتم خصمھمستحق الدفع عند الطلب، عن المبلغ وديعة تحت الطب لالقيمة العادلة لال تقل 
  .المبلغ

خاللھا  حدثالتي  دلة كما في نھاية فترة التقريرتقوم المجموعة باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العا
  .  التغيير

 غير المتاجرة لغرضاألدوات المشتقة األخرى المحتفظ بھا  – األدوات المالية المشتقة   )ط

المحتفظ بھا ألغراض  األدوات المشتقةتشتمل . عمالئھامتطلبات لتلبية تقوم المجموعة بإبرام أدوات مالية مشتقة بصورة أساسية 
 محتفظ بھا الموجودات والمطلوبات المشتقة التي ال يتم تصنيفھا على أنھا موجودات أو مطلوبات كافةإدارة المخاطر الداخلية على 

بيان في  من خالل األرباح أو الخسائر المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر بالقيمة العادلةاألدوات المشتقة يتم قياس . للمتاجرة
     .الموحد المركز المالي
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العمالت األجنبية   )ي

  المعامالت بالعمالت األجنبية )١(

. السائدة في تاريخ المعاملةالعمالت األجنبية صرف وفقاً ألسعار  يدرھم اإلماراتالإلى  بالعمالت األجنبيةيتم تحويل المعامالت 

ً ألسعار الدرھم اإلماراتي إلى  التقريرتاريخ وبات المالية بالعمالت األجنبية في تم تحويل الموجودات والمطلي الفورية  صرفالوفقا
لبنود المالية في الفرق بين التكلفة المطفأة بالدرھم المتعلقة با تتمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية .في ذلك التاريخالسائدة 

الفائدة الفعلية والمبالغ المدفوعة خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة  بناء علىاإلماراتي في بداية السنة، المعدلة 
  . وفقاً لسعر الصرف الفوري في نھاية السنة

تي وفقاً بالعمالت األجنبية إلى الدرھم اإلماراالتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة تتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية 
ويتم تحويل البنود غير المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية . في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة الفوريةألسعار الصرف 

  . في تاريخ المعاملة الفوريةبالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف 

  .بيان األرباح أو الخسائر الموحدبفروقات العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن  االعتراف بصورة عامة يتم

العمليات الخارجية  )٢(

ً ألسعار الصرف دات ومطلوبات العمليات الخارجيةيتم تحويل موجو كما . في تاريخ التقريركما  الفورية إلى الدرھم اإلماراتي وفقا
  . في تواريخ المعامالت الفوريةإلى الدرھم اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف  الخارجية يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات

في احتياطي تحويل العمالت  رادات الشاملة األخرى ويتم بيان القيمة المتراكمةالعمالت األجنبية ضمن اإلي اتيتم االعتراف بفروق
  . فرق التحويل إلى الحصة غير المسيطرةتخصيص  ، إلى المدى الذي يتم فيه)احتياطي تحويل العمالت( األجنبية

فقدان السيطرة، تتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي تحويل العمالت  ويترتب على ذلكعند استبعاد عملية خارجية 
عند قيام المجموعة باستبعاد . األجنبية المتعلق بتلك العملية الخارجية ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو خسائر االستبعاد

جزء فقط من حصتھا في شركة تابعة بحيث يتضمن ھذا االستبعاد عملية خارجية مع االحتفاظ بالسيطرة، تتم إعادة تصنيف الجزء 
  . ذي الصلة من القيمة المتراكمة إلى الحصص غير المسيطرة

ند مالي مستحق القبض من أو مستحق الدفع إلى عملية خارجية، عندما ال تكون ھناك نية أو احتمال في المستقبل المنظور لتسوية ب
تُعتبر أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن ذلك البند المالي جزءاً من صافي االستثمار في العملية الخارجية ويتم 

  .تحويل العمالت ضمن حقوق الملكيةاالعتراف بھـا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى؛ ويتم بيان القيمة المتراكمة في احتياطي 

الممتلكات والمعدات   )ك

  االعتراف والقياس  )١(

تشتمل التكلفة على . المتراكمة بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة قياسيتم 
  .األصل الستحواذ علىلمنسوبة بصورة مباشرة الالمصروفات 

  الالحقة التكاليف )٢(

إلى  المصروفاتالالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بھذه  المصروفاتتتم رسملة 
  .ويتم احتساب تكاليف الصيانة اليومية للممتلكات واآلالت والمعدات كمصروفات عند تكبدھا. المجموعة
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  )تابع(الممتلكات والمعدات   )ك

  االستھالك  )٣(

الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمھا المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى لشطب تكلفة بنود  يتم احتساب االستھالك
    . ال يتم احتساب استھالك لألراضي .أو الخسائر الموحد بيان األرباحضمن  بهأعمارھا اإلنتاجية، ويتم عادةً االعتراف 

  :لبنود الممتلكات والمعدات الھامةالمقدرة  اإلنتاجيةاألعمار فيما يلي 
 سنوات

 ٣٠إلى  ٢٠    مباني 
  ١٠        مكتبية وتحسينات  تجھيزات

  ٥ إلى ٢    مكتبية أثاث ومعدات 
  ٣        سيارات

ً ويتم تعديلھا إذا  تتم إعادة تقييم طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ التقرير ال يتم احتساب . كان ذلك مناسبا
خالل مقارنة  من والخسائر الناتجة عن االستبعاد يتم تحديد األرباح. راضي التملك الحر واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجازألاستھالك 

  .بيان األرباح أو الخسائر الموحد ضمنويتم إدراجھا  القيمة الدفتريةالمتحصالت مع 

  العقارات االستثمارية  )ل

أو لزيادة قيمة رأس المال أو لكال  إيجاريةالعقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات تتمثل العقارات االستثمارية في 
بضائع أو  توريدفي سياق األعمال االعتيادية، أو استخدامھا في إنتاج أو  ھابيعھو  بھا يكون الھدف من االحتفاظ وال، الغرضين

تحتفظ المجموعة ببعض العقارات االستثمارية التي تم االستحواذ عليھا من خالل تفعيل الضمان على . خدمات أو ألغراض إدارية
ستثمارية بالتكلفة عند االعتراف المبدئي ويتم قياسھا الحقاً بالقيمة العادلة مع االعتراف ويتم قياس العقارات اال. السلفياتقروض و

 أجرتهتقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة على أساس التقييم الذي  .بيان األرباح أو الخسائر الموحدبأي تغير يطرأ عليھا ضمن 
 االستثماري خبرة سابقة في تقييم عقارات في موقع وفئة مماثلة للعقارومؤھالت مھنية مناسبة  لديھامعتمدة وشركة تقييم مستقلة 

      . للتقييم الخاضع

تعويضات نھاية الخدمة للموظفين    )م

مخصص لتعويضات نھاية الخدمة للموظفين استناداً إلى تقدير قيمة التعويضات المستقبلية التي اكتسبھا  بتكوينتقوم المجموعة 
      .يتم احتساب المخصص وفقاً لطريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. الموظفون مقابل مدة خدمتھم حتى تقاعدھم

ً لقانون المعاشات والتأمينات االجتماعية بدولة تساھم المجموعة في برنامج المعاشات لمواطني دولة اإلمارات العرب ية المتحدة وفقا
األرباح برنامج معاشات يرتكز على المساھمة المحددة ويتم تحميل مساھمات المجموعة على بيان  وھو ،اإلمارات العربية المتحدة

بدفع مساھمات  وضمنيالمجموعة التزام قانوني  على يترتبھذا البرنامج،  بناء على. في الفترة التي تتعلق بھا الموحد أو الخسائر
  .التزامات بدفع التعويضات المستقبلية ةثابتة عند استحقاقھا وال توجد أي

المخصصات    )ن

 ،موثوقةبصورة  تقديره يمكن ضمنيالتزام حالي قانوني أو نتيجة لحدث سابق،  المجموعة، ترتب علىبمخصص إذا  االعترافيتم 
يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم . االقتصادية لتسوية االلتزام للمنافعن يلزم تدفقات نقدية خارجة أالمرجح ويكون من 

، إن اللتزاماالتي ينطوي عليھا المخاطر و للقيمة الزمنية للمالية السوق الحال تقييمات إلظھارالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 
  . وجدت

والتزامات القروض  الضمانات المالية   )س

التي  دة لتعويض صاحب الضمان عن الخسارةدفع مبالغ محدب بموجبھا المجموعة تلتزمالعقود التي في تتمثل الضمانات المالية 
التزامات تتمثل التزامات القروض في  .االستحقاق وفقاً لشروط سند الدين في تاريخمدين محدد بسداد الدين  التزامعدم يتكبدھا نتيجة 

ً يم تسھيالت ائتمانية وفقاً لشروط لتقد غير قابلة لإللغاء   . وأحكام محددة سلفا

ً قياسھا يتم  السوقسعر فائدة أقل من  بسعرة أو االلتزامات بتقديم قروض المالي اتالضمان المترتبة على مطلوباتالإن  بالقيمة مبدئيا
ً . أو االلتزام الضمان فترةويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى  العادلة،  بالقيمة المطفأة أو مطلوباتھذه ال تسجيل يتم الحقا

يتم إدراج  .، أيھما أكبرالعقدبموجب  يكون من المرجح سداد الدفعةعندما  لتسوية المطلوبات القيمة الحالية ألي دفعة متوقعة
  .  ضمن المطلوبات األخرىسعر فائدة أقل من سعر السوق الضمانات المالية وااللتزامات بتقديم قروض 



 ع.م.بنك االستثمار ش

٢٤  

  إيضاحات

   )تابع(ملخص للسياسات المحاسبية الھامة   ٣

ربحية السھم   )ع

يتم احتساب ربحية السھم األساسية عن طريق . العادية ھاألسھم والمخفضة عن ربحية السھم األساسية بياناتبعرض  المجموعة تقوم
عدد األسھم العادية القائم خالل المرجح لمتوسط العلى  المجموعة لحاملي األسھم العادية لدىتقسيم األرباح أو الخسائر المنسوبة 

  . الفترة

  النقد وما يعادله   )ف

المبالغ و البنوك المركزيةالنقد في الصندوق واألرصدة لدى من  وما يعادلهيتألف النقد  ،ة الموحدالنقدي اتألغراض بيان التدفق
   . الوفاء بااللتزامات النقدية قصيرة األجلالتي يتم االحتفاظ بھا لغرض  أخرى بنوكوالودائع من  أخرى بنوكمن  ةالمستحق

 .النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي تسجيليتم 

لعمالء ل والسلفياتالقروض    )ص

وال تنوي  ةمدرجة في سوق نشط غيرو دفعات ثابتة أو قابلة للتحديدة غير مشتقة ذات يموجودات مالفي القروض والسلفيات تتمثل 
   . في المستقبل القريب فوراً  المجموعة بيعھا

ً قياس القروض والسلفيات بالقيمة العادلة  ً بالتكلفة  .التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة للمعاملة زائداً يتم مبدئيا ويتم قياسھا الحقا
 المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، باستثناء الحالة التي تقرر فيھا المجموعة االعتراف بالقروض والسلفيات بالقيمة العادلة من

  .خالل األرباح أو الخسائر

ملكية الموجودات بصورة  مؤجر في اتفاقية إيجار يتم بموجبھا تحويل كافة مخاطر وامتيازاتھي الطرف العندما تكون المجموعة 
فعلية إلى المستأجر، يتم تصنيف ھذه االتفاقية كعقد إيجار تمويلي ويتم االعتراف بالمبلغ مستحق القبض الذي يعادل صافي االستثمار 

   .  في عقد اإليجار ويتم بيانه ضمن القروض والسلفيات

بسعر ثابت ) تماماً  مشابهأو أصل (عندما تقوم المجموعة بشراء أصل مالي وتقوم في الوقت ذاته بإبرام اتفاقية إلعادة بيع ھذا األصل 
، يتم احتساب ھذا االتفاق كقرض أو سلفية وال يتم االعتراف )اتفاقية إعادة شراء عكسي أو اقتراض أسھم(في تاريخ مستقبلي 

  . ة في البيانات المالية للمجموعةبالموجودات ذات الصل

  األوراق المالية االستثمارية   )ق

العادلة من يتم مبدئياً قياس األوراق المالية االستثمارية بالقيمة العادلة زائداً، في حالة األوراق المالية االستثمارية غير المبينة بالقيمة 
عقب االعتراف المبدئي، يتم احتساب األوراق المالية . مباشرة للمعاملة خالل األرباح أو الخسائر، التكاليف اإلضافية المنسوبة

المطفأة أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو القيمة العادلة من خالل  تصنيفھا إما بالتكلفة على بناءاالستثمارية 
  . اإليرادات الشاملة األخرى

  :تكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، إذايتم قياس األوراق المالية االستثمارية بال

كان يتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج أعمال يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ وينشأ عن  -
 ي والفائدة؛ و الشروط التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األساس

. لم يتم تصنيفھا سابقاً على أنھا مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -

المحتفظ بھا لغرض استراتيجي ضمن  أدوات الملكيةالمجموعة عرض التغيرات في القيمة العادلة لبعض االستثمارات في  تختار
  . غير قابل لإللغاء ويتم اتخاذه وفقاً لكل أداة على حدة عند االعتراف المبدئي القرارھذا . اإليرادات الشاملة األخرى

َ  أدوات الملكيةوخسائر  إعادة تصنيف أرباح تتمال  وال يتم االعتراف باالنخفاض في  بيان األرباح أو الخسائر الموحدإلى  مطلقا
   . بيان األرباح أو الخسائر الموحدالقيمة ضمن 
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  توزيعات األرباح عن األسھم العادية    )ر

  
الفترة التي يتم فيھا اعتمادھا من قبل مساھمي  خالليتم االعتراف بتوزيعات األرباح مستحقة الدفع عن األسھم العادية كمطلوبات 

  . البنك
  
  رأس المال   )ش

  
  األسھم العادية
خيارات وويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلى إصدار األسھم العادية  ،األسھم العادية كحقوق ملكية يتم تصنيف

  .  تأثيرات ضريبية ةأي بعد خصمشراء األسھم كاقتطاع من حقوق الملكية، 
  

  عقود اإليجار التشغيلي   )ت
  

مخاطر وامتيازات الملكية على أنھا عقود  بكافة فعليةبموجبھا بصورة المؤجر يحتفظ  يتم تصنيف عقود إيجار الموجودات التي
على أساس  بيان األرباح أو الخسائر الموحد ضمن إليجار التشغيليعقود ا بالمبالغ المدفوعة بموجب االعترافيتم . إيجار تشغيلي
  .لى مدى فترة عقد اإليجارع القسط الثابت

  
  الماليةانخفاض قيمة الموجودات غير    )ث

  
لمجموعة، باستثناء العقارات االستثمارية، بتاريخ كل تقرير للتحقق مما إذا كان لللموجودات غير المالية  الدفتريةتتم مراجعة القيم 

 .في حال وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. في القيمةنخفاض تعرضھا الھناك أي مؤشر يدل على 
ً تكاليف البيع، أيھما أكبربلة لالسترداد لألصل غير المالي في قيمة القاتتمثل ال ويتم  .قيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصا

  .الموحد األرباح أو الخسائراالعتراف باالنخفاض في القيمة ضمن بيان 
  

لألصل عن قيمته الدفترية التي كان سيتم تحديدھا،  الدفتريةيتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة 
  .االستھالك أو اإلطفاء، إذا لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة بعد خصم

  
  ات القطاع حول التقارير  ) خ

  
تكبد مصروفات، وتتم مراجعة أنشطة تجارية قد تحقق من خاللھا إيرادات وت يزاولالذي  المجموعةأحد أقسام  التشغيلي القطاع يمثل
الموارد ب المتعلقةقرارات المن أجل اتخاذ  للمجموعةبصورة منتظمة من قبل اللجنة التنفيذية التشغيلي للقطاع  التشغيلية النتائج

  .منفصلة عنه معلومات مالية يتم تقديموالذي المخصصة للقطاع وتقييم أدائه، 
  
    ٢٠١٧يناير  ١المعايير والتفسيرات المطبقة للفترات المحاسبية التي تبدأ في    )ذ

 
باستثناء التغيرات أدناه، قامت المجموعة بشكل متسق بتطبيق السياسات المحاسبية على كافة الفترات المبينة في ھذه البيانات المالية 

  الموحدة.
  

والتعديالت على المعايير التالية، بما في ذلك أي تعديالت الحقة على معايير أخرى، على قامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة 
  . لم يكن لتلك التغيرات تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.٢٠١٧يناير  ١أن يكون تاريخ التطبيق المبدئي ھو 

  
 )٧م مبادرات اإلفصاح (التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رق -

 
معايير متنوعة (التعديل على  - ٢٠١٦ – ٢٠١٤التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للفترة من  -

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية)  ١٢المعيار رقم 
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   )تابع(ملخص للسياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  بعد ولم يتم تفعيلھا  الجديدةالمعايير والتفسيرات   )ض

  
ويجوز  ٢٠١٦يناير  ١ بعدالتي تبدأ  السنوية الفترات علىالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  بعض سريت

 إعداد البيانات المالية عندالمعايير الجديدة أو المعدلة التالية ولم يتم تطبيقھا  تتبنىلم تطبيقھا قبل ذلك التاريخ؛ إال أن المجموعة 
   .الموحدة

  
  )٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من (    عقود مع العمالء الاإليرادات من    التقارير المالية  إلعداد الدولية معاييرالمن  ١٥المعيار 

          
  )٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من (    ) ٢٠١٥( األدوات المالية    التقارير الماليةإلعدادمعايير الدوليةالمن  ٩المعيار 

          
  )٢٠١٩يناير  ١اعتباراً من (    عقود اإليجار    التقارير المالية إلعداد معايير الدوليةالمن  ١٦المعيار 

          
  )٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من (    العقارات االستثمارية    ٤٠المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
  عقود مع العمالء الاإليرادات من : التقارير الماليةإلعداد  الدولية معاييرالمن  ١٥المعيار رقم 

  
اإليرادات " من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥المعيار رقم  ٢٠١٤ مايو ٢٨أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية في 

، والتفسيرات "اإليرادات" ١٨المعيار المحاسبي الدولي رقم  وھو السابق اإليرادات معيارمحل حل ي " الذيمن العقود مع العمالء
ذات الصلة حول االعتراف باإليرادات. يمثل ھذا المعيار نموذج يستند إلى السيطرة مقارنة بمعيار اإليرادات الحالي الذي يركز 

قائم على مبدأ واحد يتم تطبيقه على جميع العقود مع العمالء التي تقع ضمن بصورة أساسية على المخاطر واالمتيازات ويقدم إطار 
ً للمعيار الجديد، يتم االعتراف باإليرادات نطاق المعيار.  يتم تحويل السيطرة أو الخدمة.  عندما يسيطر العميل على البضائعطبقا

نموذجاً جديداً من خمس بضائع أو الخدمة. يقدم ھذا المعيار عندما يمتلك العميل القدرة على توجيه استخدام أو الحصول على مزايا ال
العقود التي ھذا المعيار  نطاق لالعتراف باإليرادات عندما يتم الوفاء بالتزامات األداء المنصوص عليھا في العقد. ال يتضمن خطوات

ؤثر على األعمال التي تحصل على إيرادات من الرسوم تلك العقود سوف تألن  ماليةوات أدوعقود تأمين و تعتبر عقود إيجار
  والعموالت. 

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٥المعيار رقم تعديالت على  ٢٠١٦أبريل  ١٢أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية في 

التزام األداء في العقد، وتحديد  تعريفل إيضاحات إضافية حو ". تقدم ھذه التعديالتاإليرادات من العقود مع العمالء" المالية
وقت محدد أو على مدى زمنية محددة. كما وتحديد ما إذا يجب االعتراف بإيرادات الترخيص في  الطرف األصلي والوكيل في العقد

  تقدم ھذه التعديالت طرق عملية إضافية يمكن استخدامھا عند التحول إلى ھذا المعيار. 
  

طبقاً لھذه . بأثر رجعي ةالمعدل يةالمنھج ويخطط إلى استخدام ٢٠١٨يناير  ١المعيار وتعديالته اعتباراً من سوف يقوم البنك بتطبيق 
على األرصدة االفتتاحية لألرباح المحتجزة  للتطبيق األولي للمعيار كتعديل المنھجية، سوف يقوم البنك باالعتراف بالتأثير المتراكم

ن فترات المقارنة. سوف تكون ھناك حاجة إلفصاحات إضافية من أجل بيان أية تغييرات دون إعادة بيا ٢٠١٨يناير  ١كما في 
   معيار اإليرادات السابق.جوھرية بين النتائج المعلنة والنتائج المترتبة على تطبيق 

  
المرتبطة باألدوات المالية، ولذلك فلن يؤثر على معظم إيرادات البنك، بما في ذلك إيرادات ال ينطبق ھذا المعيار على اإليرادات 
من المعايير الدولية إلعداد  ٩المعيار رقم وأرباح األوراق المالية التي تقع ضمن نطاق  التداولالفوائد ومصروفات الفوائد وإيرادات 

 لتأثير التطبيق، يتم التركيز المعيار بالتنسيق مع قطاعات األعمال. خالل تقييم البنك . تتولى إدارة المالية تطبيق ھذاالتقارير المالية
يقوم البنك بتحديد ومراجعة العقود مع العمالء التي تقع ضمن نطاق المعيار الجديد. نظراً لعدم إيرادات الرسوم والعموالت. على 

تغير جوھري في توقيت االعتراف بإيرادات البنك من الرسوم والعموالت كون ھناك ليس من المتوقع أن ياالنتھاء من عملية التقييم، 
يستمر تقييم تصنيف بعض تكاليف العقود (ما إذا تم عرضھا بقيمتھا اإلجمالية أو مقاصتھا مقابل التي تقع ضمن نطاق ھذا المعيار. 

ً بتقييم  اإليرادات التي ال تتضمن إيرادات الفوائد) وقد يؤثر التفسير النھائي على عرض بعض تكاليف العقود. يقوم البنك أيضا
  ية التي قد تكون ضرورية ومطلوبة.اإلفصاحات اإلضاف
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   )تابع(ملخص للسياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  بعد (تابع)  ولم يتم تفعيلھا  الجديدةالمعايير والتفسيرات   )ض

  
  إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية"من المعايير الدولية  ٩المعيار رقم 

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات  ٩المعيار رقم  ٢٠١٤يوليو  ٢٤أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية في 

االعتراف والقياس. يشمل المعيار األدوات المالية:  ٣٩المالية" ("المعيار") الذي سوف يحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  ثالثة موضوعات رئيسية ھم: التصنيف والقياس، انخفاض القيمة والتحوط.

  
  الحوكمة وإدارة المشاريع

  
 إدارة، وتضم موارد كثيرة من للبنكمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يعتبر بمثابة مبادرة ھامة  ٩إن تطبيق المعيار رقم 

تقنية المعلومات. تتم إدارة المشروع من خالل ھيكل حوكمة قوي يشمل قسم إدارة المخاطر إدارة إدارة المخاطر وقسم المالية و
عندما يلزم  البنكتقنية المعلومات ووحدات األعمال. سوف يتم تعديل وتحديث نظام الرقابة الداخلية الحالي لدى إدارة المالية و وإدارة

بتطبيق العديد من مكونات إطار  البنكمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. قام  ٩األمر للوفاء بكافة متطلبات المعيار رقم 
ب الحوكمة الحالي لضمان تطبيق الضوابط والنظم الرقابية المناسبة على العمليات الرئيسية الجديدة ومجاالت األحكام الجوھرية. ترت

تعديالت على اإلجراءات وتغييرات وتعديالت على  ٢٠١٨من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في  ٩على تطبيق المعيار رقم 
 وثائق الرقابة الداخلية والكتيبات اإلرشادية المتعلقة بمخاطر االئتمان وتطوير نماذج جديدة إلدارة المخاطر والمنھجيات المرتبطة بھا

ً للخطة الموضوعة ونتائج عملية التطبيق المتزامن إلى لجديدة إلدارة المخاطر. تم تقديم تقارير دورية وعمليات  سير العمل طبقا
   .السنة الماليةطوال  للبنكاإلدارة العليا 

  
عايير الدولية من الم ٩فيما يلي ملخص لبعض األمور الجوھرية التي من المحتمل أن تكون ھامة في فھم تأثير تطبيق المعيار رقم 

  إلعداد التقارير المالية:  
  

  التصنيف والقياس
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وبذلك  ٩القياس الخاصة بالمعيار رقم التصنيف و قامت المجموعة بالفعل بتطبيق متطلبات

رات في متطلبات نتيجة التغي ٢٠١٨يناير  ١كما في لن يكون لھذا التطبيق تأثير مادي على الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  الدين ندس. يتم قياس قارير الماليةمن المعايير الدولية إلعداد الت ٩لمعيار رقم ل والقياس التصنيف

  األرباح أو الخسائر:  بالقيمة العادلة من خالل تصنيفهاستيفاء كال الشرطين التاليين ولم يتم  تم الشاملة األخرى إذا
  
إذا كان يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق ھدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات  -

 المالية؛ و 
 والفائدةإذا ترتب على الشروط التعاقدية لألصل المالي في مواعيد محددة تدفقات نقدية تتمثل فقط في دفعات المبلغ األصلي  -

  على المبلغ األصلي القائم.
  

 التحوطمحاسبة 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قواعد جديدة لمحاسبة التحوط تھدف إلى تحقيق التوافق بين محاسبة  ٩المعيار رقم  يقدم

من المعايير  ٩المعيار رقم  يتضمن التحوط.مخاطر وتطبيق منھجية كمية واستشرافية لتقييم فعالية الإدارة ممارسات التحوط مع 
من المعايير  ٩تأجيل تطبيق محاسبة التحوط بموجب المعيار رقم اختيار سياسة محاسبية يتم بموجبھا  الدولية إلعداد التقارير المالية

  .٣٩لي رقم الدولية إلعداد التقارير المالية واالستمرار في تطبيق محاسبة التحوط وفقاً للمعيار المحاسبي الدو
  

  انخفاض القيمة 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير جوھري على منھجية انخفاض القيمة المتبعة من  ٩سوف يكون لتطبيق المعيار رقم 

ً مقارنة بمنھج الخسائر المتكبدة الحالي. تعكس خسائر االئتمان البنكقبل  ً استشرافيا . يعتبر نموذج خسائر االئتمان المتوقعة منھجا
) ٢) على مدى فترة االثنى عشر شھراً التالية أو (١المتوقعة القيمة الحالية للعجز في النقد المتعلقة بحاالت التعثر عن السداد إما (

البداية. يتعين أن تظھر خسائر االئتمان المتوقعة نتيجة  منذتوقع لألداة المالية بناء على التغيرات االئتمانية على مدى العمر الم
للمنھج الحالي. تضع النتيجة المرجحة بعين االعتبار سيناريوھات  المسموح به طبقاً مرجحة عادلة مقارنة بالتقدير األفضل الوحيد 

  .ومدعمة إلى تنبؤات معقولة مستندةمتعددة 
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  بعد (تابع)  ولم يتم تفعيلھا  الجديدةالمعايير والتفسيرات   )ض

  
  (تابع)  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" ٩المعيار رقم 

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية منھج مقسم إلى ثالث مراحل  ٩يستخدم نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار رقم 

  استناداً إلى مدى التراجع االئتماني منذ تقديم التسھيالت االئتمانية: 
  

جميع الموجودات المالية التي لم تشھد زيادة  شھر على ١٢يتم تطبيق طريقة الخسارة المحتملة عند التعثر لمدة  – ١المرحلة 
جوھرية في مخاطر االئتمان منذ بداية تقديم االئتمان ولم تتعرض النخفاض في التصنيف االئتماني. سوف يتم احتساب الخسارة 

فترة االثنى عشر شھراً  شھر التي تمثل احتمالية حدوث تعثر عن السداد خالل ١٢المحتملة عند التعثر باستخدام احتمالية التعثر لمدة 
سب مع فترة شھر، يتم استخدام احتمالية التعثر بما يتنا ١٢التالية. فيما يتعلق بالموجودات التي تقل فترة استحقاقھا المتبقية عن 

ي تم قدر مخصص إجمالي لالعتراف بالخسائر التت تيال ةالحالي يةالمرحلة األولى عن المنھج يةختلف منھجتاالستحقاق المتبقية. 
  تكبدھا من القروض العاملة ولكن لم يتم اإلعالن عنھا.      

  
عندما يشھد األصل المالي زيادة جوھرية في مخاطر االئتمان عقب تقديم التسھيالت االئتمانية ولكن لم يتعرض  – ٢المرحلة 

خسائر االئتمان المتوقعة بناء على مدة  . تتطلب ھذه المرحلة احتساب٢النخفاض في التصنيف االئتماني، يتم اعتباره ضمن المرحلة 
احتمالية التعرض للتعثر التي تمثل احتمالية حدوث تعثر عن السداد خالل العمر المقدر المتبقي لألصل المالي. تكون قيمة 

في المرحلة  اً المخصصات أعلى في ھذه المرحلة نظراً لزيادة المخاطر وتأثير الفترة الزمنية األطول مقارنة بفترة االثنى عشر شھر
  األولى.

  
سوف يتم إدراج الموجودات المالية التي يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتھا في ھذه المرحلة. على غرار  – ٣المرحلة 

  المرحلة الثانية، سوف يتم تكوين مخصص لخسائر االئتمان بناء على خسائر االئتمان المتوقعة. 
  

وتتطلب التأثير األكبر من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي لھا  ٩لمعيار رقم فيما يلي بعض المفاھيم الرئيسية ضمن ا
  مستوى عالي من األحكام:

  
  تقييم الزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان 

  
على أساس نسبي. من أجل تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي يتم إجراء تقييم للزيادة الجوھرية في مخاطر االئتمان 

وقع زادت بصورة جوھرية منذ بداية نشأة األصل المالي، يقوم البنك بمقارنة بمخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المت
لألصل المالي في تاريخ التقرير بمخاطر التعثر عند بداية نشأة األصل المالي باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يتم 
ً من قبل المصرف. سوف يتم تقييم التغير في مخاطر االئتمان في تاريخ كل  استخدامھا في عمليات إدارة المخاطر المتبعة حاليا

ر ھام بصورة منفردة. يتسم ھذا التقييم بطبيعته المتماثلة وبذلك يمكن لمخاطر االئتمان للموجودات تقرير وذلك لكل أصل يعتب
  إذا انخفضت الزيادة في مخاطر االئتمان منذ بداية األصل ولم تعد تعتبر زيادة جوھرية.  ١المالية العودة إلى المرحلة 

  
  والسيناريوھات المتعددةية فاالستشراالعوامل االقتصادية العامة والمعلومات 

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تقدير عادل ومرجح لخسائر االئتمان بناء على االحتمالية من خالل  ٩يتطلب المعيار رقم 

  تقييم نطاق النتائج المحتملة الذي يتضمن التنبؤات الخاصة بالظروف االقتصادية المستقبلية. 
  

باإلضافة إلى تحديد ما إذا كان  االستشرافيةائر االئتمان المتوقعة العوامل االقتصادية العامة والمعلومات يجب أن يشمل قياس خس
 معلومات. يتعين أن يعكس قياس خسائر االئتمان المتوقعة في كل فترة تقرير نشأتهھناك زيادة جوھرية في مخاطر االئتمان منذ 
  األحداث السابقة والظروف الحالية والتنبؤات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.  مناسبة ومدعمة بأدلة في تاريخ التقرير حول

  
إطار  من االستفادةمع  بناء على احتمالية حدوثھا لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة تقييمھايتم سوف يستخدم البنك ثالثة سيناريوھات 

   النمذجة الحالي الختبار التحمل على مستوى المؤسسة.
  

  الحكم االئتماني القائم على الخبرة 
  

باستخدام حكمه االئتماني القائم على الخبرة  البنكفيما يتعلق بتكوين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة أن يقوم  البنكتتطلب منھجية 
  ترات التقارير.   ليشمل التأثير المقدر للعوامل التي لم يتم رصدھا في نتائج نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في جميع ف
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   )تابع(ملخص للسياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  بعد (تابع)  ولم يتم تفعيلھا  الجديدةالمعايير والتفسيرات   )ض

  
  (تابع)  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" ٩المعيار رقم 

  
  العمر المتوقع 

لمخاطر االئتمان.  البنكأن يضع باعتباره أقصى فترة تعاقدية يتعرض خاللھا  البنكأثناء قياس خسائر االئتمان المتوقعة، يتعين على 
ً وخيارات التمديد  كما يجب األخذ بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة المتوقعة، بما في ذلك خيارات الدفع مقدما

التي ليس لھا تاريخ استحقاق ثابت، يتم تقدير العمر المتوقع استناداً إلى ببعض التسھيالت االئتمانية المتجددة فيما يتعلق والتجديد. 
  لمخاطر االئتمان وال يتم الحد من خسائر االئتمان من خالل اتخاذ إجراءات إدارية.  البنك خاللھا الفترة التي يتعرض

  
  تعريف التعثر عن السداد والشطب

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، تعتبر المجموعة أن األصل المالي متعثر السداد عندما:  ٩طبقاً للمعيار رقم 
  
يكون من غير المحتمل أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه المجموعة دون لجوء المجموعة التخاذ إجراءات  -

 ؛ أو مثل مصادرة الضمان (إن وجد)
 يوماَ.  ٩٠يعجز المقترض عن الوفاء بأي من التزاماته االئتمانية المادية تجاه المجموعة ألكثر من  -

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باعتبار أن القروض التي تأخر  ٩ال يتوقع البنك استبعاد االفتراض الوارد في المعيار رقم 

ً تمثل حا ٩٠سدادھا لمدة  ، باستثناء الذمم المدينة لبطاقات االئتمان التي تعتبر متعثرة السداد عندما لة تعثر للقروض إلى األفراديوما
  يوماً.   ١٨٠يتأخر سدادھا لمدة 

  
  تظل السياسة المتعلقة بشطب القروض كما ھي دون تغيير. 

  
  تأثير التحول 

  
لبيان تطبيق المتطلبات الجديدة  ٢٠١٨يناير  ١االفتتاحي لألرباح المحتجزة كما في  يدرصالبتسجيل التعديل على  البنكسوف يقوم 

  المقارنة.  ةفترولن يقوم بإعادة بيان لالنخفاض في القيمة 
  

 في إلى وجود انخفاضمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩التحول إلى تطبيق المعيار رقم لتأثير  يشير تقدير البنك الحالي
. يتعلق التأثير المقدر بصورة أساسية بتطبيق متطلبات خسائر االئتمان ٢٠١٨يناير  ١كما في  ٪١٢بنسبة  حقوق المساھميـن
 ٣١ذات الصلة حتى نماذج انخفاض القيمة والضوابط الرقابية على العمليات  والتحقق من تعديل ومراجعة البنكالمتوقعة. يواصل 

  .٢٠١٨يناير  ١في  يارالمع ھذا الفعلي لتطبيق التأثير تغيريقد وعليه، . ٢٠١٨مارس 
  

  : عقود اإليجار التقارير المالية إلعداد معايير الدوليةالمن  ١٦ رقم المعيار
  

إلعداد من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كيف تقوم الجھة المعدة للبيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية  ١٦يحدد المعيار رقم 
التقارير المالية باالعتراف بعقود اإليجار وقياسھا وعرضھا واإلفصاح عنھا. يقدم ھذا المعيار نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار 

شھراً أو أقل أو  ١٢يتطلب من المستأجرين االعتراف بالموجودات والمطلوبات الخاصة بجميع عقود اإليجار ما لم تكن فترة اإليجار 
مة األصل ذو الصلة منخفضة. يواصل المؤجرون تصنيف عقود اإليجار على أنھا عقود إيجار تشغيلي أو تمويلي، أن تكون قي

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بشأن محاسبة المؤجر والتي لم تتغير بصورة جوھرية ١٦باستخدام منھجية المعيار رقم 
يناير  ١. يتم تطبيق ھذا المعيار على الفترات التي تبدأ في أو بعد ١٧المحاسبي الدولية رقم عن المنھجية السابقة الخاصة بالمعيار 

٢٠١٩ .  
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   )تابع(ملخص للسياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  بعد (تابع)  ولم يتم تفعيلھا  الجديدةالمعايير والتفسيرات   )ض

  
 يةالستثمارا العقارات :٤٠المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
حول  يةاالستثمارالعقارات  ٤٠قام مجلس المعايير المحاسبية الدولية بتعديل المتطلبات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

التوقيت الذي يتعين فيه على الشركة تحويل أحد العقارات إلى أو من االستثمارات العقارية. يتم التحويل فقط عندما يكون ھناك تغير 
أي أن األصل يفي أو لم يعد يفي بتعريف االستثمار العقاري ويوجد دليل على التغير في االستخدام. إن التغير  –فعلي في االستخدام 

  إلدارة فقط ال يمثل داعم لعملية التحويل.في نية ا
  
     تحليل القطاعات  ٤

  
يتم تعريف القطاعات المعلنة على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتھا بشكل منتظم من قبل الجھة الرئيسية المسؤولة عن اتخاذ 

  القرارات التشغيلية بھدف تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه.
  

المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ولبنان، وتنشأ نتائجھا بصورة عامة من األنشطة المصرفية التجارية وأنشطة تعمل 
  :فيما يلي المعلومات المتعلقة بقطاعات األعمال. الخزينة واألنشطة االستثمارية

  

  ٢٠١٦السنة المنتھية           ٢٠١٧السنة المنتھية           
      األنشطة        األنشطة  
    الخزينة   المصرفية    الخزينة  المصرفية  
  اإلجمالي  واالستثمارات   التجارية  اإلجمالي  واالستثمارات  التجارية  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم  

          

صافي إيرادات الفائدة 
  ٧٤١٫٠٥٠  ٥٠٫٧٩٣  ٦٩٠٫٢٥٧  ٧٩٥٫٠١٥  ٦١٫٦٣٤  ٧٣٣٫٣٨١  واإليرادات األخرى

  ----------- -  ------- ---  --------- ---   -----------   ----------   ------------  
انخفاض  )/عكسخسائر(صافي 
  )٢٨٠٫٤٣٤(  ٤٫٥٩٨  )٢٨٥٫٠٣٢(  )٨٧٢٫٤٨٩(  )١٣٫٦٦٨(  )٨٥٨٫٨٢١(  القيمة

  ------------- --   -------- --  -------------- -  -------------    ----------  -------------  
  ٢٧١٫٧١١  ٥١٫٨٩٤  ٢١٩٫٨١٧  )٢٧٧٫٧٤٥( ٥٦٫٣٠٠ )٣٣٤٫٠٤٥( السنة أرباح(خسائر) / 

 ======== ====== ========  ======  =====  ======  
  ٤٫٣٦٣  -  ٤٫٣٦٣  ١٤٫٧٥٤ - ١٤٫٧٥٤ لقطاعل يةمالالرأسمصروفات ال
  ------ ----  --------  ------ ----   ----------  -------   ----------  

  ١١٫٥٦٤  -  ١١٫٥٦٤  ١١٫٧٨١ - ١١٫٧٨١  لقطاعلاالستھالك 
  ------ ----  --------  ------ ----  ---------  -------  ---------  

              ديسمبر ٣١في 
  ١٦٫١٢٥٫٣٠٧  ٢٫٧٩٤٫٠٨٩  ١٣٫٣٣١٫٢١٨  ١٦٫٩٤٩٫٢٢٥ ٢٫٨٧٣٫٧٠٩ ١٤٫٠٧٥٫٥١٦ موجودات القطاعإجمالي 

 ----------------- -------------- ---------------- -   ----------------   --------------   ----------------  
  ١٣٫١٦٣٫٧٩٢  ٧٠٢٫٧٩٩  ١٢٫٤٦٠٫٩٩٣  ١٤٫٤٠٩٫٣١٨ ٣٢٩٫٧٥٣ ١٤٫٠٧٩٫٥٦٥ مطلوبات القطاعإجمالي 

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

    النقد والودائع لدى البنوك المركزية  ٥
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٨٢٫٥٠٩  ٦٨٫٦٧٦  النقد في الصندوق
 ١٫٣٥١٫٦١٠  ١٫٧٠٥٫٧٧٢    ) ١-٥ اإليضاح(الودائع لدى البنوك المركزية 

  ٣٨٨٫٢٢٢  ٤٤٩٫٠٤٩  )٢-٥ اإليضاح( المركزي العربية المتحدة متطلبات االحتياطي لدى مصرف اإلمارات
  ٤١٫٣٨٦  ٣٧٫٦٨٦  )٢-٥اإليضاح(متطلبات االحتياطي لدى مصرف لبنان المركزي 

  ----- --------  -------- ----- 
  ١٫٨٦٣٫٧٢٧  ٢٫٢٦١٫١٨٣ 
  =======  =======  

  

مال فرع  من رأس ٪٢٥ بما يعادلمليون درھم)  ٩ .١٨٢: ٢٠١٦مليون درھم ( ٩ .١٨٢مبلغ احتياطي نقدي ب تتضمن ھذه الودائع  ١-٥
  .غير متاح لألنشطة اليومية لفرع لبنان االحتياطيإن ھذا . لبنان لدى مصرف لبنان المركزي

  

  . بودائع االحتياطي القانوني وفقاً لقوانين مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف لبنان المركزي يتعين االحتفاظ  ٢-٥
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     المستحق من البنوك  ٦

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤١٩٫٨٦٦  ٢٤٩٫٣٧٠  إيداعات سوق المال
  ١٤٢٫٣٣١  ١٤٩٫٢٣٤  األرصدة لدى مصارف أخرى

  -----------   ----------  
  ٥٦٢٫١٩٧  ٣٩٨٫٦٠٤  
  ======  ======  

      : فيما يلي التركز الجغرافي
  ٣٧٨٫٨٣١  ٢٥٦٫٩٧٨   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة -
  ١٨٣٫٣٦٦  ١٤١٫٦٢٦  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  -
  -----------  -----------  
  ٥٦٢٫١٩٧  ٣٩٨٫٦٠٤  
  ======  ======  

  
   األوراق المالية االستثمارية  ٧

      دول مجلس    

  :فيما يلي تفاصيل االستثمارات
االستثمارات 

  المحلية
 التعاون
  اإلجمالي  أخرى  األخرى

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

          ٢٠١٧ ديسمبر ٣١في 
   بالقيمة العادلة من خالليتم قياسھا موجودات مالية 

         :األرباح أو الخسائر
  ٣٫٧٠٤  -  -  ٣٫٧٠٤  استثمارات في أسھم مدرجة

  ٦٫٤٥٨  ٦٫٤٥٨  -  -  استثمارات في أسھم غير مدرجة
   موجودات مالية يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل

          :اإليرادات الشاملة األخرى
  ١٣٥٫٧٥٧  -  ٧١٧  ١٣٥٫٠٤٠  أسھم مدرجةاستثمارات في 

          :موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
  ٣٩٩٫٠٢٠  -  -  ٣٩٩٫٠٢٠  دين  استثمارات في سندات

  -----------  ------  -------  -----------  
  ٥٤٤٫٩٣٩  ٦٫٤٥٨  ٧١٧  ٥٣٧٫٧٦٤  
  ======  ===  ====    ======  

  
          ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في 

   بالقيمة العادلة من خالليتم قياسھا موجودات مالية 
  :األرباح أو الخسائر

        

  ٢٫٦٥٦  -  -  ٢٫٦٥٦  استثمارات في أسھم مدرجة
  ١٫٩٥٤  ١٫٩٥٤  -  -  استثمارات في أسھم غير مدرجة

   موجودات مالية يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل
          :اإليرادات الشاملة األخرى

  ١٤٣٫٠٠٧  -  ٨٩٩  ١٤٢٫١٠٨  استثمارات في أسھم مدرجة
  ١١١٫٤٨٢  -  -  ١١١٫٤٨٢  استثمارات في أسھم غير مدرجة

          :موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
  ٤٤٦٫٥٥٢  -  -  ٤٤٦٫٥٥٢  دين  استثمارات في سندات

  -----------  -------  -------  -----------  
  ٧٠٥٫٦٥١  ١٫٩٥٤  ٨٩٩  ٧٠٢٫٧٩٨  
  ======  ====   ====   ======  

  

ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون درھم خالل السنة المنتھية في  ٤ .٦قامت المجموعة بشراء استثمارات في أسھم بمبلغ   ١-٧
  : ال شيء). ٢٠١٦
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     القروض والسلفيات للعمالء  ٨

  ٢٠١٦   ٢٠١٧   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٫٨٠١٫٥٨٢  ٥٫٤٥٩٫٢٦٦  سحوبات على المكشوف 
  ٥٩٧٫٩٩٧  ٤٢٥٫١١٩  فواتير مخصومة 
  ٥٩٩٫٠٨١  ٧٤٩٫٩٧٧  إيصاالت أمانة
  ٧٫٠١٦٫٤٨٤  ٧٫٣٤١٫٤٨٩  قروض ألجل 

  - ------------- -   --------------  
  ١٣٫٠١٥٫١٤٤  ١٣٫٩٧٥٫٨٥١  
      

  )١٫٠٦١٫٦١٩(  )١٫٥١٠٫٢١٧(  )٢-٨و  ١-٨(راجع اإليضاحين مخصصات االنخفاض في القيمة 
  ----------------   ---------------  

  ١١٫٩٥٣٫٥٢٥  ١٢٫٤٦٥٫٦٣٤  صافي القروض والسلفيات للعمالء
  ======= =  ========  

  
   فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة خالل السنة:  ١-٨

    
  ٢٠١٦   ٢٠١٧   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٦١٫٥٨٠  ١٫٠٦١٫٦١٩  يناير  ١في 
  ٤٢٢٫٦٣٧  ٩٢٧٫٣٤٢  )١٩(راجع إيضاح المحمل للسنة 

  )٨٠٫٠٩٠(  )٤٩٫٦٨٨(  المبالغ المستردة خالل السنة 
  ٣١٫٨٥٦  ٣١٫٠٨٦  الفوائد الغير معترف بھا في بيان األرباح أو الخسائر الموحد 

  )٢٧٤٫٣٦٤(  )٤٦٠٫١٤٢(  مبالغ تم شطبھا خالل السنة 
   -------------   -------------  
  ١٫٠٦١٫٦١٩  ١٫٥١٠٫٢١٧  
  =======  =======  

  
   تتكون مخصصات انخفاض القيمة مما يلي:  ٢-٨
  

  ٢٠١٦   ٢٠١٧   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٨٣٧٫١٢٠  ١٫٢٤٣٫٧٧٦  مخصص انخفاض القيمة المحدد
  ٢٢٤٫٤٩٩  ٢٦٦٫٤٤١  مخصص انخفاض القيمة الجماعي 

  ------------- -  ------------ -  
  ١٫٠٦١٫٦١٩  ١٫٥١٠٫٢١٧  
  ========  =======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ع.م.بنك االستثمار ش

٣٣  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
  الممتلكات والمعدات   ٩
       

  
  أراضي 
  ومباني

  تجھيزات 
  وتحسينات 

  مكتبية 
أثاث ومعدات 

  اإلجمالي  سيارات  مكتبية
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

            التكلفة
  ٢٢٠٫٠٦٧  ٤٦٠  ٧٠٫١٧٢  ٤٥٫٤٦١  ١٠٣٫٩٧٤  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ١٤٫٧٥٤  -  ١٤٫٦٥١  ١٠٣  -  اإلضافات
  - ---------   ---------   ---------  -------  -----------  

  ٢٣٤٫٨٢١  ٤٦٠  ٨٤٫٨٢٣  ٤٥٫٥٦٤  ١٠٣٫٩٧٤   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
   ----------   ---------   ---------  -------  -----------  

            االستھالك المتراكم
  ١٠٨٫٦٢٧  ٣٧٠  ٥٥٫٦٠٦  ٢٥٫٧٩١  ٢٦٫٨٦٠   ٢٠١٧يناير  ١في 

  ١١٫٧٨١  ٩٠  ٦٫٦٩٦  ٣٫١٣٢  ١٫٨٦٣  لسنةلالمحمل 
   ---------   ---------   ---------  ------  -- ---------  

  ١٢٠٫٤٠٨  ٤٦٠  ٦٢٫٣٠٢  ٢٨٫٩٢٣  ٢٨٫٧٢٣   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
   ---------   ---------   ---------  ------  ----------  

  ١١٤٫٤١٣  -  ٢٢٫٥٢١  ١٦٫٦٤١  ٧٥٫٢٥١  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في صافي القيمة الدفترية
  ======  ======  =====  ====  ======  
            

            التكلفة
  ٢١٥٫٧٠٤  ٤٦٠  ٦٦٫١٣٩  ٤٥٫١٣١  ١٠٣٫٩٧٤  ٢٠١٦يناير  ١في 

  ٤٫٣٦٣  -  ٤٫٠٣٣  ٣٣٠  -  اإلضافات
  -----------   ---------   ---------  -------  -----------  

  ٢٢٠٫٠٦٧  ٤٦٠  ٧٠٫١٧٢  ٤٥٫٤٦١  ١٠٣٫٩٧٤   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
   ----------   ---------   ---------  -------  -----------  

            االستھالك المتراكم
  ٩٧٫٠٦٣  ٢١٧  ٤٩٫٧١١  ٢٢٫١٣٨  ٢٤٫٩٩٧   ٢٠١٦يناير  ١في

  ١١٫٥٦٤  ١٥٣  ٥٫٨٩٥  ٣٫٦٥٣  ١٫٨٦٣  لسنةلالمحمل 
   ---------   ---------   ---------  ------  ----------  

  ١٠٨٫٦٢٧  ٣٧٠  ٥٥٫٦٠٦  ٢٥٫٧٩١  ٢٦٫٨٦٠   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 --------- ---------   ---------  ------  ----------  

  ١١١٫٤٤٠  ٩٠  ١٤٫٥٦٦  ١٩٫٦٧٠  ٧٧٫١١٤  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ في صافي القيمة الدفترية
  =====  =====  =====  ===  ======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ع.م.بنك االستثمار ش

٣٤  
      

  
  

  

  

  إيضاحات
  

  الموجودات األخرى   ١٠
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھمألف   ألف درھم  
      

  ٦٧٫٣٥٧  ٦٩٫١٨١  الفائدة مستحقة القبض
  ٤٠٠٫٤٢٧  ٥٢٣٫٧٨٧  )١-١٠(راجع إيضاح  عقارات استثمارية

  ١٢٫٦٤٩  ١٤٫٦٢٨  مقدماً وموجودات أخرى مبالغ مدفوعة
  ٤٤٨٫٣٣٤  ٥٥٦٫٨٥٦  مديونيات عمالء قيد الموافقة 

  -- -----------   ----------  
 ٩٢٨٫٧٦٧  ١٫١٦٤٫٤٥٢  

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

  .  مقابل تسوية قروض وسلفياتتتمثل في عقارات تم االستحواذ عليھا   ١-١٠
  

     لبنوك لالمستحق    ١١
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٢٦٫٠٠٠  -   سوق المال  قروض من
  ٣٫٠٠٢  ٢٫٨٢٧  الطلب قيدودائع 

  --------  ----------  
  ٣٢٩٫٠٠٢  ٢٫٨٢٧  
   ====  ======   

  

      الودائع من العمالء    ١٢
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٫٣٢١٫٢٩٥  ١٠٫٣٧٦٫٧٤٣  ودائع ألجل 
  ١٧٥٫٥٤٩  ١٣٢٫٧٢٧  حسابات توفير

  ٢٫٦٧٩٫٨٤١  ٣٫٠٨٤٫٦٥٨  حسابات جارية وحسابات أخرى 
   --------------   --------------  
  ١٢٫١٧٦٫٦٨٥  ١٣٫٥٩٤٫١٢٨  
   ========   ========  
    
      :يلي ودائع العمالء حسب المنطقة الجغرافيةفيما   

      
  ١٢٫٠٥٢٫٨٢٦  ١٣٫٥٠٠٫١٤٩  داخل اإلمارات العربية المتحدة 

  ١٢٣٫٨٥٩  ٩٣٫٩٧٩  أخرى
  ---------------   --------------  
  ١٢٫١٧٦٫٦٨٥  ١٣٫٥٩٤٫١٢٨  
   ========  ========   

  

    المطلوبات األخرى    ١٣
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم 
      

  ١٠١٫٤٠٦  ١٣٢٫٢٨٢  فوائد مستحقة الدفع 
  ٣١٫١٩١  ٥٤٫٣٨٢  إيرادات العموالت غير المكتسبة 

  ٨٫٥٩٨  ١٠٫٨٣٩  لموظفينلتعويضات مستحقة الدفع 
  ٢٠٫٧٤٩  ٢٠٫٤٩٣  مستحقة مصروفات 

  ٢٣٫٥٢٠  ١١٫٧٣٢  شيكات المدراء 
  ٤٤٨٫٣٣٤  ٥٥٦٫٨٥٦  مطلوبات قيد الموافقة 

  ٢٤٫٣٠٧  ٢٥٫٧٧٩  أخرى
  -----------   ----------  
  ٦٥٨٫١٠٥  ٨١٢٫٣٦٣  
  ======   ======  



   ع.م.بنك االستثمار ش

٣٥  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
  

  رأس المال واالحتياطيات   ١٤
  

  رأس المال  
ن ــم ويتألف مـمليون درھ ١٫٥٨٨ .١٣المرخص والمصدر والمدفوع بالكامل  ال المجموعةــ، بلغ رأسم٢٠١٧ر ـديسمب ٣١في 
 ١٫٥٨٨ .١٣مليون درھم ويتألف من  ١٫٥٨٨ .١٣: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في (درھم للسھم الواحد  ١ بواقع مليون سھم ١٫٥٨٨ .١٣

  ). درھم للسھم الواحد ١ بواقعمليون سھم 
  
  االحتياطيات     

    
    االحتياطي القانوني  
   ً السنوية  من األرباح ٪١٠، يتم تحويل ٢٠١٥لسنة  )٢(رقم  لدولة اإلمارات العربية المتحدة من القانون االتحادي ٢٣٩للمادة  طبقا

ً لـ رصد يصبح  . قد يقرر البنك إيقاف تلك التحويالت السنوية عندماإلى االحتياطي القانوني القيمة من  ٪٥٠ھذا االحتياطي مساويا
القانوني غير كما أن ھذا االحتياطي تتم تلك التحويالت إلى االحتياطي القانوني في نھاية السنة فقط.  .المدفوع رأس المالاالسمية ل

   قابل للتوزيع.
    
    االحتياطي الخاص  
   ً . قد يقرر خاصالحتياطي االإلى  السنويةمن األرباح  ٪١٠، يتم تحويل ١٩٨٠لسنة  )١٠(رقم  من القانون االتحادي ٨٢للمادة  طبقا

   .البنك من رأسمال ٪٥٠ھذا االحتياطي مساوياً لـ رصد يصبح  البنك إيقاف تلك التحويالت السنوية عندما
  

     األرباحتوزيعات   
، قررت الجمعية العمومية دفع توزيعات أرباح ٢٠١٧ مارس ٢٦بتاريخ  خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية للبنك الذي عقد  

مليون  ١١٩: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( لمساھمينبدفع توزيعات األرباح إلى اخالل السنة مليون درھم. قام البنك  ١٢٨ .٣نقدية بمبلغ 
  . )درھم

  
    صافي إيرادات الفائدة   ١٥

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

      :إيرادات الفائدة
  ٩٫٧٩٦  ٢١٫٢١٦  ودائع لدى البنوك األخرى 

  ٢٤٫٠٩٢  ٢٠٫٣١٢  سندات دين  
  ٧٣٥٫٦٩٥  ٨٠٥٫٧٥٩  عمالء لل قروض وسلفيات

  -----------   ----------  
  ٧٦٩٫٥٨٣  ٨٤٧٫٢٨٧  
   -----------  ----------  

      :مصروفات الفائدة
  )٨٦٧(  )٣٩٨(  لبنوك لالمستحق 
  )٢٥٣٫٨٤١(  )٣٠٧٫٦٠٥(  ودائع ألجل

  )٢٫٢٢٤(  )٢٫٢٩٣(  الطلب قيدودائع 
  )١٫٥٥٢(  )٢٫٦٩٧(  حسابات توفير وحسابات أخرى

  ------------ -   ------------  
  )٢٥٨٫٤٨٤(  )٣١٢٫٩٩٣(  
  ------------ -   ------------  
 ٥١١٫٠٩٩  ٥٣٤٫٢٩٤  

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



   ع.م.بنك االستثمار ش

٣٦  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
    صافي إيرادات الرسوم والعموالت   ١٦

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

      :إيرادات الرسوم والعموالت
  ٤٩٫٢٥٢  ٣٤٫٧٢٦  رسوم االعتمادات المستندية 

  ٨١٫٣٠٠  ٩٧٫٩٦٦  رسوم خطابات الضمان
  ٤٢٫٩٧٤  ٤٦٫٩٦٥  والشركاترسوم إقراض األفراد 

  ٣٫٢٢٧  ٣٫٣٤٣  العموالت على التحويالت
  ٢٣٫٠٠٤  ٢٥٫٦٣٢  أخرى

  -----------   ----------  
  ١٩٩٫٧٥٧  ٢٠٨٫٦٣٢  
  ======  ======  

      :مصروفات الرسوم والعموالت
  )٣٥٠(  )٣٦٢(  ومصروفات أخرى  رسوم الخدمة

  -----------   ----------  
  ١٩٩٫٤٠٧  ٢٠٨٫٢٧٠  
 ======  ======  

  

    اإليرادات األخرى   ١٧
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٫٠٧٩  ٥٫١٣٤   توزيعات األرباح من األوراق المالية االستثمارية
  ٨٫٦٢٠  ٨٫٨٠٩  إيرادات اإليجارات 

  ٣٥٢  ٤١٧  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراألرباح المحققة من أوراق مالية استثمارية 
  ١٫٥٤٩  ١٫٢٧٨  تعديل القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  )٢٤٫٠٠٠(  )٩٫٠٠٠(   ةاستثماري اتعقارلخسائر القيمة العادلة 
  ١٩٫٠٠٠  ٢٥٫٨٩٤ إيرادات تشغيلية أخرى

  ----------   ---------  
  ١٠٫٦٠٠  ٣٢٫٥٣٢  
  =====  =====  
  

    المصروفات العمومية واإلدارية   ١٨
 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  )١٣٧٫٦٦٢(  )١٤٤٫٨٦٦(  المتعلقة بھم والتكاليف تكاليف الموظفين 
  )١٩٫٤٨٩(  )١٨٫٣٣٩(  مصروفات العقارات والمصروفات المتعلقة بھا

  )٢٠٫١٩٠(  )٢٥٫٢٨٥(  أخرى
   -------------   ------------  
  )١٧٧٫٣٤١(  )١٨٨٫٤٩٠(  
  =======  =======  

  

    صافي خسائر انخفاض القيمة   ١٩
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم 
      

  ٤٠٨٫٣٩٢  ٨٨٥٫٤٠٠  مخصص انخفاض القيمة المحدد للسنة
  )١٤٢٫٢٠٣(  )٥٤٫٨٥٣(  )١-١٩(راجع إيضاحالمبالغ المستردة 

   -------------   ------------  
  ٢٦٦٫١٨٩  ٨٣٠٫٥٤٧  

  ١٤٫٢٤٥  ٤١٫٩٤٢  الجماعيالمخصص 
  -----------  -----------  

  ٢٨٠٫٤٣٤  ٨٧٢٫٤٨٩  صافي خسائر انخفاض القيمة والمخصص الجماعي
 ======  ======  

  

    األرصدة التي تم شطبھا سابقاً.  من تم استردادهمليون درھم)  ٦٢: ٢٠١٦مليون درھم ( ٥ .٢تشتمل المبالغ المستردة على مبلغ   ١-١٩



   ع.م.بنك االستثمار ش

٣٧  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
    ربحية السھم   ٢٠

  
  . لبنك والمتوسط المرجح لعدد األسھم العاديةل لحاملي األسھم العاديةاألرباح المنسوبة  (الخسائر) / ترتكز ربحية السھم األساسية على

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٧١٫٧١١  )٢٧٧٫٧٤٥(   حاملي األسھم العادية لاألرباح المنسوبة (الخسائر) / 
  ١٫٥٨٨٫١٢٥  ١٫٥٨٨٫١٢٥  ديسمبر  ٣١المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة في 

  ٠ .١٧١  )٠ .١٧٥(  ) درھم(ربحية السھم األساسية (خسارة) / 
  ======   ====  

  
  .ربحية السھم األساسية كما في تاريخ التقرير تخفيضيترتب عليھا  ال تمتلك المجموعة أي أداة

  
  النقد وما يعادله   ٢١

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٤٤٩٫٥٤٥  ٢٫٢٥٢٫٠٠١   النقد والودائع لدى البنوك المركزية 
  ٤٦٢٫١٩٧  ٣٩٨٫٦٠٤  بنوك خالل ثالثة أشھر    الالمستحق من 

  )٣٢٩٫٠٠٢(  )٢٫٨٢٧(  لبنوك خالل ثالثة أشھر لالمستحق 
  ------------- -    -------------   
  ١٫٥٨٢٫٧٤٠  ٢٫٦٤٧٫٧٧٨  
   ========   =======  

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ٢٢

  
تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام معامالت متنوعة مع أطراف ذات عالقة بما في ذلك موظفي اإلدارة الرئيسيين   

األشخاص الذين لديھم الصالحية والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه إن موظفي اإلدارة الرئيسيين ھم . والشركات ذات الصلة بھم
يتم تنفيذ . المدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين لدى المجموعة بما في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ورقابة أنشطة المجموعة،

ً لشروط متفق عليھا بين األطراف المعنية يما يلي حجم المعامالت مع األطراف ذات ف. المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا
  : العالقة واألرصدة القائمة في نھاية السنة والمصروفات واإليرادات ذات الصلة للسنة

    
                ٢٠١٦                 ٢٠١٧  

 
موظفي اإلدارة 

 الرئيسيين

  الشركات المرتبطة 
بموظفي اإلدارة 

  الرئيسيين
موظفي اإلدارة 

  الرئيسيين

  الشركات المرتبطة 
بموظفي اإلدارة 

  الرئيسيين
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   

            القروض
  ٥٤٣٫٩٣٠  ٤٨٫٠٣٦  ٥٦٤٫٢١٨  ٣٨٫٣٥٧  ديسمبر  ٣١القروض القائمة في 

   =====  ======   =====  ======  
  ٢٦٫٥٤٠  ١٫٦٣٦  ٢٨٫٨١٢  ١٫٧٢٨  إيرادات الفائدة المكتسبة خالل السنة 

   ====  =====   ====  =====  
  االعتمادات المستندية والضمانات القائمة 

  ٤٨٫٥٥٥  ٥٫٤٢٨  ١٤٫١٧٥  ٥٫٣٧٥  ديسمبر ٣١في 
   ====  =====   ====  =====  

          الودائع
  ٧٢٢٫٦٤٢  ٣٣٢٫٣٣٣  ٦١١٫٤٣٣  ٢٧٣٫٠٥٩  ديسمبر  ٣١الودائع في 

   ======  ======   ======  ======  
  ٢٠٫٨٢١  ٧٫٩٠٧  ١٧٫٥١٠  ٧٫٩٤٦  مصروفات الفائدة خالل السنة 

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



   ع.م.بنك االستثمار ش

٣٨  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
  (تابع)المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ٢٢

  
 ٪٤ سنة واحدة وتخضع لمعدالت فائدة تتراوح من سداد القروض المقدمة إلى أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة على مدى يُستحق

المستحقة من أطراف ذات القائمة والسلفيات ، يتم ضمان القروض ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في ). ٪١٠ إلى ٪٤: ٢٠١٦(سنوياً  ٪١٠ إلى
  ). مليون درھم ٥١٢ .٤: ٢٠١٦(مليون درھم  ٥٥١ .٧عالقة بموجب ودائع مرھونة بمبلغ 

            
                                              ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  ألف درھم  ألف درھم  
      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 

      
  ٢٫٥٥٠  ٤٫٣٠٠  مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية

  ٩٫٣٥٠  ١٠٫٢٢٠  اإلدارة العليا
  ٢٩٣  ٣٦٨  تعويضات نھاية الخدمة 

  ---------   ---------   
  ١٢٫١٩٣  ١٤٫٨٨٨  
  == ===  === ==  

    
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة   ٢٣

    
. في شكل تسھيالت قروض معتمدة االلتزاماتتكون ھذه . بتقديم تسھيالت ائتمانية ةقائم اتفي جميع األحوال التزام المجموعةلدى   

  .القائمة بتقديم قروض لفترات سداد يتم االلتزام بھا ال تتجاوز فترة الضمان والتسوية االعتيادية االلتزاماتتخضع 
  

كون لھذه ، وتضمانات مالية واعتمادات مستندية بھدف ضمان وفاء العمالء بالتزاماتھم تجاه األطراف األخرى تقدم المجموعة
  .لمدة سنة واحدة عادةً االتفاقيات حدود ثابتة وتمتد 

  
  يتضمن الجدول التالي المبالغ التعاقدية لالرتباطات وااللتزامات الطارئة حسب الفئة: 

        
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٨٨٫٦٥٥  ٧٤٣٫٨٨٢   اعتمادات مستندية 
  ٦٫٩٩٧٫٣٥٥  ٧٫٣٥١٫٠٠٧  خطابات ضمان

  ٦٣٤٫٥٨١  ٥٢١٫٦٣٩  تسھيالت ائتمانية  التزامات نھائية بتقديم 
  ٢٣٤٫٠٠٣  ٢٣٠٫٢٨٥  عقود آجلةوصرف عمالت أجنبية ب التزامات متعلقة

  ------------- -  ------------ -  
  ٨٫٨٥٤٫٥٩٤  ٨٫٨٤٦٫٨١٣  
  ========  =======  

  
ال حيث االلتزامات  من قيمة بكثير أقل مساندةال مستنديةالعتمادات االضمانات والبموجب  المطالباتلدعم  المطلوبة السيولة تعتبر

ات لاللتزام المستحقة كما أن إجمالي القيمة. سحب األرصدة بموجب االتفاقيةب األطراف األخرى أن تقومالمجموعة بشكل عام تتوقع 
اللتزامات سوف تنتھي أو يتم ، حيث أن الكثير من ھذه امستقبلية نقديةال تمثل بالضرورة متطلبات  يهائتمانتسھيالت  التعاقدية بتقديم

  .تمويلھا دون ؤإنھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ع.م.بنك االستثمار ش

٣٩  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
   (تابع) االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢٣

  
  ديسمبر  ٣١التعرض للمخاطر حسب الموقع الجغرافي كما في 

  
  

  
  التزامات نھائية بتقديم 
 تسھيالت ائتمانية

صرف عمالت أجنبية  التزامات
  عقود آجلة التزاماتو

  والتزامات ارتباطات     
  طارئة أخرى         

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦ ٢٠١٧  ٢٠١٦ ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
           

  ٧٫٩٦٩٫٣٢٥  ٨٫٠٤٢٫٥١٠  ٢٣٤٫٠٠٣  ٢٣٠٫٢٨٥  ٦٣٤٫٥٨١ ٥٢١٫٦٣٩  اإلمارات العربية المتحدة
  ١٦٫٦٨٥  ٥٢٫٣٧٩  - -  - -  دول عربية أخرى 

  ----------- - --- ------  -----------    -----------     --------------    -------------   
  ٧٫٩٨٦٫٠١٠  ٨٫٠٩٤٫٨٨٩  ٢٣٤٫٠٠٣  ٢٣٠٫٢٨٥  ٦٣٤٫٥٨١ ٥٢١٫٦٣٩  
  ====== ======  ====== ======  ========   =======  
  

  ديسمبر  ٣١التعرض للمخاطر حسب العمالت كما في 
  

  التزامات نھائية بتقديم  
 ائتمانيةتسھيالت 

صرف عمالت أجنبية  التزامات
  عقود آجلة التزاماتو

  والتزامات ارتباطات     
  طارئة أخرى         

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦ ٢٠١٧  ٢٠١٦ ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
            

  ٦١٢٫٠٠٠  ٥٧٥٫١٥٢  ٢٣٤٫٠٠٣ ٢٣٠٫٢٨٥  ١٫٧٧٩ ٧٣٥  العمالت األجنبية
  ٧٫٣٧٤٫٠١٠  ٧٫٥١٩٫٧٣٧  )٢٣٤٫٠٠٣( )٢٣٠٫٢٨٥(  ٦٣٢٫٨٠٢ ٥٢٠٫٩٠٤  الدرھم اإلماراتي

  -----------  ------ ----   ------------ -   ------------    --------------    -------------   
  ٧٫٩٨٦٫٠١٠  ٨٫٠٩٤٫٨٨٩  - -  ٦٣٤٫٥٨١ ٥٢١٫٦٣٩  اإلجمالي 

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

  ديسمبر  ٣١التعرض للمخاطر حسب قطاع األعمال كما في 
           

  ٩٢٨  ٤٫٨٨٣  - - - -  الزراعة واألنشطة ذات الصلة
  ٩٫٨٣٩  ٦٫٥٣٨  - -  - -  التعدين واستخراج الحجارة

  ٧٨٠٫٦٠٩  ٩١٧٫٣٩٤  - -  ٤٨٫٩٢٤ ٣٢٫٧٤٠  التصنيع 
  ٥٫٢٤٤٫٤٢٣  ٥٫١٧٦٫٩٩٨  - - ٢٣١٫٦٢٨ ٢٤٨٫٩٩٠  اإلنشاءات والعقارات 

  ٨٧١٫٤٦٢  ١٫٠٢٣٫٤٨٨  ٢٣٤٫٠٠٣  ٢٣٠٫٢٨٥  ٢٣٫٠٠٠ ٦٫٧٨٢  التجارة
  ١٧٦٫٤٠٧  ١١٠٫٩٦٧  - -  ١١٫٦٨٦ ٥٫٣٠٧   واالتصاالت المواصالت والتخزين

  ١١٣٫٦٦٣  ١٢٣٫٥٠٣  - - - ٥٢٫٨٠٠  المؤسسات المالية
  ٥٥٤٫٦٢٧  ٥٤٣٫٦٠٤  - -  ٢١٣٫٥٣٢ ٦٧٫١٥٠  الخدمات األخرى 
  ١٣٫١٣٧  -  - -  - -  القطاع الحكومي 

  ١٫٢٦٩  ١٫٠٧٢  - - ٥٫٠٤٥ ٣٫٤٢٩    القروض الشخصية
   القروض إلى العمالء أصحاب 

  ١٥٫٥٠٩  ١٢٫٥٩٨  -  -  ١٠٠٫٧٦٦  ٣٠٫٢٠٣  الثروات الضخمة    
  ٢٠٤٫١٣٧  ١٧٣٫٨٤٤  - -  - ٧٤٫٢٣٨  قطاعات أخرى

  ----------- ------- ----   -----------   - ---------    --------------    -------------   
  ٧٫٩٨٦٫٠١٠  ٨٫٠٩٤٫٨٨٩  ٢٣٤٫٠٠٣  ٢٣٠٫٢٨٥  ٦٣٤٫٥٨١ ٥٢١٫٦٣٩  اإلجمالي

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

  ديسمبر  ٣١التعرض حسب تاريخ االستحقاق كما في 
           

  ٢٫٦٢٨٫٩٩٠  ١٩٠٫٦٥٢  ٢٣٤٫٠٠٣  ٢٣٠٫٢٨٥  ٢١٨٫٢٧٣ ٢٨٩٫٤٠٩  أشھر ٣أقل من 
  ٥٫٣٥٧٫٠٢٠  ٧٫٩٠٤٫٢٣٧  - -  ٤١٦٫٣٠٨ ٢٣٢٫٢٣٠  أشھر ٣من أكثر 

  -----------  -----------   -----------    ----------    --------------    -------------   
  ٧٫٩٨٦٫٠١٠  ٨٫٠٩٤٫٨٨٩  ٢٣٤٫٠٠٣  ٢٣٠٫٢٨٥  ٦٣٤٫٥٨١ ٥٢١٫٦٣٩  اإلجمالي

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

  
  
  



   ع.م.بنك االستثمار ش
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  إيضاحات

  
  للموجودات المالية والمطلوبات المالية  التصنيف المحاسبي  ٢٤

  
  . وفئات األدوات المالية الموحد يقدم الجدول أدناه مطابقة بين البنود الرأسمالية في بيان المركز المالي

      
من  القيمة العادلة  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

أو  األرباح خالل
  الخسائر

من  القيمة العادلة
اإليرادات  خالل

  الشاملة 

  أخرى 
  بالتكلفة 
  المطفأة 

  إجمالي 
  القيمة 

  الدفترية 
   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

          الموجودات المالية
  ٢٫٢٦١٫١٨٣  ٢٫٢٦١٫١٨٣  -  -   لدى البنوك المركزية النقد والودائع
  ٣٩٨٫٦٠٤  ٣٩٨٫٦٠٤  -  -  البنوك   المستحق من

  ٥٤٤٫٩٣٩  ٣٩٩٫٠٢٠  ١٣٥٫٧٥٧  ١٠٫١٦٢  االستثمارية األوراق المالية 
  ١٢٫٤٦٥٫٦٣٤  ١٢٫٤٦٥٫٦٣٤  -  -  لعمالءلالقروض والسلفيات 

  ٥٥٦٫٨٥٦  ٥٥٦٫٨٥٦  -  -  لموافقة ا قيد عمالء اتمديوني
  ٧٥٫٠٨٩  ٧٥٫٠٦٦  -  ٢٣  موجودات مالية أخرى 

  ---------  -----------  ---------------  -------- -------  
  ١٦٫٣٠٢٫٣٠٥  ١٦٫١٥٦٫٣٦٣  ١٣٥٫٧٥٧  ١٠٫١٨٥  
  =====  ======  ========   ========  
       

          المطلوبات المالية
  ٢٫٨٢٧  ٢٫٨٢٧  -  -  لبنوك لالمستحق 
  ١٣٫٥٩٤٫١٢٨  ١٣٫٥٩٤٫١٢٨  -  -  العمالء ودائع من 

  ٥٥٦٫٨٥٦  ٥٥٦٫٨٥٦  -  -  مطلوبات قيد الموافقة 
  ١٨٤٫٥١٤  ١٨٤٫٥١٤  -  -  مطلوبات مالية أخرى 

   ---------   ----------  --------- ------  ---- -----------  
  -  -  ١٤٫٣٣٨٫٣٢٥  ١٤٫٣٣٨٫٣٢٥  
  =====  ======  ========  ==== ====  
  

          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
          

          الموجودات المالية
  ١٫٨٦٣٫٧٢٧  ١٫٨٦٣٫٧٢٧  -  -   لدى البنوك المركزية النقد والودائع
  ٥٦٢٫١٩٧  ٥٦٢٫١٩٧  -  -  البنوك   المستحق من

  ٧٠٥٫٦٥١  ٤٤٦٫٥٥٢  ٢٥٤٫٤٨٩  ٤٫٦١٠  االستثمارية األوراق المالية 
  ١١٫٩٥٣٫٥٢٥  ١١٫٩٥٣٫٥٢٥  -  -  لعمالءلالقروض والسلفيات 

  ٤٤٨٫٣٣٤  ٤٤٨٫٣٣٤ - -  لموافقةا قيد عمالء اتمديوني
  ٧٧٫٤٩٥  ٧٧٫٤٤٧  -  ٤٨  موجودات مالية أخرى 

  -------  -----------   --------------  ---------------  
  ١٥٫٦١٠٫٩٢٩  ١٥٫٣٥١٫٧٨٢  ٢٥٤٫٤٨٩  ٤٫٦٥٨  
  ====  ======  ========   ========  
          

        المطلوبات المالية
  ٣٢٩٫٠٠٢  ٣٢٩٫٠٠٢  -  -  لبنوك لالمستحق 
  ١٢٫١٧٦٫٦٨٥  ١٢٫١٧٦٫٦٨٥  -  -  العمالء ودائع من 

  ٤٤٨٫٣٣٤  ٤٤٨٫٣٣٤  -  -  مطلوبات قيد الموافقة 
  ١٦٨٫٢١٩  ١٦٨٫٢١٩  -  -  مطلوبات مالية أخرى 

   ---------   ----------  -- -------------  ---------------  
  -  -  ١٣٫١٢٢٫٢٤٠  ١٣٫١٢٢٫٢٤٠  
  =====  ======  ========   ========  
  
  
  
  
  



   ع.م.بنك االستثمار ش
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  إيضاحات
  
  القيمة العادلة لألدوات المالية   ٢٥

  
  المطلوبات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة /النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات  )أ

  
ترتكز القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم تداولھا في أسواق نشطة على أسعار السوق المدرجة أو عروض 

. فيما يتعلق باألدوات المالية األخرى، تقوم المجموعة بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب تقييم أخرى. من الوسطاءاألسعار المقدمة 
، تكون القيمة العادلة شفافيةمن ال منخفضةأسعارھا تنطوي على درجة و فيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم تداولھا بصورة نادرة

متفاوتة من األحكام التي تستند إلى السيولة والتركز وعدم اليقين من عوامل السوق وافتراضات  أقل موضوعية وتتطلب درجات
  . التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المحددة

  
 ستقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أھمية المدخالت المستخدمة في قيا

  . القيم العادلة
  

 . في سوق نشط ألداة مطابقة) غير المعدل(السعر السوقي المدرج : ١المستوى 
 

أو بصورة ) أي كاألسعار(التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة  ١المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى : ٢المستوى 
أسعار السوق المدرجة في أسواق : األدوات التي يتم تقييمھا باستخدامتشتمل ھذه الفئة على ). من األسعار مشتقةأي (غير مباشرة 

نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون 
 .السوق فيھا جميع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات

  
تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمھا على مدخالت ال . المدخالت التي تكون غير ملحوظة: ٣المستوى 

تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم . ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ھام على تقييم األداة
 االفتراضات الھامة غير الملحوظة مطلوبة إلظھار على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أوتقييمھا بناًء 

 .االختالفات بين األدوات
  

تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لھا أسعار سوقية 
االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على أسعار الفائدة المعيارية التي ال تنطوي على مخاطر  تشتمل. ملحوظة

وفروق االئتمان وعوامل أخرى تُستخدم في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم وأسعار صرف العمالت األجنبية 
  . في األسعار والربط بينھا وأسعار ومؤشرات أسعار األسھم والتقلبات المتوقعة

  
إن الھدف من أساليب التقييم ھو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل أو دفعه 

  . لتحويل االلتزام بموجب معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس
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  إيضاحات

  
   )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  ٢٥

  
  )تابع(المطلوبات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة /النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات  )أ

  
المتدرج يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في النظام 

  .تستند المبالغ على القيم المعترف بھا في بيان المركز المالي. للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياسات القيمة العادلة
  

          ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   

          الموجودات المالية
  ١٠٫١٦٢  ٦٫٤٥٨  -  ٣٫٧٠٤  ملكية سندات –القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ١٣٥٫٧٥٧  -  -  ١٣٥٫٧٥٧   ملكية سندات –القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
          الموجودات غير المالية 

  ٥٢٣٫٧٨٧  ٥٢٣٫٧٨٧  -  -  استثمارية عقارات 
  -----------   ---------  -----------  -----------  
  ٦٦٩٫٧٠٦  ٥٣٠٫٢٤٥  -  ١٣٩٫٤٦١  
  ======  =====  ======  ======  

          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
         

         الموجودات المالية
  ٤٫٦١٠  ١٫٩٥٤  -  ٢٫٦٥٦  ملكية سندات –القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ٢٥٤٫٤٨٩  ١١١٫٤٨٢  -  ١٤٣٫٠٠٧   ملكية سندات –القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
          الموجودات غير المالية 

  ٤٠٠٫٤٢٧  ٤٠٠٫٤٢٧  -  -  استثمارية عقارات 
  ----------   ---------   ----------  ----------  
  ٦٥٩٫٥٢٦  ٥١٣٫٨٦٣  -  ١٤٥٫٦٦٣  
  ======  =====  ======  ======  

   
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          ٢٠١٧ ديسمبر ٣١       

  
 أوراق مالية
  استثمارية

  عقارات 
  استثمارية

أوراق مالية 
  استثمارية

  عقارات 
  استثمارية

  ألف درھم                ألف درھم                
      

  ٣٢٩٫١١٥  ١٢٣٫٣٧٦  ٤٠٠٫٤٢٧  ١١٣٫٤٣٦  يناير ١الرصيد كما في 
          التغيرات في القيمة العادلة:

  )٢٤٫٠٠٠(  -  )٩٫٠٠٠(  -  ضمن األرباح أو الخسائر    
  -  )١٠٫٠٠٠(  -  ١٠٫٠٠٠  ضمن اإليرادات الشاملة األخرى    

    -  ١٢١٫٤٨٢  )١٢١٫٤٨٢(  التحويل
  ٩٥٫٣١٢  ٦٠  ١٣٫٩٥٢  ٤٫٥٠٤  اإلضافات

  -  -  )٣٫٠٧٤(  -  االستبعادات
  ----------  -----------   ----------  ----------  
  ٤٠٠٫٤٢٧  ١١٣٫٤٣٦  ٥٢٣٫٧٨٧  ٦٫٤٥٨  
  =====  ======  ======  ======  
  

أو افتراضات مختلفة قد يؤدي إلى قياسات  منھجياتعلى الرغم أن البنك يرى أن تقديراته للقيم العادلة مناسبة، إال أن استخدام 
يكون له تأثير  لن، )-(+/ ٪٥، فإن تغير االفتراضات بمعدل ٣فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة في المستوى . مختلفة للقيمة العادلة

  . جوھري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة
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  إيضاحات

  
   )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  ٢٥

  
  )تابع(المطلوبات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة /النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات  )أ

  
  االستثمارية األوراق الماليةتقييم 

  
من خالل إجراء تقييم لھا. بناء على  في األوراق المالية تقوم إدارة الشؤون المالية بصورة مستمرة بمتابعة استثمارات المجموعة

طرق كمية مثل القيمة المتبقية أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة / السيناريوھات أو تقييم  طبيعة األصل ذو الصلة، يتم استخدام
واالقتصاد بشكل عام المتعلقة بقطاع العمل عوامل العديد من البناء على ويتم اختيار المدخالت غير الملحوظة لسوق المقارن. ا

ً الطرق النوعية التي تأخذ بعين االعتبار  مستقبل السوق والوضع والتي تعتبرھا اإلدارة معقولة. كما تستخدم اإلدارة أيضا
  االقتصادي. 

  
  تقييم العقارات االستثمارية 

  
 سابقةخبرة ومؤھالت مھنية مناسبة  ملديھمعتمدين و ينمستقل من قبل مقيمين خارجيين ةاالستثماري اتللعقارتم تحديد القيمة العادلة 

يقوم المقيمون المستقلون بتحديد القيمة العادلة  .ومن نفس الفئة االستثماري الخاضع للتقييم لعقاراموقع  نفس فيتقع في تقييم عقارات 
ً  لمحفظة العقارات االستثمارية للمجموعة   .سنويا

  
  طريقة التقييم والمدخالت الھامة غير الملحوظة 

  
غير يوضح الجدول التالي طريقة التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية، باإلضافة إلى المدخالت الھامة 

  الملحوظة.
  

  عادلة عند قياس القيمة العادلة لعقاراتھا االستثمارية.  القيمة لل بوضع أعلى وأفضل تقديرقامت المجموعة 
  

 العالقة المتداخلة بين المدخالت    المدخالت الھامة غير الملحوظة    طريقة التقييم 
غير الملحوظة وقياسات  الرئيسية

  القيمة العادلة 
          

إذا كان ھناك تغير في تقدير معدل النمو     معدل النمو المتوقع لإليجارات في السوق     التكلفةطريقة 
  .المتوقع لإليجارات في السوق

          
إذا كان ھناك تغير في تقدير معدالت     معدالت الخصم المعدلة في ضوء المخاطر    طريقة رسملة اإليرادات 

  الخصم المعدلة في ضوء المخاطر.
          

  .إذا كان العقار غير مملوك تملك حر      للعقار  التملك الحر    طريقة مقارنة المبيعات 
          
عدم وجود تعھدات أو حقوق والتزامات تجاه     

  طرف آخر
ً ألي تعھدات أو    إذا كان العقار خاضعا

  .التزاماتحقوق و
          
 إذا أصبح العقار خاضعاً ألي إشعارات /    الصالحية القانونية     

  المجموعة. ضد  أحكام قانونية
          
في منطقة  أسعار مواقع أو عقارات مشابھة    

  مجاورة 
إذا كان ھناك انخفاض في أسعار   

  .العقارات في المنطقة المجاورة مباشرة
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  



   ع.م.بنك االستثمار ش
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  إيضاحات

  
   )تابع( الماليةالقيمة العادلة لألدوات   ٢٥

  
   األدوات المالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة  )ب

  
النظام المتدرج للقيمة  المستوى فيحسب  ويحللھابالقيمة العادلة  التي ال يتم قياسھالألدوات المالية  القيم العادلة التالي يوضح الجدول

  . القيمة العادلة تصنيف قياسات فيه يتم الذيالعادلة 
  
   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  
  ١المستوى 

  
  ٢المستوى 

  
  ٣المستوى 

  إجمالي 
  القيمة العادلة

  إجمالي 
  القيمة الدفترية 

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
            الموجودات المالية
  ٢٫٢٦١٫١٨٣  ٢٫٢٦١٫١٨٣  -  ٢٫٢٦١٫١٨٣  -  البنوك المركزيةالنقد والودائع لدى 

  ٣٩٨٫٦٠٤  ٣٩٨٫٦٠٤  -  ٣٩٨٫٦٠٤  -  البنوك  المستحق من
  ٣٩٩٫٠٢٠  ٤١٢٫٥٥٣  -  -  ٤١٢٫٥٥٣  األوراق المالية االستثمارية 

  ١٢٫٤٦٥٫٦٣٤  ١٢٫٤٦٥٫٦٣٤ ١٢٫٤٦٥٫٦٣٤  -  -  لعمالء لالقروض والسلفيات 
  ٥٥٦٫٨٥٦  ٥٥٦٫٨٥٦  ٥٥٦٫٨٥٦  -  -  موافقة قيد العمالء  اتمديوني

  ٧٥٫٠٨٩  ٧٥٫٠٨٩  -  ٧٥٫٠٨٩  -  موجودات مالية أخرى 
   ----------   -- -----------   ---- ----------  ------ --------    --------------   
  ١٦٫١٥٦٫٣٨٦  ١٦٫١٦٩٫٩١٩ ١٣٫٠٢٢٫٤٩٠  ٢٫٧٣٤٫٨٧٦  ٤١٢٫٥٥٣  
  ======  =======  ========  ========  ========  

            المطلوبات المالية
  ٢٫٨٧٢  ٢٫٨٧٢  -  ٢٫٨٧٢  -  المستحق إلى البنوك

  ١٣٫٥٩٤٫١٢٨  ١٣٫٥٩٤٫١٢٨  -  ١٣٫٥٩٤٫١٢٨  -  من العمالءالودائع 
  ٥٥٦٫٨٥٦  ٥٥٦٫٨٥٦  ٥٥٦٫٨٥٦  -  -  مطلوبات قيد الموافقة

  ١٨٤٫٥١٤  ١٨٤٫٥١٤  -  ١٨٤٫٥١٤  -  مطلوبات مالية أخرى 
   ---------   --- -----------   ---------- -   ------ --------    --------------   
  -  ١٤٫٣٣٨٫٣٧٠  ١٤٫٣٣٨٫٣٧٠  ٥٥٦٫٨٥٦  ١٣٫٧٨١٫٥١٤  
  =====  ========  ======  ========  ========  
  
  
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  
  ١المستوى 

  
  ٢المستوى 

  
  ٣المستوى 

  إجمالي 
  القيمة العادلة

  إجمالي 
  القيمة الدفترية 

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
            الموجودات المالية
  ١٫٨٦٣٫٧٢٧  ١٫٨٦٣٫٧٢٧  -  ١٫٨٦٣٫٧٢٧  -  المركزيةالبنوك النقد والودائع لدى 

  ٥٦٢٫١٩٧  ٥٦٢٫١٩٧  -  ٥٦٢٫١٩٧  -  البنوك  المستحق من
  ٤٤٦٫٥٥٢  ٤٥٨٫٩٠٦  -  ٢٥٫٠١٥  ٤٣٣٫٨٩١  األوراق المالية االستثمارية 

  ١١٫٩٥٣٫٥٢٥  ١١٫٩٥٣٫٥٢٥ ١١٫٩٥٣٫٥٢٥  -  -  لعمالء لالقروض والسلفيات 
  ٤٤٨٫٣٣٤  ٤٤٨٫٣٣٤  ٤٤٨٫٣٣٤  -  -  موافقة قيد العمالء  اتمديوني

  ٧٧٫٤٩٥  ٧٧٫٤٩٥  -  ٧٧٫٤٩٥  -  موجودات مالية أخرى 
   ----------   -- -----------   ---- ----------  ------ --------    --------------   
  ١٥٫٣٥١٫٨٣٠  ١٥٫٣٦٤٫١٨٤ ١٢٫٤٠١٫٨٥٩  ٢٫٥٢٨٫٤٣٤  ٤٣٣٫٨٩١  
  ======  =======  ========  ========  ========  

            الماليةالمطلوبات 
  ٣٢٩٫٠٠٢  ٣٢٩٫٠٠٢  -  ٣٢٩٫٠٠٢  -  المستحق إلى البنوك
  ١٢٫١٧٦٫٦٨٥  ١٢٫١٧٦٫٦٨٥  -  ١٢٫١٧٦٫٦٨٥  -  الودائع من العمالء

  ٤٤٨٫٣٣٤  ٤٤٨٫٣٣٤  ٤٤٨٫٣٣٤  -  -  مطلوبات قيد الموافقة
  ١٦٨٫٢١٩  ١٦٨٫٢١٩  -  ١٦٨٫٢١٩  -  مطلوبات مالية أخرى 

   ---------   --- -----------   ---------- -   ------ --------    --------------   
  -  ١٣٫١٢٢٫٢٤٠  ١٣٫١٢٢٫٢٤٠  ٤٤٨٫٣٣٤  ١٢٫٦٧٣٫٩٠٦  
  =====  ========  ======  ========  ========  
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  إيضاحات

  
   )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية  ٢٥

  
  )  تابع(األدوات المالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة   )ب
  
، ترى )حتى سنة واحدة(لھا طبيعة قصيرة األجل وفيما يتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة   )١

  .  اإلدارة أن القيمة الدفترية مساوية لقيمتھا العادلة
  

إن وجد، لتحديد القيمة العادلة أو استخدمت طريقة  السندات، استخدمت اإلدارة السعر المدرج،/فيما يتعلق باالستثمارات في الصكوك  )٢
  . لسوقا في الملحوظة المرتكزة على مدخالت التدفقات النقدية المخصومة

  

مع األخذ في االعتبار  ةالمخصوم ةالنقدي اتيتم تحديد القيمة العادلة للقروض والسلفيات طويلة األجل استناداً إلى طريقة التدفق  )٣
ً المتوقعة يتم استخدام ھذه الخصائص لتقدير التدفقات النقدية  .التصنيف االئتماني للمقترض للمبلغ النقدي والمبالغ المدفوعة مقدما

ً لمعدالت يتم تعديلھا ل إال أن ھذا األسلوب يخضع لبعض القيود، مثل تقدير معد. في ضوء المخاطر المتوقعة والمخصومة وفقا
  . الخصم المناسب في ضوء المخاطر، وافتراضات ومدخالت مختلفة يترتب عليھا نتائج مختلفة

  

يتم تقدير القيم العادلة للودائع من البنوك والعمالء باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة مع تطبيق األسعار المقدمة للودائع   )٤
عتبار أن القيمة العادلة للودائع مستحقة الدفع عند الطلب ھي المبلغ مستحق الدفع في يتم ا. ذات فترات االستحقاق والشروط المماثلة

  .  تاريخ التقرير
     
  استخدام التقديرات واألحكام     ٢٦

  
  : تطبيق السياسات المحاسبية المستخدمة في واألحكام الھامة وعدم اليقين لتقديراتل فيما يلي المعلومات حول المجاالت الھامة

      
  بالتكلفة المطفأةواالستثمارات والموجودات األخرى المسجلة  بالتكلفة المطفأة لقروض والسلفياتخسائر انخفاض القيمة ل   )أ(

    
القيمة وترتكز على أفضل في نخفاض ال للتحقق من مدى تعرضھابصورة فردية  كورة أعالهالموجودات المالية المذ تم تقييمي  

عند تقدير ھذه التدفقات النقدية، تقوم اإلدارة . الموضوعة من قبل اإلدارة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع استالمھاالتقديرات 
يتم تقييم كل أصل تعرض . وصافي القيمة القابلة للتحقيق للضمان ذو الصلة المقابلبوضع األحكام حول الوضع المالي للطرف 

وتقديرات التدفقات  التقييم ويقوم قسم مخاطر االئتمان بصورة مستقلة باعتماد استراتيجية وضوعيةالنخفاض في القيمة بصورة م
  .النقدية التي تعتبر قابلة لالسترداد

  
األوراق ومخصصات انخفاض القيمة التي تم تقييمھا بصورة جماعية خسائر االئتمان الكامنة في محفظة القروض والسلفيات  تغطي  

عندما يكون ھناك دليل  مخاطر االئتمان متشابھة من حيث سماتالتي لھا و التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة اريةاالستثم المالية
وجود موجودات مالية تعرضت النخفاض في القيمة ولكن ال يمكن تحديد البنود التي تعرضت النخفاض القيمة  يشير إلىموضوعي 

، تأخذ اإلدارة باالعتبار بعض العوامل لخسائر انخفاض القيمة صصات جماعيةمخ تكوينعند تقييم مدى ضرورة . بصورة فردية
، يتم وضع تكوينه تقدير المخصص المطلوبمن أجل . وحجم المحفظة والتركزات والعوامل االقتصادية يةاالئتمان الجدارةمثل 

قة افتراضات لتحديد الطريقة التي يتم بھا تحديد الخسائر الكامنة باإلضافة إلى تحديد معايير المدخالت المطلوبة بناًء على الخبرة الساب
فتراضات االتعتمد دقة المخصصات على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمخصصات مقابلة محددة و. الراھنةوالظروف االقتصادية 

  . في تحديد المخصصات الجماعية ةالمستخدم يةالنموذجمعايير الو
  
  القيمة العادلة لألدوات المشتقة واألوراق المالية غير المدرجة     ) ب(

    
مثل (عند استخدام أساليب التقييم . القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة في أسواق نشطة باستخدام أساليب تقييم يتم تحديد  

لتحديد القيم العادلة، يتم اختبارھا قبل استخدامھا ويتم تعديل النماذج للتأكد من أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار ) النماذج
مخاطر االئتمان  مجاالت مثل لغرض التطبيق العملي، تستخدم النماذج البيانات الملحوظة فقط، على الرغم من أن. السوق المقارنة

قد تؤثر التغيرات في . ، والتقلبات واالرتباطات تتطلب من اإلدارة وضع تقديرات)وعة أو الطرف المقابلالخاصة بكل من المجم(
  .االفتراضات حول ھذه العوامل على القيم العادلة الُمعلنة لألدوات المالية

  
  العقارات االستثمارية  )(ج

  
خبرة المناسبة والمھنية المؤھالت ال ملديھ ين وخارجيينمستقل عقاراتمن قبل مقيمين  للعقارات االستثمارية العادلة تحديد القيم تم
يحدد المقيمون المستقلون القيمة العادلة . لعقار االستثماري الخاضع للتقييمافئة من نفس موقع ونفس السابقة في تقييم عقارات في ال

      لمحفظة العقارات االستثمارية للمجموعة بصورة سنوية. 
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  إيضاحات

  
     (تابع) استخدام التقديرات واألحكام  ٢٦

  
  مبدأ االستمرارية  )د(

  
ً لمبدأ االستمرارية وأعربت عن اقتناعھا بأن المجموعة  قامت إدارة المجموعة بتقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا وفقا
شھر من تاريخ التقرير على  ١٢ لمدةلديھا الموارد الالزمة التي تساعدھا على مواصلة أعمالھا في المستقبل المنظور على األقل 

لمالية الموحدة . لذلك، يستمر إعداد البيانات امعدل كفاية رأس المال في الرغم من الخسارة المتكبدة في السنة الحالية واالنخفاض
    وفقاً لمبدأ االستمرارية.

  
  إدارة المخاطر المالية  ٢٧

      
   ونظرة عامة مقدمة    )أ

  
فضالً عن كافة أنواع المخاطر المادية على مستوى البنك،  لمواجھةطر عامة أولديھا للعديد من فئات المخاطر  المجموعة تتعرض

  المخاطر الرئيسية التالية:
  

 مخاطر االئتمان  
  مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
 المخاطر التشغيلية 
  

التقييم الداخلي لمدى كفاية رأس المال لدى البنك على مخاطر التركز  عملية تشتمل أنواع المخاطر الھامة األخرى المدرجة ضمن
المرتبطة بالسمعة والمخاطر والمخاطر االلتزام ب المتعلقة مخاطرالوالمخاطر التنظيمية و طر األعمال/المخاطر االستراتيجيةومخا

مع  التركيز بشكل أكبر على مخاطر أمن المعلوماتب قام البنك، في ضوء زيادة المخاطر التي تھدد األمن السيبراني القانونية.
 العديد من الجوائز.  الذي حصد المعلومات تقنية نظم االستثمار بكثافة لتطبيق أحدث

  

وأطر  المجموعةأغراض  يوضحكما  المبينة أعاله، الرئيسية لمخاطرلكل من ا المجموعة م ھذا اإليضاح معلومات حول تعرضيقد
دارة رأس إلالمجموعة  خطة قياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلىل واإلجراءات المتبعة من قبلھا إدارة المخاطر وسياسات المجموعة

  .المال
  

  دارة المخاطرإل العام طاراإلالحوكمة و
 

التي تتعرض لھا مخاطر الدارة إل اإلطار العام وضع ومتابعةعن بصورة عامة  مسؤول) "المجلس"(مجلس اإلدارة  يكون
المخاطر بصورة جوھرية وبالتالي يتغير أسلوب البنك في االستجابة  وحجم شكل رغيّ تُ ھناك العديد من التوجھات التي . المجموعة

  البنك أيضاً بتشكيل العديد من اللجان األخرى بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. يقوم لھذه المخاطر وإدارتھا. 
  

ويتم دعم ھذه اللجنة التنفيذية اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر. صالحية ب التنفيذية المنبثقة من مجلس اإلدارة اللجنة تفويضتم 
   ولجنة االلتزام. اإلدارية لجنة االئتمانو المطلوباتموجودات واللجنة : العليا التالية المنبثقة من اإلدارةاللجان لجنة التدقيق و من قبل

  
 القطاع يشھدھا التي الھيكلية التغيرات مواكبةمن أجل سرعة التغير والتطور في مجال إدارة المخاطر ومع الوضع في االعتبار 

ً و المصرفي قام مجلس اإلدارة بتعزيز مشاركته في عملية الحوكمة وإدارة المخاطر من خالل تشكيل ، بھا المعمول بالقوانين التزاما
  وإقرار اللجان اإلضافية التالية: 

  
 مؤسسية المنبثقة من مجلس اإلدارة؛لجنة الحوكمة ال .أ
 من مجلس اإلدارة؛ و لجنة سياسة المخاطر المنبثقة .ب
    لجنة المكافآت والتعويضات.  .ج

  
كما نظام ألمن المعلومات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و ٩والمعيار رقم  ٣بازل ل العامة طراألبتطبيق يقوم البنك حالياً 

 المھامويتم فرض الرقابة الالزمة من خالل تكليف أعضاء اإلدارة العليا ببعض . لتنفيذ المھام قام بتشكيل اللجان وفرق العمل المناسبة
  . المستقلة

  
 الرقابية المخاطر الكامنة والضوابطباإلضافة إلى عوامل  عملية الحوكمة وإدارة المخاطر بشكل كامل مراجعة المجموعة تواصل
لالستفادة من األزمة وإضافة القيمة التي تتجاوز مجرد . مبادرات إدارة المخاطر التنظيميةدراسة من خالل المتاحة  الفرص ودراسة
إدارة وخطة  واختبار التحمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال يتم وضع إطار عام للحوكمة وإدارة المخاطر يشمل ،االلتزام

لمواجھة أي رأس المال الكافي  الديھ المجموعةأن  واختبار التحمل وقد أوضحت عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. رأس المال
   استثنائية. سيناريوھاتظروف أو 
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  إيضاحات

  
  (تابع) الماليةإدارة المخاطر   ٢٧

      
    (تابع) مقدمة ونظرة عامة   )أ

  
يقوم قسم التدقيق الداخلي بأعمال تدقيق دورية لوحدات األعمال واإلجراءات االئتمانية على مستوى المجموعة. عالوة على ذلك، تم 

  زيادة فعالية إجراءات الرقابة وااللتزام. 
    

 المؤسسةعلى مستوى مخاطر الدارة إلإطار  لوضع افي مبادراتھتتقدم المجموعة بخطى ثابتة  تحت إشراف قسم إدارة المخاطر،
مفاھيم التخطيط  دمجبغرض تمكين وحدات األعمال والوحدات التشغيلية من إدارة كافة المخاطر بأسلوب استباقي، مع 

ويتضمن ذلك طرق وعمليات تشمل كافة أبعاد المخاطر  ،ماالستراتيجي وإدارة المخاطر التشغيلية وأنظمة الرقابة الداخلية وااللتزا
  .المجموعةنجاز أھداف إل المتاحةبغرض اغتنام الفرص 

  
 فيما يخص وأھداف المجموعةمع استراتيجيات  بما يتماشى مخاطر االئتمانإدارة  سياساتقسم إدارة مخاطر االئتمان بوضع  قام

ً المخاطر  وتقييم اإلبالغ عنھاووتقييم االئتمان وتصنيف المخاطر سياسات إدارة الضمانات  تحمل المخاطر، بما في ذلك قابلية  وفقا
  .لمتطلبات التنظيميةل

  
في مراحل  قياسأساليب  إلى" المخاطر القدرة على تحمل"و " تحمل المخاطر قابلية"سياسات التي تحدد مستويات ال إن عملية تحويل

إن خطة إدارة رأس المال التي تم  .رأس المال إدارة تخطيط عمليةية والرقاب الضوابطلمخاطر ول المالئمة حدودالربطھا بمتقدمة ل
التقييم قد تم دمجھما ضمن عملية  ٢٠١٦باإلضافة إلى اختبار التحمل الذي تم إجراؤه في عام  ٢٠١٥وضعھا وتطبيقھا خالل عام 

 تحقيق أعلى عائدإلى  التحملواختبارات  إدارة رأس المال تخطيط من خالل المجموعةھدف ت. الداخلي لمدى كفاية رأس المال
ى الوفاء لمخاطر باإلضافة إلا المعدل بناء على المخاطر، وقياس األداء تحديد األسعار في ضوءو االستراتيجيوالتخطيط  للمساھمين

  . بالمتطلبات التنظيمية
  

والمنتجات والخدمات المقدمة من  مة لتعكس التغيرات في ظروف السوقمنتظتتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة 
لمواجھة المخاطر بصورة  اتإجراء ووضعواستراتيجي  عمليشاملة حول المخاطر من منظور  رؤيةبغرض تقديم  المجموعةقبل 

  .استباقية
  

  مخاطر االئتمان   ب)
 

ن في أداة مالية ع ةالمقابلاألطراف  أحد العمالء أو عجزلخسائر مالية في حال  المجموعةمخاطر تعرض تتمثل مخاطر االئتمان في 
 ئھاإلى عمال المجموعةالمقدمة من ات يفسلالقروض واللمخاطر بصورة أساسية من الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتنشأ تلك ا

 والودائع واالحتياطي لدى المصرف المركزي والموجودات األخرى األخرى البنوكاألرصدة المستحقة من و وااللتزامات المحتملة
  وسندات الدين.

  
االئتماني لمصدري  المركزتتمثل مخاطر االئتمان أيضاً في مخاطر الخسارة، أو التغير السلبي في الوضع المالي، نتيجة التقلبات في 

 لمخاطر تتعلق بھم، في شكل مخاطر تعثر الطرف المقابل أو المجموعةتعرض قد ت أو األطراف المقابلة أو أي مدينين الضمانات
     . أو تركزات مخاطر السوق االئتمانھامش مخاطر 

  
  إدارة مخاطر االئتمان

  
. تخضع التغيرات اإلدارية ولجنة االئتمان إدارة مخاطر االئتمان إلى اللجنة التنفيذيةب المھام المتعلقةبعض  بتخويلقام مجلس اإلدارة 

تخضع التسھيالت التي تزيد عن الحدود التقديرية لموافقة اللجنة التنفيذية أو  ،الحدود التقديرية لموافقة مجلس اإلدارة. وبالمثلفي 
  مجلس اإلدارة.

  
ويتضمن يتولى قسم مركزي منفصل يتمثل في قسم إدارة مخاطر االئتمان مسؤولية اإلشراف على مخاطر االئتمان لدى المجموعة، 

واإلدارة  الرقابةو المتابعةو والتقييم التقييم االئتماني لتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصرايد من المھام المستقلة العد ذلك
  والتوثيق. 

  
  تشتمل المھام العامة لقسم إدارة مخاطر االئتمان على ما يلي: 

  
وتقييم االئتمان  ات المطلوبةالضمان تحديد وتتضمن تلك السياساتوضع السياسات االئتمانية بالتشاور مع وحدات األعمال  -

  ؛والقانونية وااللتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية المستنديةاإلجراءات وتصنيف المخاطر واإلبالغ عنھا و
 

ً لھيكل تفويض الصالحياتمراجعة وتقييم مخاطر االئت - والحدود والصالحيات التقديرية التي تسبق االلتزام بتقديم  مان وفقا
  ؛ويخضع تجديد أو مراجعة التسھيالت إلى نفس عملية المراجعة. التسھيالت للعمالء
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  إيضاحات

  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٢٧

  
   (تابع) مخاطر االئتمان  ب)
  

  (تابع) إدارة مخاطر االئتمان
  

لتعرض حد أقصى ل بوضعاألطراف المقابلة وقطاعات األعمال وذلك ب المتعلقةالتعرض لمخاطر االئتمان  ركزالحد من ت -
يتم تحديد القطاعات المفضلة بصورة منتظمة بما يتماشى مع ديناميكية . قطاعالتي يواجھھا كل ومراقبة التعرض للمخاطر 

مبادلة /  األرصدةوعليه، يتم توجيه المبادرات التسويقية بغرض التوسع أو تركيز الجھود على تخفيض مخاطر . السوق
 ؛االمتيازات

  
مراجعة االلتزام بالحدود المتفق عليھا للتعرض للمخاطر بصورة مستمرة والتي تتعلق باألطراف المقابلة وقطاعات العمل  -

ة يتم تقديم تقارير منتظمة إلى اإلدارة ولجنة االئتمان واللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة عن جودة المحافظ االستثماري. والدول
 و ؛ويتم اتخاذه اإلجراء التصحيحي المناسب عندما يلزم األمر

 
على مستوى أفضل الممارسات تطبيق وحدات األعمال لتشجيع لوالمھارات المتخصصة  اتوالتوجيھ االستشاراتتقديم  -

 .إدارة مخاطر االئتمان في مجال المجموعة
 

 وأ" فيتش" وأأو "موديز" " ستاندرد أند بورز"صادرة من تصنيفات خارجية المجموعة ستخدم ت ،فيما يتعلق بالمؤسسات المالية
   .ھا لمخاطر االئتمانبغرض إدارة تعرضاألخرى  ي المعتمدةتصنيف االئتمانال أو وكاالت" كابيتال انتليجنس"
  

. وقد األساسي للمخاطر التشغيليةقامت المجموعة بتطبيق منھج موحد لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق باإلضافة إلى منھج المؤشر 
تم وضع نماذج للتقييم الداخلي وتصنيف للمخاطر التي تتعرض لھا المجموعة يتم من خاللھا تصنيف حاالت التعرض للمخاطر طبقاً 

ثماني درجات تعكس  . يتكون اإلطار الحالي لتصنيف المخاطر من٢٠١٢منذ  ويتم استخدامھا لماليةاالخسارة  خطورةلدرجة 
عالوة على ومدى توفر الضمانات أو العوامل األخرى التي تحد من مخاطر االئتمان. الدرجات المختلفة لمخاطر التعثر عن السداد 

ذلك، بادرت المجموعة بوضع منھج يرتكز على التصنيف الداخلي بناء على توجيھات المصرف المركزي. أثناء الفترة التحضيرية 
طلبات االئتمان  لمتابعةنظام  بتطبيقناھج المرتكزة على التصنيف الداخلي وتكوين قاعدة بيانات قوية، قامت المجموعة لتطبيق الم

إن المجموعة اآلن في مراحل متقدمة من وضع إطار عام للحساسية المقدمة عبر شبكة االنترنت وتصنيف جميع األطراف المقابلة. 
  ت المخاطر. تجاه المخاطر يھدف إلى تحديد عالوا
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  إيضاحات

  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٢٧

  
   )تابع(مخاطر االئتمان   )ب

  
  التعرض لمخاطر االئتمان 

  
لمالية ناقصاً المبالغ التي تمت للموجودات ا القيمة الدفتريةإلى إجمالي  استناداً تقوم المجموعة بقياس تعرضھا لمخاطر االئتمان 

  .مقاصتھا والفائدة المعلقة وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت
  

  القروض والسلفيات          
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  ألف درھم     ألف درھم     
          

  ١١٫٩٥٣٫٥٢٥    ١٢٫٤٦٥٫٦٣٤    القيمة الدفتريةصافي 
   ========    ========  

          بصورة فردية القيمةالبنود التي تعرضت النخفاض في 
          

  ١٩٥٫٢٧٥    ٧٧٣٫٩٣٦    دون المعدل القياسي
  ٤٥٥٫٩٣٦    ٨٢٠٫٣٠٨    مشكوك في تحصيلھا 

  ٣٨٦٫٧٢٦    ١٣٧٫٧٧١    خسائر 
    -- ------------     ------------  

  ١٫٠٣٧٫٩٣٧    ١٫٧٣٢٫٠١٥    إجمالي المحفظة منخفضة القيمة
  )٣٨٫٠٨٥(    )٣٤٫١٨٩(    الفائدة المعلقة 

  )٧٩٩٫٠٣٥(    )١٫٢٠٩٫٥٨٧(    مخصص محدد النخفاض القيمة
    -------------- -     ------------  

  ٢٠٠٫٨١٧    ٤٨٨٫٢٣٩    القيمة الدفترية 
    --------- -----     ----------  

  ١١٤٫٥٤٣    ٧٤٨٫٣٣٥    متأخرة السداد ولكن لم تتعرض النخفاض في القيمة 
  ١١٫٨٦٢٫٦٦٤    ١١٫٤٩٥٫٥٠١    القيمةغير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في 

    -------------- -    --------------  
  ١١٫٩٧٧٫٢٠٧    ١٢٫٢٤٣٫٨٣٦    إجمالي المحفظة التي لم تتعرض النخفاض القيمة 

  )٢٢٤٫٤٩٩(    )٢٦٦٫٤٤١(    مخصص جماعي النخفاض القيمة
    - --------------    ------ --------  

  ١١٫٧٥٢٫٧٠٨    ١١٫٩٧٧٫٣٩٥    القيمة الدفترية
    - --------------    ------- -------  

  ١١٫٩٥٣٫٥٢٥    ١٢٫٤٦٥٫٦٣٤    إجمالي القيمة الدفترية
    ========    ========  

  

 مصرفبما يتماشى مع توجيھات  السداد متأخرةات الحساب ومتابعة لسداد ومراقبةا عن التأخر بشأنالمجموعة سياسة محددة  تطبق
  .٢بازل والمركزي اإلمارات العربية المتحدة 

  

  تتعرض الموجودات المالية األخرى لمخاطر االئتمان على النحو التالي:
  

    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  ألف درھم     ألف درھم     
          

  ١٫٧٨١٫٢١٨    ٢٫١٩٢٫٥٠٧    لدى المصرف المركزي اتالودائع واالحتياطي
  ٥٦٢٫١٩٧    ٣٩٨٫٦٠٤    المستحق من البنوك

  ٤٤٦٫٥٥٢    ٣٩٩٫٠٢٠    سندات الدين 
  ٤٤٨٫٣٣٤    ٥٥٦٫٨٥٦    لعمالء ل موافقات

  ١٫٤٦٠٫٤٨٠    ١٫٢٧٣٫٢٧٣    طارئةالتزامات 
  ٧٧٫٤٩٥    ٧٥٫٠٨٩    موجودات مالية أخرى 

     --------------    ------- ------  
    ٤٫٧٧٦٫٢٧٦    ٤٫٨٩٥٫٣٤٩  
    ========    =======  
  

  جميع الموجودات المالية األخرى متداولة وغير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة.باستثناء القروض والسلفيات، تكون 



   ع.م.بنك االستثمار ش

٥٠  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
  )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٢٧

  
  )تابع(مخاطر االئتمان      )ب
  

   (تابع) التعرض لمخاطر االئتمان
  

تصنيف  يستند ھذا التحليل إلى. الصلة وعلى تصنيف سند الدين ذ التي ترتكز يوضح الجدول التالي الجودة االئتمانية لسندات الدين
   . حيثما أمكن) أو ما يعادلھا" (ستاندرد أند بورز" وكالة

  
  اإلجمالي            سندات شركات       سندات حكومية        
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦ ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   
            

  ٦١٫٦٦١  ٢٢٫٠٣٨  ٤٣٫٢٩٦  ٢٢٫٠٣٨  ١٨٫٣٦٥ - أو أعلى  -Aالمصنفة 
  ١٦٨٫٢٣٩  ١٦٠٫٣٣٠  ١٠٦٫٤٣٧  ١٦٠٫٣٣٠  ٦١٫٨٠٢ - BBإلى  +BBBالمصنفة 

  ٢١٦٫٦٥٢  ٢١٦٫٦٥٢  ٨٠٫٨٠٦  ٨٠٫٨٠٦  ١٣٥٫٨٤٦ ١٣٥٫٨٤٦  غير مصنفة 
  ٤٤٦٫٥٥٢  ٣٩٩٫٠٢٠  ٢٣٠٫٥٣٩  ٢٦٣٫١٧٤  ٢١٦٫٠١٣ ١٣٥٫٨٤٦  
  

إلى  +Aتتمثل االستثمارات في محفظة غير مصنفة في سندات ليس لھا تصنيف ائتماني محدد، إال أن المصدرين مصنفين من 
BBB+ .  

  
  القيمة  في النخفاض الخاضعةالقروض والسلفيات 

  
تتمكن من  الأ المرجحالمجموعة أنه من  ترى التي ماليةالموجودات الفي القيمة  في النخفاضالخاضعة القروض والسلفيات تتمثل 

ً للشروط التعاقدية التفاقيةوالفائدة المستحق ةاألصلي قيمتھا كاملتحصيل  يتم . األوراق المالية/ضوالقر )اتفاقيات( ة عليھا وفقا
فقاً للتوجيھات يكون مناسباً، و حسبما، خسائر وأمشكوك في تحصيلھا  وأتصنيف ھذه القروض على أنھا دون المعدل القياسي 

  .المركزي إلمارات العربية المتحدةامصرف الصادرة من قبل 
  

  القيمة  في ولكنھا لم تتعرض النخفاض متأخرة السدادالقروض 
  

الفائدة التعاقدية المستحقة عليھا أو المبلغ األصلي لھا  تم التأخر في سدادالتي واالستثمارات في سندات الدين القروض  وھي تشمل
في استالم الذمم المدينة  التأخيرمثل  األصليمصدر السداد  استناداً إلى غير مناسبولكن المجموعة ترى أن انخفاض القيمة أمر 

  . لمجموعةلتحصيل المبالغ المستحقة ل الفرصة المحتملةأو / و  المتاحالضمان / المخصصة، ومستوى التأمين 
  

  نخفاض القيمة مخصصات ا
  

تشتمل . مخصص لخسائر انخفاض القيمة يمثل تقييمھا للخسائر المتكبدة في محفظة القروض الخاصة بھا بتكوينتقوم المجموعة 
والمخصص  في حالتھا الفرديةالھامة  بحاالت التعرض الذي يتعلقمحددة العناصر الرئيسية لھذا المخصص على عنصر الخسارة ال

فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم  المتجانسةالذي يتم رصده لمجموعة من الموجودات الجماعي لخسائر القروض 
تقييم لل خضعتوالتي  بصورة منفردةالھامة  حاالت التعرض باإلضافة إلى بصورة منفردةالقروض غير الھامة ب فيما يتعلقتحديدھا 

 المسجلةال تخضع الموجودات . تعرضھا النخفاض القيمة بشكل فردي الحظلم يُ انخفاض القيمة ولكن للتحقق من  فرديبشكل 
  . يعكس الجودة االئتمانية لكل أصل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الختبار انخفاض القيمة حيث أن مقياس القيمة العادلة

  
  شطب السياسة 

  
عندما تقرر المجموعة أنه ال ) بخسائر انخفاض القيمة متعلقةوأي مخصصات (األوراق المالية /المجموعة بشطب القروضتقوم 

تغيرات  حدوثمعلومات مثل بعض الھذا القرار بعد األخذ باالعتبار  اتخاذويتم . تحصيل تلك القروض ال يمكنأنه ومجال لالسترداد 
أو أن المتحصالت الممكن  ه،التزاماتب الوفاء االستمرار في علىالمقترض  مثل عدم إمكانيةفي الوضع المالي للمقترض  جوھرية

حيث يتم تخفيض  للتحصيل أي ُسبل أخرى إلتباعمجال أي يوجد ، وال بأكمله تكون كافية لتغطية التعرض تحصيلھا من الضامن لن
  قيمة الدين إلى قيمة اسمية. 

  
  
  
  

  



   ع.م.بنك االستثمار ش

٥١  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
  )تابع(إدارة المخاطر المالية    ٢٧
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  األخرى يةتعزيزات االئتمانالالضمانات و
  

على الودائع أو رھن على  التمويل الممولة وغير الممولة في شكل ھوامش نقدية أو رھن تسھيالتتحتفظ المجموعة بضمانات مقابل 
المؤسسات  / تقبل المجموعة الضمانات بصورة رئيسية من البنوك. وضماناتموجودات  ضمانات أخرى مسجلة على وأ الممتلكات

المالية المحلية أو الدولية حسنة السمعة، أو الشركات المحلية أو متعددة الجنسيات والمؤسسات الكبرى واألفراد أصحاب الثروات 
 ةالمراجعأعمال من خالل عادةً راض، والتي يتم تحديثھا القيمة المقدرة للضمان وقت االقت تستند تقديرات القيمة العادلة إلى. الضخمة

ال يتم عادةً االحتفاظ بضمانات على القروض . توجھات السوق / السنوية أو قبل ذلك، حيثما ترى المجموعة في ضوء ظروف
اء العكسي واقتراض المؤسسات المالية األخرى، إال عندما يتم االحتفاظ بالضمانات كجزء من إعادة الشر وألبنوك لوالسلفيات 

   .األوراق المالية
  

 قدرتھم على سداد الفائدة ومبلغ القرض األصلي بما يتناسب معتھدف سياسة المجموعة إلى ضمان تقديم القروض إلى العمالء 
 قد ال تخضعلعمالء ونوع المنتجات، لجدارة االئتمانية ال وبناًء علىوعليه، . على الضمانات بشكل مبالغ فيهاالعتماد  عوضاً عن
  .يمكن أن يكون، عامل ھام للحد من مخاطر االئتمانو، الضمان عتبريُ  ھذا،الرغم من على . لضماناتالتسھيالت 

  
تعكس قيم . عمالءلل المقدمة األخرى المحتفظ بھا مقابل القروض والسلفيات وتعزيزات الضمانلقيمة العادلة للضمانات فيما يلي تقدير ا

   .للمخاطر أو قيمة الضمان، أيھما أقلالضمانات أقصى تعرض 
  
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  ألف درھم     ألف درھم     

تتعرض النخفاض ولم متأخرة السداد غير  البنودمقابل 
  في القيمة 

        

  ٢٫٧٤٨٫٣١٤    ٢٫٨٥٣٫١٢٨    النقد 
  ٢٫٨٩٥٫٢٢٩    ٢٫٧٨٥٫٥٨٦    تجارية وصناعية  عقارات

  ٤٫٤٥٦    ٣٫٦٧٧    سكنية عقارات 
  ١٨٠٫٩٥٢    ٣٥٥٫٠٦٩    أسھم 
  ٧٥١٫٣٣٩    ٧٢٠٫٥٤٤    أخرى

    ---------- ----     -------------  
    ٦٫٥٨٠٫٢٩٠    ٦٫٧١٨٫٠٠٤  
    ---------- ----     -------------  
          

تتعرض النخفاض لم لكن ومتأخرة السداد  البنودمقابل 
  في القيمة 

        

  ٢٣٫٧٠٨    ٢٦٫٤٠٥    النقد 
  ١٧٫٦١٣    ٤٥١٫٩٧٨    تجارية وصناعية  عقارات
  ٥٫١٣٧    ٦٫١٠٠    أخرى

    -- ---------     ---------  
    ٤٦٫٤٥٨    ٤٨٤٫٤٨٣  
    -- ---------     ---------  

          تعرضت النخفاض في القيمة مقابل البنود التي 
  ١٥٫٥٨٢    ٥٠٫١٨٠    النقد 

  ١١٩٫٤٩٣    ٢٩٠٫٧٨٦    تجارية وصناعية  عقارات
  ٧٫٧٧٠    ٧٫٧٨٧    أسھم 
  ٩٫٥٨٤    ٢٤٫١١٠    أخرى

    -----------    -----------  
    ١٥٢٫٤٢٩    ٣٧٢٫٨٦٣  
  -------- ------    ---------- ---  

  ٦٫٧٧٩٫١٧٧    ٧٫٥٧٥٫٣٥٠    إجمالي الضمانات المحتفظ بھا
    ========    =======  
  

    



   ع.م.بنك االستثمار ش

٥٢  
      

  
  

  

  
  إيضاحات
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وتوجيھات  ٣ الركيزة ٢بازل بوفقاً لمتطلبات اإلفصاح الخاصة  ئتمان حسب قطاع األعمال والعمالتمخاطر اال فيما يلي تركز
   : مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

  

  المستحق من البنوك     الدينسندات         القروض والسلفيات      
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦ ٢٠١٧  
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   
  ===== =====  =====  =====  =====  =====  

إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 
           حسب قطاع األعمال

  -  -  - -  ٥٢٩ ٥٩٥  الزراعة والصيد واألنشطة ذات الصلة
  -  -  - -  ٣٧٫٨٣٧ ١٨٫١٨٦  الحجارةالتعدين واستخراج 

  -  -  - - ٢٫٢٣٣٫٩٠٣ ٢٫٤٣٨٫٣٨٩  التصنيع
  -  -  ٦١٫٨٠٢  ٦١٫٥٦٤  - -  الماءو والغاز الكھرباء
  -  -  - -  ٢٫٨٢٦٫١٦٨ ٣٫٢٧٦٫٧٨٩  ات اإلنشاء
  -  -  ٢٩٫٣٨٤  ٢٩٫٣٨٤ ١٫٥٤٥٫٩٠٧ ١٫٩٨٠٫٠٨٤  العقارات
  -  -  - -  ١٫٧١١٫٥٤٥ ١٫٥٥٠٫٩٥٦  التجارة

  -  -  - -  ١٠٤٫٩٣٤ ٢٠٣٫٧٨٩  واالتصاالت المواصالت والتخزين
  ٥٦٢٫١٩٧  ٣٩٨٫٦٠٤  ١٣١٫٧٧٣  ٨٤٫٤٧٩ ٩٩٠٫٨٩١ ١٫٢٦٠٫٧٦٩  الماليةالمؤسسات 
  -  -  - -  ١٫٤١٤٫٧١٩ ١٫٣١٤٫٣٠٣  األخرى  الخدمات
  -  -  ١٥٤٫٢١١  ١٥٤٫٢١١  ٥٧٨٫٤٥٥ ٤٠٨٫١١٨  الحكومة

  -  -  - - ٧٦٫٣٨٨ ٨٤٫٢٨٢    القروض الشخصية
لعمالء أصحاب الثروات لالقروض 
  -  -  -  -  ٩٩٣٫٧١١  ٨٣٤٫٧٥٤  الضخمة 

  -  -  ٦٩٫٣٨٢  ٦٩٫٣٨٢ ٥٠٠٫١٥٧ ٦٠٤٫٨٣٧  أخرىأنشطة 
  ---------------  --------------  ------- ----    -----------   ------- ----   ------ ----    

  ٥٦٢٫١٩٧  ٣٩٨٫٦٠٤  ٤٤٦٫٥٥٢  ٣٩٩٫٠٢٠  ١٣٫٠١٥٫١٤٤ ١٣٫٩٧٥٫٨٥١  اإلجمالي
  ======== ========  ======  ======  ======  ======  
            

            التعرض لمخاطر االئتمان حسب العمالتإجمالي 
     

  ١٧٩٫٦٥٣  ١٤٢٫٦٤١  ٤٢١٫٥٣٧  ٣٩٩٫٠٢٠  ٤٠٤٫٠٧٢ ٣٩١٫٥٦١  األجنبية العمالت
  ٣٨٢٫٥٤٤  ٢٥٥٫٩٦٣  ٢٥٫٠١٥ -  ١٢٫٦١١٫٠٧٢ ١٣٫٥٨٤٫٢٩٠   يدرھم اإلماراتال
  --------------  --------------    -----------    -----------   ------- ----    -----------   

  ٥٦٢٫١٩٧  ٣٩٨٫٦٠٤  ٤٤٦٫٥٥٢  ٣٩٩٫٠٢٠  ١٣٫٠١٥٫١٤٤ ١٣٫٩٧٥٫٨٥١  اإلجمالي 
  ======== ==== ====  ======  ======  ======  ======  

  
           الموقع الجغرافي حسب  التركز

      
  ٣٧٨٫٨٣١  ٢٥٦٫٩٧٨  ٤٤٦٫٥٥٢  ٣٩٩٫٠٢٠  ١٢٫٤٧٣٫٩٠٩ ١٣٫٤٥١٫٥١١  اإلمارات العربية المتحدة

  ٢٧٫٧٦٨  ١٣٫٤٢٠  - -  ٨٧٫٣٣٠ ٤٨٫٨٥٠  مجلس التعاون الخليجي األخرىدول 
  ٧٧٫٥٨٧  ٢٧٫٠٥٨  - -  ١٢٦٫٤٠٥ ١٥٧٫٩٩٠  الدول العربية األخرى

  ٧٨٫٠١١  ١٠١٫١٤٨  - -  ٣٢٧٫٥٠٠ ٣١٧٫٥٠٠  ودول أخرى  أوروبا غرب دول
  ---------------  ---------------   -----------    ----------   - ------ ----   --- --------   

  ٥٦٢٫١٩٧  ٣٩٨٫٦٠٤  ٤٤٦٫٥٥٢  ٣٩٩٫٠٢٠  ١٣٫٠١٥٫١٤٤ ١٣٫٩٧٥٫٨٥١  الكلياإلجمالي 
  ======== ===== ===  ======  ======  ======  ======  
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كما ھو محدد من قبل مصرف ع الجغرافي القيمة حسب قطاع األعمال والموق التي تعرضت النخفاض فيالقروض والسلفيات 

  : إلمارات العربية المتحدة المركزيا
  

  
  

  
  

  
  المخصصات 

  
  صافي 

  
  تسويــــــــات      

٢٠١٧  
  

  التركز حسب قطاع العمل 

  المستحقات
  متأخرة السداد

  يوماً وأكثر ٩٠

  المحددة
  والفائدة 
  المعلقة

  الموجودات
  منخفضة القيمة

قروض 
تم وسلفيات 

  شطبھا 

قروض 
  وسلفيات

 تم عكسھا 
 ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   
            

  -  ١٧  -  -  -  التعدين واستخراج الحجارة 
  ١٫٢٤٣  ١٢٣٫١٤٦  ٨٩٫٦٧٧  ٤٤٨٫٠٠٢  ٥٣٧٫٦٧٩  التصنيع 

  ٢٥٫٠١٩  ٩١٫٢٦٧  ١٣١٫٥٥٠  ٣٠١٫٧٤٠  ٤٣٣٫٢٩٠  اإلنشاءات والعقارات 
  ٩٫٥٢٣  ١٩١٫٦٧٤  ١٣٣٫٧١٢  ٣٤٥٫٧٠٧  ٤٧٩٫٤١٩  التجارة

  ٤٣  ٣٫٢٥٢  ٢٫٦٥٩  ٤٫٨٤٩  ٧٫٥٠٨  المواصالت والتخزين واالتصاالت
  -  -  -  -  -  المؤسسات المالية
  ١٣  ١٨٫٥٤١  ٦٫٤٠٣  ١٦٫٦٢٩  ٢٣٫٠٣٢  الخدمات األخرى 

  ١٢٢  ٥٫٧٦٣  ٣٫٨١٧  ١١٫٠٤١  ١٤٫٨٥٨  القروض الشخصية 
  ٥٫٤١٤  ٢٦٫٣٤٥  -  ٧٤٫٨٠٨  ٧٤٫٨٠٨  لعمالء أصحاب الثروات الضخمة لالقروض 

  ١٣٫٤٧٦  ١٣٧  ١٢٠٫٤٢١  ٤١٫٠٠٠  ١٦١٫٤٢١  أنشطة أخرى
  ٥٤٫٨٥٣  ٤٦٠٫١٤٢  ٤٨٨٫٢٣٩  ١٫٢٤٣٫٧٧٦  ١٫٧٣٢٫٠١٥  اإلجمالي

         
          التركز حسب الموقع الجغرافي

  ٥٤٫٨٥٣  ٤٦٠٫١٤٢  ٤٨٥٫٢٠٧  ١٫٢٤٣٫٥٦١  ١٫٧٢٨٫٧٦٨  اإلمارات العربية المتحدة
  -  -  ٣٫٠٣٢  ٢١٥  ٣٫٢٤٧  الدول األخرى

  ٥٤٫٨٥٣  ٤٦٠٫١٤٢  ٤٨٨٫٢٣٩  ١٫٢٤٣٫٧٧٦  ١٫٧٣٢٫٠١٥    اإلجمالي
            

  

٢٠١٦            
           

           التركز حسب قطاع العمل 
            

  -  ٤٫٨٧٨  -  ٢  ٢  التعدين واستخراج الحجارة 
  ٦٫١٤٠  ١٥٫٤٣٩  ٦٫٤٠١  ١٧٢٫٠٩٨  ١٧٨٫٤٩٩  التصنيع 

  ٤٩٫٢٤٥  ١٨٩٫٢٨٨  ٧٦٫٧٤٨  ١٥٢٫١١٥  ٢٢٨٫٨٦٣  اإلنشاءات والعقارات 
  ٦٫٠٠٠  ٤٧٫٠٩٤  ٦٤٫٤٢١  ٤٢٨٫٣٣٧  ٤٩٢٫٧٥٨  التجارة

  -  ١٢٫٣٣١  ٣٫١٤٣  ٦٫٩٧٨  ١٠٫١٢١  المواصالت والتخزين واالتصاالت
  -  -  -  -  -  المؤسسات المالية
  -  ٩٨٨  ٥٫٣٠٢  ١٤٫٢١٥  ١٩٫٥١٧  الخدمات األخرى 

  ٧٥٢  ٤٫٣٤٦  ٣٫٧١٣  ١٠٫٥١٠  ١٤٫٢٢٣  القروض الشخصية 
  ١٥٫٩٦٣  -  ٤٠٫٩٨٣  ٥٢٫٨٣٤  ٩٣٫٨١٧  لعمالء أصحاب الثروات الضخمة لالقروض 

  ١٫٩٩٠  -  ١٠٦  ٣١  ١٣٧  أنشطة أخرى
  ٨٠٫٠٩٠  ٢٧٤٫٣٦٤  ٢٠٠٫٨١٧  ٨٣٧٫١٢٠  ١٫٠٣٧٫٩٣٧  اإلجمالي

            

         التركز حسب الموقع الجغرافي
  ٨٠٫٠٩٠  ٢٧٤٫٣٦٤  ٢٠٠٫٥٣٥  ٨٣٦٫٩٠٥  ١٫٠٣٧٫٤٤٠  اإلمارات العربية المتحدة

  -  -  ٢٨٢  ٢١٥  ٤٩٧  الدول األخرى
  ٨٠٫٠٩٠  ٢٧٤٫٣٦٤  ٢٠٠٫٨١٧  ٨٣٧٫١٢٠  ١٫٠٣٧٫٩٣٧    اإلجمالي

         
  ).ال شيء: ٢٠١٦( يوماً  ٩٠من  وض منخفضة القيمة ومتأخرة السداد منذ أقلقر ةلدى المجموعة أي يوجدفي تاريخ التقرير، لم 

  
  
  
  



   ع.م.بنك االستثمار ش

٥٤  
      

  
  

  

 
  إيضاحات

  

  )تابع(إدارة المخاطر المالية    ٢٧
  
  )تابع(مخاطر االئتمان    )ب

  

  : ٢بازل للمنھج الموحد وفقاً للمخاطر  المجموعةا يلي تحليل تعرض فيم
  جميع المبالغ باأللف درھم            

   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
في الميزانية 

  العمومية
خارج الميزانية 

  الحد من مخاطر االئتمان  العمومية

  
  
  

  فئات الموجودات
إجمالي المبالغ 

  المستحقة 
إجمالي المبالغ 

  المستحقة 

التعرض للمخاطر 
قبل الحد من 

  مخاطر االئتمان
  الحد من 

  مخاطر االئتمان
بعد الحد من 

  مخاطر االئتمان

   الموجودات
 المرجحة

   المخاطرب
            

  ٩٧٫٨٧٢  ٢٫٧٣٦٫٩٠٠  -  ٢٫٧٣٦٫٩٠٠  -  ٢٫٧٣٦٫٩٠٠  المطالبات من الصناديق السيادية
  -  ٧٩٫٨٨٨  -  ٧٩٫٨٨٨  -  ٧٩٫٨٨٨  المطالبات من شركات القطاع العام

  ٢٣١٫٢٠٣  ٥٨٤٫١١٣  -  ٥٨٤٫١١٣  ١٠١٫٠٣٠  ٤٨٣٫٠٨٣  المطالبات من البنوك
المطالبات من المؤسسات والمنشآت 

  ٨٫٢٦٠٫٦٢٧  ١٠٫٧١٢٫٨٧٨  ٢٫٠٥٤٫٤٧٢  ١٢٫٧٦٧٫٣٥٠  ٤٫٨٩١٫٣٨٦  ٧٫٩٥٩٫٤٣٦  الحكومية  
المدرجة في المحافظ المطالبات 

  ٤٫٠١٩٫٥٥٧  ٥٫٧٥٣٫٨١٢  ١٫٠٩٩٫٠٥٧  ٦٫٨٥٢٫٨٦٩  ٣٫٨٧٩٫٩٩٥  ٢٫٩٧٣٫١٠١  االستثمارية لألفراد
المطالبات المضمونة بموجب عقارات 

  -  -  -  -  -  -  سكنية
المطالبات المضمونة بموجب عقارات 

  ٢٨٨٫٧١٨  ٥٢٩٫٧٦٧  ٢٠٫٩٥٢  ٥٥٠٫٧١٩  ٣٠١٫٣١١  ٢٥٠٫٠١٣  تجارية
  ١٫٧١١٫٢٢١  ١٫٥٦٦٫٢٤٧  ٦٧٫٠٨٥  ١٫٦٣٣٫٣٣٢  ٢٢٩٫٩٤٧  ٢٫٤٨٣٫٩٤٩  قروض متأخرة السداد 

  ٧٨٥٫٦٨١  ٥٢٣٫٧٨٧  -  ٥٢٣٫٧٨٧  -  ٥٦٠٫٧٨٧  الفئات ذات المخاطر العالية
  ٣٤٣٫٧٥٣  ٤١٢٫٤٣٠  -  ٤١٢٫٤٣٠  -  ٤١٤٫٨٨٧  موجودات أخرى

  ١٥٫٧٣٨٫٦٣٢  ٢٢٫٨٩٩٫٨٢٢  ٣٫٢٤١٫٥٦٦  ٢٦٫١٤١٫٣٨٨ ٩٫٤٠٣٫٦٦٩ ١٧٫٩٤٢٫٠٤٤   اإلجمالي
  

               ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
          

              فئات الموجودات
            

  ٨٠٫٢٤١  ٢٫٤٩٩٫٧٧٥  -  ٢٫٤٩٩٫٧٧٥  ٢٫٤٩٣  ٢٫٤٩٧٫٢٨٢  المطالبات من الصناديق السيادية
  -  ٩٣٫٠٢٥  -  ٩٣٫٠٢٥  ١٣٫١٣٧  ٧٩٫٨٨٨  المطالبات من شركات القطاع العام

  ٢٩٥٫٦٣٦  ٨٤٠٫٩١٥  -  ٨٤٠٫٩١٥  ١٤٧٫٢٠٢  ٦٩٣٫٧١٤  المطالبات من البنوك
المطالبات من المؤسسات والمنشآت 

  ١٠٫٨١٨٫٩٠٦  ١٤٫٤٤٣٫١٩١  ٢٫٢٨٤٫١٦٨  ١٦٫٧٢٧٫٣٥٩  ٧٫١٧٢٫٦٨٤  ٩٫٦٠٤٫٨٤٠  الحكومية  
المطالبات المدرجة في المحافظ 

  ١٫٩٩٩٫٤٠٧  ٢٫٧٨٩٫٢٨٩  ٦٨١٫١٥٧  ٣٫٤٧٠٫٤٤٦  ١٫٧٦٧٫١٩٣  ١٫٧٠٣٫٢٨٨  االستثمارية لألفراد
بموجب عقارات المطالبات المضمونة 

  ٢٫٦٨٨  ٨٫٨٨٠  -  ٨٫٨٨٠  ١٫٢٠٠  ٧٫٦٨٠  سكنية
المطالبات المضمونة بموجب عقارات 

  ٦١٫٦٩٥  ٦٤٫٥٠٦  ٨٫٩٨١  ٧٣٫٤٨٧  ٢٫٨١١  ٧٠٫٦٧٦  تجارية
  ٤٤٤٫٤٤٤  ٥٣٤٫٨٨٨  ٣٢٫٧٣٠  ٥٦٧٫٦١٨  ١٩٦٫٢٠٨  ١٫١٤٨٫٩٦٩  قروض متأخرة السداد 

  ٦٠٠٫٦٤١  ٤٠٠٫٤٢٧  -  ٤٠٠٫٤٢٧  -  ٤٢٨٫٤٢٧  الفئات ذات المخاطر العالية
  ٤٤٩٫٣١٩  ٥٣١٫٨٢٩  -  ٥٣١٫٨٢٩  -  ٥٣٤٫٢٨٦  موجودات أخرى

  ١٤٫٧٥٢٫٩٧٧  ٢٢٫٢٠٦٫٧٢٥  ٣٫٠٠٧٫٠٣٦  ٢٥٫٢١٣٫٧٦١  ٩٫٣٠٢٫٩٢٨  ١٦٫٧٦٩٫٠٥٠  اإلجمالي 
 

    

  
 

   



   ع.م.بنك االستثمار ش

٥٥  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
  )تابع(إدارة المخاطر المالية    ٢٧

  
  )تابع(مخاطر االئتمان    )ب
  

  : مصنفة وغير مصنفة – ٢وفقاً للمنھج الموحد بازل للمخاطر  المجموعةا يلي تحليل تعرض فيم
  جميع المبالغ باأللف درھم      

٢٠١٧    

  
  لمخاطــــر االئتمــــــان إجمالـــي التعرض      

  

  غير مصنفة   مصنفة   
التعرض قبل الحد 
  من مخاطر االئتمان

        فئات الموجودات
  ٢٫٧٣٦٫٩٠٠  ٢٫٧٣٦٫٩٠٠  -  المطالبات من الصناديق السيادية

  ٧٩٫٨٨٨  -  ٧٩٫٨٨٨  المطالبات من شركات القطاع العام
  ٥٨٤٫١١٣  ٢٤٢٫٦١١  ٣٤١٫٥٠٢  المطالبات من البنوك

  ١٢٫٧٦٧٫٣٥٠  ١٢٫٧٥٢٫٠٥٧  ٩٨٫٧٦٥  المؤسسات والمنشآت الحكومية المطالبات من
  ٦٫٨٥٢٫٨٦٩  ٦٫٨٥٠٫٠٩٦ -  المطالبات المدرجة في المحافظ االستثمارية لألفراد

  -  -  -  المطالبات المضمونة بموجب عقارات سكنية
  ٥٥٠٫٧١٩  ٥٥١٫٣٢٤  -  المطالبات المضمونة بموجب عقارات تجارية

  ١٫٦٣٣٫٣٣٢  ٢٫٧١٣٫٨٩٦  -  قروض متأخرة السداد 
  ٥٢٣٫٧٨٧  ٥٦٠٫٧٨٧  -  الفئات ذات المخاطر العالية

  ٤١٢٫٤٣٠  ٤١٤٫٨٨٧  -  موجودات أخرى
  ٢٦٫١٤١٫٣٨٨  ٢٦٫٨٢٢٫٥٥٨  ٥٢٠٫١٥٥  اإلجمالي 

  
  

٢٠١٦    

  
  لمخاطــــر االئتمــــــان إجمالـــي التعرض      

  

  غير مصنفة   مصنفة   
التعرض قبل الحد 
  من مخاطر االئتمان

        فئات الموجودات
  ٢٫٥٠٠٫٢٢٥  ٢٫٤٩٩٫٧٧٥  -  المطالبات من الصناديق السيادية

  ٩٣٫٠٢٥  ٩٣٫٠٢٥  -  المطالبات من شركات القطاع العام
  ٨٤٠٫٩١٥  ٣٤٧٫٢٥٦  ٤٩٣٫٦٥٩  المطالبات من البنوك

  ١٦٫٧٢٧٫٣٥٩  ١٦٫٧١٢٫٧٥١  ١٤٫٦٠٨   المؤسسات والمنشآت الحكومية المطالبات من
  ٣٫٤٧٠٫٤٤٦  ٣٫٤٧٠٫٤٤٦  -  المطالبات المدرجة في المحافظ االستثمارية لألفراد

  ٨٫٨٨٠  ٨٫٨٨٠  -  المطالبات المضمونة بموجب عقارات سكنية
  ٧٣٫٤٨٧  ٧٣٫٤٨٧  -  المضمونة بموجب عقارات تجاريةالمطالبات 

  ٥٦٩٫٩٤٥  ٥٦٩٫٩٤٥  -  قروض متأخرة السداد 
  ٤٠٠٫٤٢٧  ٤٠٠٫٤٢٧  -  الفئات ذات المخاطر العالية

  ٥٣١٫٨٢٩  ٥٣١٫٨٢٩  -  موجودات أخرى
  ٢٥٫٢١٦٫٥٣٨  ٢٤٫٧٠٧٫٨٢١  ٥٠٨٫٢٦٧  اإلجمالي 

  
    



   ع.م.بنك االستثمار ش

٥٦  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
  )تابع(إدارة المخاطر المالية    ٢٧

  
  مخاطر السيولة   )ج
  

اتھا المالية عند استحقاقھا المرتبطة بمطلوب ھا الماليةالتزاماتصعوبة في الوفاء بمواجھة المجموعة مخاطر تتمثل مخاطر السيولة في 
  -:ثالث فئاتتقسيم مخاطر السيولة إلى  يمكن وبتكلفة معقولة.

  
نتيجة  الحالي للمجموعة ھيكل المركز المالي الموحدوھي مخاطر السيولة التي ينطوي عليھا : الھيكليةمخاطر السيولة التباين أو  )١

 ؛للمراكز المالية تغير تواريخ استحقاق التدفقات النقدية
 

أحداث مستقبلية مبلغ نقدي كبير للغاية يفوق توقعات تتطلب تنشأ عندما قد مخاطر  وھي :مخاطر السيولة في الحاالت الطارئة )٢
الغير متفق عليه  تأجيلال مثل ،)ألجلمخاطر سيولة (لتدفقات النقدية توقيت افي  مفاجئ تغيريحدث ذلك نتيجة  وقد، المجموعة

 ؛ و)السحب/مخاطر السيولة نتيجة المطالبة(السحب غير المتوقع للقروض الملتزم بتقديمھا أو سداد القروض،  في
  

ما بسھولة مالي أو إنھاء مركز  تسويةعلى  المجموعةعدم قدرة قد تنتج عن مخاطر  وھي: بالسوق المرتبطةسيولة المخاطر  )٣
  .للسوق عمق كافِ السوق أو عدم وجود  عدم استقرارار السوق بسبب وفقاً ألسع

  
  إدارة مخاطر السيولة

  
فيما  منھج المجموعة يھدف .من مجلس اإلدارة كبير اھتمامب تحظىإدارة المخاطر كما أنھا  ضمن أولوياتإدارة مخاطر السيولة  ظلت
، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا في ظل الظروف قدر اإلمكان، بصورة دائمة ضمان امتالكھا سيولة كافيةإدارة السيولة إلى ب يتعلق

السياسات واإلجراءات  جميعتخضع . للضرر العادية والظروف الحرجة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة
 المجموعة الستراتيجيةفيما يلي العناصر الرئيسية  .لجنة الموجودات والمطلوباتمجلس اإلدارة و مراجعة وموافقةلالمتعلقة بالسيولة 

  : لسيولةا إلدارة
  
وودائع البنوك والمؤسسات المالية باإلضافة إلى ) األفراد والشركات(االحتفاظ بقاعدة تمويل متنوعة تتكون من ودائع العمالء  )أ

 االحتفاظ بالتسھيالت المحتملة الخاضعة لشروط؛ 
 

 االحتفاظ بمحفظة موجودات عالية السيولة ذات عمالت وتواريخ استحقاق متنوعة؛  )ب
 

للمجموعة والمدى الذي تكون فيه في تواريخ االستحقاق وسمات الموجودات والمطلوبات المالية  والتباينمتابعة معدالت السيولة   )  ج
  للحصول على تمويل؛ و  محتمل موجودات المجموعة مرھونة وغير متاحة الستخدامھا كضمان

  
  .     لمجموعةالسيولة لدى ا لوضع التحمل إجراء اختبار  )د
  

  التعرض لمخاطر السيولة
  

أي إجمالي الموجودات (إدارة مخاطر السيولة ھو معدل صافي الموجودات السائلة في المجموعة  الذي تستخدمهإن المقياس الرئيسي 
 تواريخ بمتابعة قوم اإلدارةت. الودائع إلى قروضمعدل الو) االستحقاق حسب فترةاالستحقاق مقابل إجمالي المطلوبات  حسب فترة

  . االستحقاق لضمان االحتفاظ بالسيولة الكافية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ع.م.بنك االستثمار ش

٥٧  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
  )تابع(إدارة المخاطر المالية    ٢٧

  

  (تابع) مخاطر السيولة   )ج
  

  الموجودات والمطلوبات استحقاقفترات 

      أشھر  ٣من  أقل من  
  اإلجمالي  سنة فأكثر  إلى سنة    أشھر  ٣  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  

          ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
          الموجودات

  ٢٫٢٦١٫١٨٣  ٩٫١٨٢  -  ٢٫٢٥٢٫٠٠١  النقد والودائع لدى البنوك المركزية 
  ٣٩٨٫٦٠٤  -  -  ٣٩٨٫٦٠٤  المستحق من البنوك 

  ٥٤٤٫٩٣٩  ٢٥٣٫٣٣٦  ٧٦٫٨١٢  ٢١٤٫٧٩١  األوراق المالية االستثمارية
  ١٢٫٤٦٥٫٦٣٤  ٣٫٩٢٩٫٦٣٠  ٦٫٠١١٫٤٣٩  ٢٫٥٢٤٫٥٦٥  لعمالء لقروض وسلفيات 

  ٥٥٦٫٨٥٦  ٨٢٫٤٤٠  ٨٣٫١٨٨  ٣٩١٫٢٢٨  العمالء قيد الموافقة اتمديوني
  ١١٤٫٤١٣  ١١٤٫٤١٣  -  -  الممتلكات والمعدات
  ٦٠٧٫٥٩٦  ٥١٩٫٨٧٨  ١٥٫١٥٤  ٧٢٫٥٦٤  موجودات أخرى

   --------------   --------------   --------------  ---------------  
  ١٦٫٩٤٩٫٢٢٥  ٤٫٩٠٨٫٨٧٩  ٦٫١٨٦٫٥٩٣  ٥٫٨٥٣٫٧٥٣  إجمالي الموجودات

   ========  ========  ========  ========  
         المطلوبات وحقوق الملكية

  ٢٫٨٢٧  -  -  ٢٫٨٢٧  لبنوك لالمستحق 
  ١٣٫٥٩٤٫١٢٨  ٥٤٨٫٩٠٦  ٦٫٩٨٥٫٨٧١  ٦٫٠٥٩٫٣٥١  الودائع من العمالء

  ٥٥٦٫٨٥٦  ٨٢٫٤٤٠  ٨٣٫١٨٨  ٣٩١٫٢٢٨  مطلوبات قيد الموافقة 
  ٢٥٥٫٥٠٧  ٤٥٫٠٢٥  ٥٤٫٤٢٢  ١٥٦٫٠٦٠  مطلوبات أخرى
  ٢٫٥٣٩٫٩٠٧  ٢٫٥٣٩٫٩٠٧  -  -  حقوق الملكية

   --------------   --------------   --------------  - --------------  
  ١٦٫٩٤٩٫٢٢٥  ٣٫٢١٦٫٢٧٨  ٧٫١٢٣٫٤٨١  ٦٫٦٠٩٫٤٦٦ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

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

      أشھر  ٣من  أقل من  
  اإلجمالي  سنة فأكثر  إلى سنة    أشھر  ٣  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  

          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
          الموجودات

  ١٫٨٦٣٫٧٢٧  ٩٫١٨٢  ٢٠٥٫٠٠٠  ١٫٦٤٩٫٥٤٥  النقد والودائع لدى البنوك المركزية 
  ٥٦٢٫١٩٧  -  ١٠٠٫٠٠٠  ٤٦٢٫١٩٧  المستحق من البنوك 

  ٧٠٥٫٦٥١  ٣٩٩٫٢٥٧  ٢٢٫٢٨٠  ٢٨٤٫١١٤  األوراق المالية االستثمارية
  ١١٫٩٥٣٫٥٢٥  ٤٫٢٢٥٫٥٥٥  ٥٫١٩٨٫٨٥٥  ٢٫٥٢٩٫١١٥  لعمالء لقروض وسلفيات 

  ٤٤٨٫٣٣٤  ٤٨٫٣٤٨  ٧٩٫٣٢٠  ٣٢٠٫٦٦٦  العمالء قيد الموافقة اتمديوني
  ١١١٫٤٤٠  ١١١٫٤٤٠  -  -  الممتلكات والمعدات
  ٤٨٠٫٤٣٣  ٣٩٨٫١٩٤  ١٢٫٧٩١  ٦٩٫٤٤٨  موجودات أخرى

   --------------   --------------   --------------  ---------------  
  ١٦٫١٢٥٫٣٠٧  ٥٫١٩١٫٩٧٦  ٥٫٦١٨٫٢٤٦  ٥٫٣١٥٫٠٨٥  إجمالي الموجودات

   ========  ========  ========  ========  
         المطلوبات وحقوق الملكية

  ٣٢٩٫٠٠٢  -  -  ٣٢٩٫٠٠٢  لبنوك لالمستحق 
  ١٢٫١٧٦٫٦٨٥  ٤٤٢٫٩٧٥  ٦٫٢١٩٫٦٥٧  ٥٫٥١٤٫٠٥٣  الودائع من العمالء

  ٤٤٨٫٣٣٤  ٤٨٫٣٤٨  ٧٩٫٣٢٠  ٣٢٠٫٦٦٦  مطلوبات قيد الموافقة 
  ٢٠٩٫٧٧١  ٤٠٫١٣١  ٣٦٫٦٩٥  ١٣٢٫٩٤٥  مطلوبات أخرى
  ٢٫٩٦١٫٥١٥  ٢٫٩٦١٫٥١٥  -  -  حقوق الملكية

   --------------   --------------   --------------   --------------  
  ١٦٫١٢٥٫٣٠٧  ٣٫٤٩٢٫٩٦٩  ٦٫٣٣٥٫٦٧٢  ٦٫٢٩٦٫٦٦٦ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

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

  .قعةتم تحديد تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات على أساس الفترة القائمة من تاريخ التقرير حتى تواريخ االستحقاق التعاقدية أو المتو
  
  



   ع.م.بنك االستثمار ش

٥٨  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
  )تابع(إدارة المخاطر المالية    ٢٧

  
  )تابع(مخاطر السيولة    )ج

  
  لمطلوبات الماليةل ةاالستحقاق التعاقدي المتبقيفترة 

  
اريخ استحقاق تعاقدي محتمل للمجموعة على أساس أقرب ت ةلمطلوبات الماليل المخصومةي التدفقات النقدية غير الجدول التال يوضح

أن على سبيل المثال من المتوقع  ات بصورة كبيرة عن ھذا التحليل،المتوقعة للمجموعة من ھذه األدوقد تختلف التدفقات النقدية . لھا
ات القروض غير المعترف كما أنه من غير المتوقع أن يتم سحب التزامايد لودائع تحت الطلب من العمالء ثابتة أو برصيد متزاتبقى 

  . بھا فوراً 
  
  

٢٠١٧  
  القيمة 

  الدفترية 
إجمالي التدفقات 

  االسمية الخارجة
  أقل من

  أشھر ٣ 
  أشھر ٣من 

  إلى سنة واحدة
  من سنة إلى

  سنوات ٥
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

          المطلوبات غير المشتقة
  -  -  )٢٫٨٢٧(  )٢٫٨٢٧(  ٢٫٨٢٧  لبنوك لالمستحق 

 )٦١٨٫٣٢٧( )٧٫٢٣٦٫١١١( )٦٫٠٦١٫٨٧٠( )١٣٫٩١٦٫٣٠٩( ١٣٫٥٩٤٫١٢٨  الودائع من العمالء
 )٨٢٫٤٤٠( )٨٣٫١٨٨( )٣٩١٫٢٢٧( )٥٥٦٫٨٥٦( ٥٥٦٫٨٥٦  لموافقة ا قيد مطلوبات

 )٤٥٫٠٢٥( )٥٤٫٤٢٢( )١٥٦٫٠٦٠( )٢٥٥٫٥١٠( ٢٥٥٫٥١٠  مطلوبات أخرى
  - --------------   --- ------------- -   --------------- -  -------------- --    -------------    

  )٧٤٥٫٧٩٢(  )٧٫٣٧٣٫٧٢١(  )٦٫٦١١٫٩٨٥(  )١٤٫٧٣١٫٥٠٢(  ١٤٫٤٠٩٫٣٢١  إجمالي المطلوبات
  ========  ==========  =========  =========   =======  
            

٢٠١٦            
         

            المطلوبات غير المشتقة
  -  -  )٣٢٩٫٣٢٨(  )٣٢٩٫٣٢٨(  ٣٢٩٫٠٠٢  لبنوك لالمستحق 

  )٤٦٩٫٨٤٩(  )٦٫٤٠٦٫٧٥٦(  )٥٫٥٦٤٫٢٦١(  )١٢٫٤٤٠٫٨٦٦(  ١٢٫١٧٦٫٦٨٥  الودائع من العمالء
  )٤٨٫٣٤٨(  )٧٩٫٣٢٠(  )٣٢٠٫٦٦٦(  )٤٤٨٫٣٣٤(  ٤٤٨٫٣٣٤  لموافقة ا قيد مطلوبات

  )٤٠٫١٣١(  )٣٦٫٦٩٥(  )١٣٢٫٩٤٥(  )٢٠٩٫٧٧١(  ٢٠٩٫٧٧١  مطلوبات أخرى
   --------------    ----------------    ----- ----------   ---- -----------    -------------    

  )٥٥٨٫٣٢٨(  )٦٫٥٢٢٫٧٧١(  )٦٫٣٤٧٫٢٠٠(  )١٣٫٤٢٨٫٢٩٩(  ١٣٫١٦٣٫٧٩٢  إجمالي المطلوبات
  ========  =========  =========   ========  =======  
  

   مخاطر السوق   )د
    

وأسعار صرف العمالت  األسھمالفائدة وأسعار  أسعارتغيرات أسعار السوق مثل  الناتجة عن تأثيرالمخاطر في مخاطر السوق  تتمثل
. المالية ھاالمجموعة أو قيمة أدوات أرباحعلى ) المصدر/للمدينغير المتعلقة بالتغير في الوضع االئتماني (االئتمان  امشووھاألجنبية 
 المجموعة وفاءضمن معايير مقبولة لضمان التعرض لمخاطر السوق  ورقابة من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة إن الھدف

  . المخاطر في ضوء مع تحقيق أعلى عائد ممكن بالتزاماتھا المالية
  

  إدارة مخاطر السوق
  

تشتمل المحافظ التجارية بشكل رئيسي على المراكز . تقسم المجموعة تعرضھا لمخاطر السوق بين المحافظ التجارية وغير التجارية
، باإلضافة إلى الموجودات والمطلوبات المالية من حيث الممتلكات المجموعة مركزالناتجة عن التعامل في السوق وتعزيز المالية 

  .التي تتم إدارتھا على أساس القيمة العادلة
  

  . فيما يتعلق بالمحفظة التجارية جوھريةمحفظة تجارية محدودة للغاية، لذا فھي غير معرضة ألي مخاطر سوق بالمجموعة  تحتفظ
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٥٩  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
  )تابع(إدارة المخاطر المالية    ٢٧

  
   ) تابع( مخاطر السوق   )د

  
   مخاطر أسعار الفائدةلالتعرض 

  
مخاطر الخسارة الناتجة عن التقلبات في التدفقات النقدية في المخاطر الرئيسية التي تتعرض لھا المحافظ غير التجارية  تتمثل

تتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بصورة . السوق السائدة لدى فائدةالالتغير في أسعار  نتيجةالمستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية 
المحافظ غير ب فيما يتعلق لدى المجموعة فيما يلي ملخص لمركز فجوة أسعار الفائدة. رئيسية عن طريق مراقبة فجوات أسعار الفائدة

  :التجارية
  

  إعادة تسعير الموجودات والمطلوباتعن  نبذة
  

    يترتب ال         الفائدة معدل  
  فائدةعليھا     أشھر ٣من   ٣أقل من   ٪الفعلي    
  اإلجمالي   حساسة  أكثر من سنة  إلى سنة واحدة  أشھر    
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    

  الموجودات
  ٢٫٢٦١٫١٨٣  ٢٫٢٦١٫١٨٣  -  -  -  ٠ .٨٦  المركزية البنوكالنقد والودائع لدى 

    ٣٩٨٫٦٠٤  ٣٩٨٫٦٠٤  -  -  -  ٠ .٩٦  من البنوك المستحق
  ٥٤٤٫٩٣٩  ٥٤٤٫٩٣٩  -  -  -  ٤ .٨٩  األوراق المالية االستثمارية

  ١٢٫٤٦٥٫٦٣٤  ٢١٦٫٩٥٢  -  ٥٫٢٣١٫٧٠٩  ٧٫٠١٦٫٩٧٣  ٦ .٣٥  عمالءللالقروض والسلفيات 
  ٥٥٦٫٨٥٦  ٥٥٦٫٨٥٦  -  -  -    موافقةقيد العمالء  اتمديوني

    ١١٤٫٤١٣  ١١٤٫٤١٣  -  -  -    الممتلكات والمعدات
  ٦٠٧٫٥٩٦  ٦٠٧٫٥٩٦  -  -  -    أخرىموجودات 

    -- ------------   ------ --------  -----------   ------ -- - -----  - --- ------ - ----  
  ١٦٫٩٤٩٫٢٢٥  ٤٫٧٠٠٫٥٤٣  -  ٥٫٢٣١٫٧٠٩  ٧٫٠١٦٫٩٧٣    إجمالي الموجودات

    ========  ========  ======  ========  ========  
  المطلوبات وحقوق الملكية

  
    ٢٫٨٢٧  ٢٫٨٢٧  -  -  -    بنوكللالمستحق 

  ١٣٫٥٩٤٫١٢٨  ٣٫٠٨٤٫٦٥٨  ٥٤٨٫٩٠٦  ٦٫٩٨٥٫٨٧١  ٢٫٩٧٤٫٦٩٣  ٢ .٣٧  ئع من العمالءالودا
  ٥٥٦٫٨٥٦  ٥٥٦٫٨٥٦  -  -  -    مطلوبات قيد الموافقة 

  ٢٥٥٫٥٠٨  ٢٥٥٫٥٠٨  -  -  -    أخرىمطلوبات 
  ٢٫٢٣٩٫٩٠٧  ٢٫٢٣٩٫٩٠٧  -  -  -    حقوق الملكية

    -------- - -----   -------------   -- -- ----- --  -------- - -----  -------------- -  
  ١٦٫٦٤٩٫٢٢٦  ٦٫١٣٩٫٧٥٦  ٥٤٨٫٩٠٦  ٦٫٩٨٥٫٨٧١  ٢٫٩٧٤٫٦٩٣  الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 

     --------- ----  -- - -----------  -- -- -- ------ -  - -- ----------- -  -- -------------  
  -  )١٫٤٣٩٫٢١٣(  )٥٤٨٫٩٠٦(  ) ١٫٧٥٤٫١٦٢(  ٤٫٠٤٢٫٢٨٠    أسعار الفائدةحساسية فجوة 

          =========  ========  
  حساسية أسعار الفائدة المتراكمةفجوة 

  ١٫٧٣٩٫٢١٢  ٢٫٢٨٨٫١١٨  ٤٫٠٤٢٫٢٨٠    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
     -- ---------- -  --- --- ------ -  ---------- -- -  

  ٢٫٢٣٢٫٩٤٧  ٢٫٦٧٥٫٩٢٢  ٣٫٨٢٦٫٦١٦    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
    =======  =======  =======  

  
  

إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات على أساس فترة االستحقاق النھائية أو فترات إعادة تسعير الفائدة في تاريخ التقرير، أيھما  تتم
دارة بالنسبة إلات أمراً أساسياً الفائدة للموجودات والمطلوب وأسعارلتواريخ االستحقاق  الخاضع للمراقبة والتباينيعتبر التطابق  .أقرب

المعامالت ، حيث أن ھناك تطابق كامل بين أسعار الموجودات والمطلوباتكون لدى البنوك أن ي المعتادليس من . المجموعة
، ولكنه أيضاً يزيد من على تحقيق أرباحالقدرة  يعزز المتباين المركز الماليكما أن . ومتنوعة محددةغالباً لمدة غير  المصرفية تكون

فائدة بتكلفة مقبولة في المترتب عليھا المطلوبات  استبدالإن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والقدرة على . خسارةمخاطر ال
  .الفائدة وأسعار الصرف أسعارللتغيرات في  االمجموعة وتعرضھ لدى سيولةالتاريخ استحقاقھا عامالن مھمان في تقييم 

    



   ع.م.بنك االستثمار ش

٦٠  
      

  
  

  

  
  إيضاحات

  
  )تابع(إدارة المخاطر المالية    ٢٧

  
  )تابع( مخاطر السوق  ) د
  

  مخاطر أسعار الفائدة –تحليل الحساسية 
  

الزمني لمعدالت الفائدة أو التقلب في  اإلطارحساسية قيم الموجودات والمطلوبات تجاه التغيرات في تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في 
فائدة وھي توضح احتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار ل تخضعتنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية التي . معدالت الفائدة

تقوم المجموعة بإدارة المخاطر بصورة رئيسية عن طريق . على قيمة األدوات المالية واإليرادات ذات الصلة بصورة سلبيةالفائدة 
كما تقوم المجموعة بتقييم تأثير . المعاد تسعيرھا الموجودات والمطلوباتبين  توافق المطلوبوتحقيق المراقبة فجوات أسعار الفائدة 

إيرادات  صافي فيما يلي تأثير حركة أسعار الفائدة على. ائدة على صافي إيرادات الفائدةمحددة في منحنى العائد من الفالحركة ال
  .الفائدة ورأس المال النظامي

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف رھم  ألف درھم  منحنى العائدالتحول في 

      
  ٥٢٫٢٧٠  ٤٩٫٨٣٠  نقطة أساس ٢٠٠ +
  =====   =====  
  

يكون التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  ،وبالتالي. من موجودات ومطلوبات المجموعة خالل سنة واحدة الجزء األكبرتتم إعادة تسعير 
ال  .مبسطة سيناريوھاتفقط وتم احتسابھا باستخدام  غرض التوضيحلھي أسعار الفائدة المبينة أعاله  ة تجاهحساسيالإن . محدوداً 

  .أسعار الفائدة تقلباتاإلدارة للحد من تأثير  أن تتخذھاالحساسية إجراءات يمكن  تحليل تضمني
  

  األسھممخاطر أسعار 
  

معظم استثمارات إن . زيادة عائدات االستثمار إلى أقصى حد ممكن ھو االستثمارية المجموعة الستراتيجيةإن الھدف الرئيسي 
لقيمة باالستثمارات المصنفة فيما يتعلق با. في سوق دبي المالي أو سوق أبو ظبي لألوراق الماليةإما  األسھم مدرجةفي المجموعة 

تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بمبلغ في تاريخ التقرير كانت س ٪٥إن الزيادة بنسبة فالعادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، 
في المقدار ولكن في االتجاه العكسي كان  المساويتغير ، بينما ال)مليون درھم ١٢ .٧٢: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٦ .٧٩
 فإنلقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، باالستثمارات المصنفة با فيما يتعلق. يؤدي إلى انخفاض حقوق الملكية بنفس المبلغس

   ).مليون درھم ٠ .٢: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(درھم  مليون ٠ .٥بمبلغ  األرباح كان سيزيد أو ينقصعلى  التأثير
  

  مخاطر العمالت األجنبية
  

بشكل أساسي  انشاط خزينتھتم توجيه ي. لمصلحتھا الخاصة جنبيةاألعمالت الصرف ية محدودة متعلقة بتجارصفقات  المجموعة تبرم
لتعرض لمراقبة ينطوي على وضع حدود ل نظام تطبيقتم ي. م لمخاطر صرف العمالت األجنبيةفي إدارة تعرضھ المساعدة عمالئھ

االئتمان  لمراقبة مخاطر بشكل فرديالئتمان ينطوي على وضع حدود ل كما يتم تطبيق نظاممخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية، 
في الجدول أدناه التأثير المحتمل المساوي في المقدار والمضاد في االتجاه على  المبينةتعكس القيمة . األطراف المقابلةب المتعلقة
ً بنسبة تقلب العمالت استناداً إلىوحقوق الملكية  األرباح فيما يلي صافي  .، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة٪١ سلباً أو إيجابا

ذات أسعار الصرف غير الثابتة أمام الدوالر األمريكي كما العمالت ب يتعلقفيما  لدى المجموعة لمخاطر العمالتالتعرض المفتوح 
  :في تاريخ التقرير

  
    ٢٠١٦      ٢٠١٧    
  التأثير على  التأثير على    التأثير على  التأثير على    
  حقوق الملكية  األربــاح  اإلجمالي  حقوق الملكية  األربــاح   اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  -  ١٩  ١٫٩٠٧  -  ٣  ٢٥١  الجنيه اإلسترليني
  -  )١٨(  )١٫٧٨٢(  -  ٢  ٢١٨  اليورو
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  إيضاحات

  
  )تابع(إدارة المخاطر المالية    ٢٧

  
  المخاطر التشغيلية   )ھـ

  
، المجموعةبعمليات  المرتبطةسباب األ نتيجة العديد منمخاطر تكبد خسائر مباشرة أو غير مباشرة تتمثل المخاطر التشغيلية في 

مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة،  خالفإلى عوامل خارجية  باإلضافةوالبنية التحتية،  والتقنية المطبقة وموظفيھا
تنشأ المخاطر . المتعارف عليھا بصورة عامة االنضباط المؤسسيمعايير والتنظيمية ومتطلبات القانونية مثل المخاطر الناجمة عن ال

  .تلك المخاطر وحدات األعمالجميع  من جميع عمليات المجموعة وتواجهالتشغيلية 
  

الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعة  تجنبتحقيق التوازن بين ھو إدارة المخاطر التشغيلية إن ھدف المجموعة من 
تتطلب سياسة المجموعة االلتزام بكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية في جميع األحوال،  .واالبتكارفعالية التكلفة بين والمجموعة 
  . المعمول بھا

  
المجموعة باتخاذ  تكما قام. المخاطر التشغيلية كافةتعمل على تحديد لوضع آليات اإلجراءات المناسبة  باتخاذقامت المجموعة 

الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق  تقليلتجنب أو وسياسات للحد من المخاطر إلى مستوى مقبول و إجراءات لتطبيقإجراءات 
  .بسمعة المجموعة

  
لجنة  إطالعويتم . الداخلي التدقيق قسم ينفذهبرنامج المراجعة الدورية الذي من خالل  بمعايير المجموعةااللتزام  التأكد منيتم 

يتم ضمان االلتزام بالسياسات واإلجراءات من  .للمجموعة على نتائج أعمال المراجعة لقسم التدقيق الداخليالتدقيق واإلدارة العليا 
  . ظيمية من قبل قسم االلتزامخالل أعمال المراجعة التي يقوم بھا قسم التدقيق الداخلي كما يتم ضمان االلتزام بالمتطلبات التن

  
  ٢إدارة مخاطر رأس المال ومتطلبات بازل    )و

  
  رأس المال توزيع

  
بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال  ،مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ، المتمثلة فيالتنظيمية الرئيسية للبنك تقوم الجھة
  . النظامي

  
  :المالفيما يلي أھداف المجموعة من إدارة رأس 

 و وزيادة العائد للمساھمين؛ وفقاً لمبدأ االستمرارية مواصلة أعمالھاحماية قدرة المجموعة على  -
  .االلتزام برأس المال النظامي المحدد من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي -

 
المستثمرين والدائنين وثقة السوق واالستمرار في  للحفاظ على ثقةمال ال رأسلقوية على قاعدة  الحفاظ إلىالمجموعة  تھدف سياسة

 وتدرك المجموعة أھميةتأثير مستوى رأس المال على عائدات المساھمين  الوضع في االعتباركما يتم . التطوير المستقبلي لألعمال
 يوفرھاالتي والضمانات  يزاتالمماالقتراض وبين  زيادة نسبةخالل من التوازن بين العائدات الكبيرة التي قد تكون محتملة  تحقيق

  .مالال رأسالجيد ل وضعال
  

ً المجموعة قوم ت قوم ، وتاألعمالوخطط  التطويربصورة داخلية مع األخذ في االعتبار متطلبات  يةمالالرأس ھابتقييم متطلباتأيضا
اإلطار العام لـعملية التقييم الداخلي  المتطلبات االقتصادية لرأس المال ضمن/ المخاطرإدارة بتحديد المتطلبات القانونية ومتطلبات 

 االستراتيجيةمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر المصرفية ومخاطر التركز والمخاطر  التي تشملالمخاطر  إن. لكفاية رأس المال
عملية التقييم  السمعة تمثل جزءاً منالمتعلقة بمخاطر الومخاطر التأمين و التحملوالمخاطر القانونية ومخاطر االلتزام ومخاطر 

  .الداخلي لكفاية رأس المال
  

، وبما يتماشى مع توجيھات رأس المالب المتعلقة ٢ل برنامج باز اتفاقية توصيات بناًء علىالنظامي  ابتحديد رأسمالھالمجموعة  تقام
من بجميع متطلبات رأس المال المفروضة المجموعة  تالتزم. ٢٠٠٧ عاممن  اعتباراً المركزي  اإلمارات العربية المتحدة صرفم

اإلمارات  صرفمأوصى . الل السنةلرأس المال خالمجموعة في إدارة  جوھريةلم تكن ھناك تغيرات . السنةخارجية طوال  جھات
معدل كفاية يقل  ويجب أال، شقين ينقسم إلىبحيث  ٪١٢معدل كفاية رأس المال الحد األدنى ل أن يكون المركزي العربية المتحدة

من الموجودات المرجحة  ٪١ .٢٥ال يجب أن يزيد المخصص الجماعي النخفاض القيمة عن  .٪٨عن رأس المال الشق األول من 
  بمخاطر االئتمان. 
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  إيضاحات

  )تابع(إدارة المخاطر المالية    ٢٧

  :ديسمبر ٣١في كما  للمجموعةرأس المال النظامي مركز فيما يلي 

  رأس المال  من ١ الشق
٢٠١٦  ٢٠١٧  

  ألف درھم  ألف درھم

  ١٫٥٨٨٫١٢٥  ١٫٥٨٨٫١٢٥  رأس المال
  ٤٥٠٫٦٨٨  ٤٥٠٫٦٨٨  القانوني االحتياطي
  ٤٥٠٫٦٨٨  ٤٥٠٫٦٨٨  الخاص االحتياطي

  ٢٨٤٫٧٧٣  ١٤٧٫٦١٩  األرباح المحتجزة
--- ----------  ------------ -  

  ٢٫٧٧٤٫٢٧٤  ٢٫٦٣٧٫١٢٠  من رأس المال ١الشق إجمالي 
=======  =======  

  رأس المال  من ٢الشق 
  )٨٤٫٤٧٠(  )٩٧٫٢١٣(القيمة العادلة احتياطي 

  ١٨٤٫٤٩٣  ١٩٧٫٦٨٣  المخصصات العامة
-----------   ----------  

  ١٠٠٫٠٢٣  ١٠٠٫٤٧٠  من رأس المال ٢إجمالي الشق 
 ------------- -   -------------  

  ٢٫٨٧٤٫٢٩٧  ٢٫٧٣٧٫٥٩٠إجمالي رأس المال النظامي 
========  =======  

  الموجودات المرجحة بالمخاطر 
  ١٤٫٧٥٢٫٩٧٧  ١٥٫٧٣٨٫٦٣٢  مخاطر االئتمان
  ٥٦٫٤٥٧  ٥٥٫٤٩١  مخاطر السوق

  ١٫٣٢٥٫٨٩٤  ١٫٣٩٤٫٤٦٩  المخاطر التشغيلية
---- -----------   --------------  

  ١٦٫١٣٥٫٣٢٨  ١٧٫١٨٨٫٥٩٢ المرجحة بالمخاطرالموجودات إجمالي 
=========  ========  

الموجودات من  كنسبةإجمالي رأس المال النظامي المبين 
  ٪١٧ .٨١  ٪١٥ .٩٣  المخاطربالمرجحة 

الموجودات من  الشق األول من رأس المال المبين كنسبةإجمالي 
  ٪١٧ .١٩  ٪١٥ .٣٤   المخاطربالمرجحة 

  :٣ الركيزة ٢بازل لمخاطر السوق بموجب المنھج الموحد وفقاً دارة يلي إجمالي متطلبات رأس المال إلفيما 

  ألف درھم – ٢٠١٦       ألف درھم – ٢٠١٧     
 الموجودات  رأس المال 

  المرجحة
 الموجودات  رأس المال

  المرجحة
المخاطر ب  المطلوب  لمخاطر اب  المطلوب

  ١٫٩٥٤  ٣٥٢  -  -  مخاطر أسعار الفائدة
  ٢٫٦٥٦  ٣١٩  ١٠٫١٦٢  ١٫٠٦٧  حقوق الملكية مركزمخاطر 

  ٥٠٫٨٧٠  ٦٫١٠٤  ٤٥٫٣٢٩  ٤٫٧٦٠  مخاطر صرف العمالت األجنبية
  ٥٥٫٤٨٠  ٦٫٧٧٥  ٥٥٫٤٩١  ٥٫٨٢٧  إجمالي متطلبات رأس المال

المجتمعية  اتالمساھم  ٢٨

. درھم) ٢١٦٫٠٠٠: ٢٠١٦درھم ( ٧٨٫٠٠٠خالل السنة  المقدمة المجتمعيةبلغت المساھمات 

أرقام المقارنة   ٢٩

  .تتوافق مع العرض المتبع في السنة الحالية لكيقتضت الضرورة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما اتمت إعادة 




