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  الموحد بيان الدخل
 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
  3102 2102 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    

 121.020 133.220 4 الفائدةإيرادات 

 (056.042) (070.173) 5 ائدةالف مصروفات

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

 501.142 711.221  ائدةصافي إيرادات الف

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

 71.521 001.373  إيرادات الرسوم والعموالتصافي 

 60.241 27.337  من معامالت بالعمالت األجنبيةالصرف الناتجة إيرادات صافي 

 70.065 70.127 0 خرىاألالتشغيلية يرادات اإل

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

 105.127 0.121.012  اإليرادات التشغيلية إجمالي

    

 (020.015) (037.030) 1 االئتمانخسائر لمخصص ال

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

 046.426 770.120  اإليرادات التشغيليةصافي 

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

    

 (044.040) (313.127)  مصروفات الموظفين

 (02.407) (02.713) 7 االستهالك على الممتلكات والمعدات

 (10.540) (11.701)  المصروفات التشغيلية األخرى

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

 (266.015) (207.223)  إجمالي المصروفات التشغيلية

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

 412.707 223.071  أرباح السنة

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

 1.41 1.20 2 )درهم( ربحية السهم

  === ==== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .الموحدة ن هذه البيانات الماليةمجزءا   32إلى  3من شكل اإليضاحات تُ 

 
 . 3و  3 حتينمدرج على الصفالمستقلين إن تقرير مدققي الحسابات 
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 الموحدبيان الدخل الشامل 
 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 2102 3102 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    
 412.707 223.071  السنةرباح أ
    

    اإليرادات الشاملة األخرى
    

 0.021 (23.200) 02 األرباح غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع)الخسائر(/ صافي 
    

 05.151 (0.023) 02 استرداد استثمارات متاحة للبيع الخسائر من بيع/)األرباح(/ عكس 
    

 - 3.773 02 غير المحققة من عقود تحوط التدفقات النقدية الخسائر
    

 (0.405) (137) 7 ممتلكات ومعداتصافي الخسائر من إعادة تقييم 
  ----------- --------- 
  (27.132) 04.102 
  ----------- ---------- 

 424.561 012.223  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ====== ====== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .الموحدة الماليةن هذه البيانات مجزءا   32إلى  3من شكل اإليضاحات تُ 

 
 .3و  3 حتينمدرج على الصفالمستقلين إن تقرير مدققي الحسابات 
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 الموحد النقدية التدفقاتبيان 
 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

  3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    األنشطة التشغيلية
 412.707 223.071  أرباح الفترة

    بنود ال تتضمن تدفقات نقدية:
 02.407 02.713 7 االستهالك

 020.015 037.030 1 مخصص خسائر االئتمان
    

    بنود يتم أخذها باالعتبار بشكل منفصل:
 (62.620) (07.723)   متاحة للبيع صافي األرباح من بيع استثمارات

 (0.022) - 06 لعقارات االستثماريةل القيمة العادلة أرباح
 - (3.311) 06 أرباح من بيع عقارات استثمارية

    
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 (2.240.121) (0.273.023)  القروض والسلفيات
 (207.060) (373.022)  المركزي العربية المتحدة المستحق من مصرف اإلمارات

 الهامش النقدي المحتفظ به من قبل بنوك مقابلة مقابل القروض
 6.622 37 00 والمعامالت المشتقة 

 (72.102) (032.217) 04 الموجودات األخرى
 077.562 (333.273)  إلى بنوك بعد ثالثة أشهرالمستحق 

 2.211.754 0.101.220 05 ودائع العمالء
 047.724 030.201 01 المطلوبات األخرى

   ---------- ---------- 
 601.605 223.377  التشغيليةاتجة من األنشطة صافي التدفقات النقدية الن

   ---------- ---------- 
    االستثماريةاألنشطة 

 (76.756) (73.101) 7 شراء ممتلكات ومعدات
 (00.117) (72.713) 06 شراء عقارات استثمارية

 (2.512.614) (0.737.127)  شراء استثمارات
 0.720.221 0.001.770  المتحصالت من استرداد/ بيع استثمارات
 - 02.211  المتحصالت من بيع عقارات استثمارية

 - 07.137  من استبعاد ممتلكات ومعداتالمتحصالت 
  ------------ ------------ 

 (115.715) (020.231)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
  ------------ ------------ 

    األنشطة التمويلية
 042.001 0.111.737 00 قروض متوسطة األجل
 (7.411) (01.711)  اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس 

 (022.271) (301.011)  نقدا   توزيعات األرباح المدفوعة

  ------------ ------------ 
 464.261 701.137  األنشطة التمويلية (المستخدمة في) الناتجة من/ صافي التدفقات النقدية

  ----------- --------- 
 02.421 720.703  في النقد وما يعادلهالزيادة 

  ------------- ------------- 
 0.246.026 0.332.121  يناير 0النقد وما يعادله في 

    
 0.206.151 3.000.713  ديسمبر 20النقد وما يعادله في 

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

   : أشهر ثالثة ال تتعدى يتألف النقد وما يعادله من مبالغ بيان المركز المالي التالية ذات فترات استحقاق أصلية
   

 554.210 027.370  المركزي العربية المتحدة النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات
 0.624.014 0.701.000  المستحق من البنوك خالل ثالثة أشهر
 (005.255) (033.131)  المستحق إلى البنوك خالل ثالثة أشهر

  ------------- ------------- 
  3.000.713 0.206.151 
  ======= ======= 
 

 .الموحدة ن هذه البيانات الماليةمجزءا   32إلى  3من شكل اإليضاحات تُ 
 

 .3و  3 حتينمدرج على الصفالمستقلين إن تقرير مدققي الحسابات 
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 الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
    3131 ديسمبر 13للسنة المنتهية 

 

 
 

 رأس المال
 االحتياطي 

 الخاص 
االحتياطي 
 القانوني 

 االحتياطي 
 العام 

احتياطي إعادة 
 التقييم

 األرباح 
 المحتجزة 

 التغيرات المتراكمة
 اإلجمالي  في القيم العادلة 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         
 3.307.772 3.031 202.022 00.212 1.200 271.032 313.771 113.010 2106يناير  0في 
         

 223.071 - 223.071 - - - - - السنةأرباح 
         

 (27.132) (27.112) - (137) - - - - للسنةاإليرادات الشاملة األخرى 
 ---------- ---------- ----------- ---------- ------- ----------- ----------- ----------- 

 012.223 (27.112) 223.071 (137) - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة 
         

 - - 27 (27) - - - - لألراضي والمبانياالستهالك المحول 
         

 - - 01.017 (01.017) - - - - المحول لألراضي والمباني إعادة التقييم
         

 (301.011) - (301.011) - - - - - (07)إيضاح  المدفوعةتوزيعات األرباح 
         

 (01.711) - (01.711) - - - - - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
         

 - - (22.307) - - - 22.307 - التحويل إلى االحتياطي الخاص
         

 - - (22.307) - - 22.307 - - التحويل إلى االحتياطي القانوني
 ----------- ----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------------- 

 3.070.220 (20.772) 727.010 2.011 1.200 020.372 223.007 113.010 3102 ديسمبر 20في 
 ====== ====== ====== ==== ===== ====== ====== ======== 
 
 
 
 
 
 .الموحدة ن هذه البيانات الماليةمجزءا   32إلى  3من شكل اإليضاحات تُ 

 
 .3و  3 حتينمدرج على الصفالمستقلين إن تقرير مدققي الحسابات 
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 الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
    3131 ديسمبر 13للسنة المنتهية 

 

 
 

 رأس المال
 االحتياطي 
 الخاص 

االحتياطي 
 القانوني 

 االحتياطي 
 العام 

احتياطي إعادة 
 التقييم

 األرباح 
 المحتجزة 

 التغيرات المتراكمة
 اإلجمالي  في القيم العادلة 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         
 2.160.125 (05.151) 424.607 20.010 2.600 667.446 255.777 220.410 2102يناير  0في 
         

 412.707 - 412.707 - - - - - السنةأرباح 
         

 04.102 20.011 - (0.405) - - - - للسنةاإليرادات الشاملة األخرى 
 -------- -------- -------- -------- -------- ---------- --------- ---------- 

 424.561 20.011 412.707 (0.405) - - - - للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
         

 - - 006 (006) - - - - االستهالك المحول لألراضي والمباني
         

 (022.271) - (022.271) - - - - - (07)إيضاح  المدفوعةتوزيعات األرباح 
         

 (7.411) - (7.411) - - - - - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
         

 - - (41.272) - - - 41.272 - التحويل إلى االحتياطي الخاص
         

 - - (41.272) - - 41.272 - - التحويل إلى االحتياطي القانوني
 ---------- ---------- ---------- -------- -------- ---------- ------- ------------- 
 2.241.715 0.021 454.055 04.526 2.600 612.425 220.711 220.410 2102ديسمبر  60في 
 ====== ====== ====== ==== ===== ====== ==== ======= 
 
 
 
 
 
 
 
 .الموحدة ن هذه البيانات الماليةمجزءا   32إلى  3من شكل اإليضاحات تُ 

 
 .3و  3 حتينمدرج على الصفالمستقلين إن تقرير مدققي الحسابات 
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 الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  3131ديسمبر  13في 

 
  التأسيس واألنشطة 1
  

مرسوم البموجب  3825كشركة عامة ذات مسؤولية محدودة في إمارة الشارقة عام  )"البنك"( تأسس البنك العربي المتحد ش.م.ع.
( لسنة 8كشركة مساهمة عامة بموجب قانون الشركات التجارية رقم ) البنك وتم تسجيل ،حب السمو حاكم الشارقةصا الصادر عن

إن عنوان  ي إمارة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.)وتعديالته( لدولة اإلمارات العربية المتحدة. يقع المكتب المسجل للبنك ف 3881
 ، الشارقـة، اإلمارات العربية المتحدة. 35133 المكتب المسجل هو ص.ب

 
المصرفية التجارية من خالل مكاتبه وفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يزاول البنك أيضا  العمليات  األعماليزاول البنك 

 المصرفية اإلسالمية من خالل أقسام الخدمات المصرفية اإلسالمية في فروع مختارة.
 

  االستثمار في شركة تابعة 
  

بدأت شركة الصدارة لالستثمار )"الشركة  الصدارة لالستثمار كشركة استثمارية.، قام البنك بتأسيس شركة 3133نوفمبر  38بتاريخ 
عندما تم تقديم رأس المال في الشركة التابعة. تم تأسيس الشركة كشركة تابعة مملوكة بالكامل  3133مايو  1التابعة"( عملياتها بتاريخ 

. 3131ديسمبر  13البيانات المالية الموحدة للبنك للفترة المنتهية في  من قبل البنك، ويتم توحيد النتائج المالية للشركة التابعة ضمن

  . "(المجموعة)" يُشار إلى البنك وشركته التابعة معا  بـ
 

درهم للسهم الواحد بإجمالي  30111سهم بقيمة  111يتمثل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركة الصدارة لالستثمار في 
(. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة بإجراء االستثمارات المالية الخاصة درهم 1110111: 3133مبر ديس 13درهم ) 1110111

 بها واالستثمار في المشروعات التجارية وتقديم الخدمات االستشارية االستثمارية.

 
 أساس اإلعداد 2

 
 بيان التوافق  

 
القوانين ذات الصلة في دولة متطلبات تلتزم بكما  معايير التقارير المالية الدولية،وفقا  ل الموحدة للمجموعة تم إعداد البيانات المالية

 العربية المتحدة. اإلمارات
 
 قياسساس الأ 

 
دأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة واالستثمارات وفقا  لمبالموحدة تم إعداد هذه البيانات المالية 

التي تمثل البنود المتحوط  إن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المعترف بها غير المحتفظ بها لالستحقاق، واألرض والمباني.
التي بشأنها في تحوطات القيمة العادلة، أو غير تلك المسجلة بالتكلفة، يتم تعديلها لتسجيل التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة للمخاطر 

 تحوط بشأنها.يتم ال
 
 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية 

 
للمجموعة، كما تم تقريب كافة القيم إلى أقرب وهي العملة الرسمية  "(الدرهم اإلماراتي)"بعملة الموحدة تم عرض هذه البيانات المالية 

 عدد صحيح باأللف، ما لم يُذكر خالف ذلك.
 
 الهامةاألحكام والتقديرات اإلدارية  

 
يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي  وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية الموحدة إن إعداد البيانات المالية

لية للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفع علنةالمُ تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 
 عن تلك التقديرات. 

 
رات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي بالتغي االعترافرة مستمرة. ويتم تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصو

 . بتلك التعديالتمستقبلية تتأثر وفي أي فترات  اتيتم فيها تعديل التقدير
 

تطبيق في المعلومات حول المجاالت الهامة التي تنطوي على عدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة  بيان أدناهيتم  ،بصورة محددة
  :الموحدة لماليةعلى المبالغ المعترف بها في البيانات اكبر األ التأثير التي لهاالسياسات المحاسبية 
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 الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  3131ديسمبر  13في 

 
 )تابع( اإلعداد أساس 2

 

 األحكام والتقديرات اإلدارية الهامة )تابع( 
 

 تصنيف االستثمارات
 

ما إذا كان من الضروري تصنيف هذا االستثمار على أنه محتفظ به لالستحقاق أو  عند االستحواذ على استثمار ما، تقرر المجموعة
 للمتاجرة أو كاستثمار متاح للبيع.

 

استثمارات  أنها فيما يتعلق بتلك االستثمارات التي تعتبر 18استيفاء متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم تعمل اإلدارة على ضمان 

 محتفظ بها لالستحقاق، وبصورة محددة، تلك االستثمارات التي يكون لدى المجموعة الرغبة والقدرة على االحتفاظ بها لالستحقاق.
 

أنها محتفظ بها للمتاجرة في حال تم االستحواذ عليها بصورة أساسية لغرض تحقيق أرباح تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات على 
 قصيرة األجل بواسطة التجار.

 

 يتم تصنيف كافة االستثمارات األخرى على أنها متاحة للبيع.
 

 مبدأ االستمرارية
 

رارية، وخلصت إلى أن المجموعة لديها الموارد قامت إدارة المجموعة بتقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا  لمبدأ االستم
الالزمة الستمرار أعمالها في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، لم يتسرع انتباه اإلدارة أية شكوك مادية من شأنها أن تؤثر بصورة 

 يانات المالية وفقا  لمبدأ االستمرارية.هامة على قدرة المجموعة على االستمرار وفقا  لمبدأ االستمرارية. وبذلك، ما يزال يتم إعداد الب
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
 

عندما ال يمكن استخالص القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي من السوق النشط، يتم 
. يتم استخالص مدخالت هذه النماذج من معطيات الرياضيةأساليب التقييم التي تتضمن استخدام النماذج مختلف تحديدها باستخدام 

عند السوق الملحوظة حيثما يكون ذلك ممكنا. في حين يتم وضع أحكام لتحديد القيم العادلة عندما ال تتوافر معطيات السوق الملحوظة. 
معدالت طويلة األجل ومعدالت الخصم ولمشتقات ا مدى تقلبوضع هذه األحكام، تتم مراعاة مبالغ السيولة والمدخالت الرئيسية مثل 

في  بشكل مفصلشرح تقييم األدوات المالية  . تمبموجوداتالعجز لألوراق المالية المدعومة  معدل افتراضاتو السداد المسبق
 .35اإليضاح رقم 

 
 انخفاض قيمة االستثمارات

 

د تعرضت النخفاض في القيمة عندما يكون هناك انخفاض تعتبر المجموعة أن االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق والمتاحة للبيع ق
لوقوع حدث أو  ةجوهري أو متواصل في القيمة العادلة عن التكلفة، أو عندما يكون هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة كنتيج

قات النقدية المستقبلية فأكثر بعد االعتراف المبدئي بالموجودات )"حدث خسارة"(، وكان لحدث )أحداث( الخسارة تأثير على التد
 االنخفاض جوهري" وما هوال"االنخفاض المقدرة بحيث يمكن تقديرها بصورة موثوقة. يتطلب وضع أحكام هامة لتحديد ما هو 

". تقوم المجموعة بتقدير عدد من العوامل، بما في ذلك قيمة االنخفاض وطول فترة االنخفاض والتقلبات العادية في أسعار المتواصل"
م السندات المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم للسندات غير المدرجة وسندات الدين. ترتكز هذه التقديرات على أسه
 العوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى حدوث تغيرات مستقبلية في المخصص. من عددل التي يتم وضعها فتراضاتاال
 

 والسلفيات خسائر انخفاض قيمة القروض
 

تقوم المجموعة بمراجعة القروض والسلفيات الهامة في حالتها الفردية بتاريخ بيان المركز المالي لتحديد ما إذا كان من الضروري 
تسجيل مخصص انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل. وبصورة محددة، يتعين على اإلدارة وضع األحكام لتقدير قيمة وموعد التدفقات 

ترتكز هذه التقديرات بصورة أساسية على االفتراضات التي يتم وضعها قبلية عند تحديد مستوى المخصصات الالزمة. النقدية المست
ترتكز هذه  بشأن احتمالية العجز عن السداد والخسائر المحتملة في حال العجز، وقيمة الضمان ذي الصلة، وتكاليف االسترداد.

لعدد من العوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى حدوث تغيرات مستقبلية في  التقديرات على االفتراضات التي يتم وضعها
 المخصصات.

 

كافة القروض والسلفيات د أنها لم تتعرض النخفاض القيمة باإلضافة إلى إن القروض والسلفيات التي تم تقييمها بصورة فردية ووج
ة في مجموعات الموجودات ذات سمات المخاطر المماثلة، وذلك بغرض تحديد ما الهامة في حالتها الفردية يتم تقييمها بصورة جماعي

إذا كان من الضروري رصد مخصص نتيجة ألحداث الخسارة المتكبدة التي تنطوي على دليل موضوعي ولكن لم يتم تحديد تأثيرها 
)مثل جودة االئتمان، ومستويات المبالغ متأخرة  بعد. عند إجراء التقييم الجماعي، تتم مراعاة البيانات المستخلصة من محفظة القرض

مدى استخدام االعتماد، ونسبة القرض إلى الضمان، إلخ...(، وتركزات المخاطر والمعطيات االقتصادية )بما في ذلك السداد، و
 مستويات البطالة، ومؤشرات أسعار العقارات، ومخاطر الدولة، وأداء مختلف المجموعات الفردية(.

 

 .2ائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات بشكل مفصل في اإليضاح تم شرح خس
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تطبيقها بصورة ، كما تم تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في هذه البيانات المالية
 .3131يناير  3متسقة من قبل المجموعة باستثناء تطبيق معايير التقارير المالية الجديدة التي أصبحت سارية اعتبارا  من 

 
 أساس توحيد البيانات المالية

 

شار إليهما مجتمعان بـ )يُ  3131ديسمبر  13تتألف هذه البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للبنك وشركته التابعة كما في 
 "المجموعة"(. تم توحيد البيانات المالية للشركة التابعة التالية ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.

 
 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس نسبة الملكية الوضع القانوني اإلسم

     

اإلمارات الشارقة،  ٪311 شركة ذات مسؤولية محدودة شركة الصدارة لالستثمار
 العربية المتحدة

االستثمارات والخدمات 
 االستشارية االستثمارية

 

تتمثل الشركات التابعة بشركات مستثمر بها خاضعة لسيطرة المجموعة. تُسيطر المجموعة على شركة مستثمر بها عندما تتعرض، أو 
يكون لها حقوق في عائدات متغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها ويكون لديها القدرة على التأثير على هذه العائدات من 

 ة المستثمر بها. خالل نفوذها على الشرك
 

ره يتم توحيد البيانات المالية للشركة التابعة بالكامل ضمن البيانات المالية الموحدة اعتبارا  من تاريخ االستحواذ أو اإلنشاء، باعتبا
للشركات  التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على السيطرة، ويستمر توحيدها حتى تاريخ انتهاء السيطرة. تم إعداد البيانات المالية

التابعة لنفس الفترة التي تم بشأنها إعداد التقرير المالي للشركة األم، وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. تتوافق السياسات 
المحاسبية للشركات التابعة، حيثما تقضي الضرورة، لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة. هذا ويتم حذف كافة 

 المعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة وتوزيعات األرباح الناتجة عن المعامالت التي تتم فيما بين المجموعة بالكامل.األرصدة و
 

تكون الخسائر في شركة تابعة ما منسوبة إلى الحصة غير المسيطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز في الرصيد. يتم احتساب التغير في 
 دون تغيير في السيطرة على أنه معاملة لحقوق الملكية. أسهم ملكية الشركة التابعة،

 

 في حال فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها:
 

 تقوم بإبقاف االعتراف بالموجودات )بما في ذلك الشهرة التجارية( والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة؛ 

  مسيطرة؛تقوم بإيقاف االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير 

 تقوم بإيقاف االعتراف بفروق التحويالت المتراكمة المدرجة ضمن حقوق الملكية، في حال وجودها؛ 

 تقوم باالعتراف بالقيمة العادلة للثمن المقبوض؛ 

 تقوم باالعتراف بالقيمة العادلة ألية استثمارات محتجزة؛ 

 تقوم باالعتراف بأي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر؛ و 

 بإعادة تصنيف حصة الشركة األم في المكونات الُمعترف بها سابقا  ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو  تقوم
 الخسائر أو األرباح المحتجزة، حيثما يكون مناسبا .

 
 االعتراف باإليرادات

 

المصنفة وإن إيرادات أو مصروفات الفائدة الخاصة بكافة األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالية التي تخضع لفائدة 
حيث يتم تخفيض الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل األعمار  ةكمتاحة للبيع، يتم تسجيلها وفقا  لمعدل الفائدة الفعلي

إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية.  ،حيثما يكون مناسبا   أقصر،فترة مدى اإلنتاجية المقدرة لألدوات المالية أو 
منسوبة الرسوم الحوافز أو التكاليف ، تتم مراعاة كافة الشروط التعاقدية لألدوات المالية، ويتم إدراج حساب معدل الفائدة الفعليةعند 
خسائر االئتمان المستقبلية. يتم تعديل القيمة  باستثناء، ةتشكل جزءا  ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعليالتي رة مباشرة إلى األداة وبصو

عندما تقوم المجموعة بتعديل تقديراتها للدفعات والمقبوضات. يتم احتساب القيمة الدفترية  الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية
 األصلي ويتم تسجيل التغير في القيمة الدفترية كإيرادات أو مصروفات الفائدة. ةمعدل الفائدة الفعلي ستنادا  إلىاالمعدلة 

 

تشتمل هذه الرسوم على  إن الرسوم التي يتم الحصول عليها مقابل تقديم خدمات على مدى فترة زمنية يتم تحميلها على تلك الفترة.
 وأتعاب االستشارات اإلدارية. اإليداعإيرادات العموالت، ورسوم 

 

يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الرسوم األخرى عند تحصيلها أو تكبدها. يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت 
 الحق في الحصول على الدفعات.

 
الثابتة إلى فائدة متغيرة )أو العكس(، يتم تعديل عندما تقوم المجموعة بالدخول في عقود مقايضة أسعار الفائدة بغرض تغيير الفائدة 

 قيمة إيرادات ومصروفات الفائدة حسب صافي الفائدة من عقد المقايضة.
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 النقد وما يعادله

 

 مصرفيتألف النقد وما يعادله كما ورد في بيان التدفقات النقدية من النقد في الصندوق والحسابات الجارية غير المشروطة لدى 
)إلى( البنوك عند الطلب أو تلك التي تمتد فترات استحقاقها األصلية إلى المركزي والمبالغ المستحقة من  اإلمارات العربية المتحدة

 ثالثة أشهر أو أقل.
 

 المستحق من البنوك
 

ناقصا  مخصص  ةالحقا  للقياس المبدئي، يتم قياس المبالغ المستحقة من البنوك بالتكلفة المطفأة، وذلك باستخدام معدل الفائدة الفعلي
 انخفاض القيمة، في حال وجوده.

 
 األدوات المالية

 

 ومطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية لجهة أخرى.تتمثل األداة المالية بأي عقد تنشأ عنه موجودات مالية لجهة واحدة 
 

 التصنيف
 تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي ضمن الفئات التالية:

 

 فظ بها الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: تنقسم هذه الفئة إلى فئتين فرعيتين؛ الموجودات المالية المحت
للمتاجرة وتلك الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في البداية. يتم تصنيف الموجودات المالية 
ضمن هذه الفئة إذا تم االستحواذ عليها بصورة أساسية بغرض البيع على المدى القصير أو ما إذا تم تصنيفها من قبل اإلدارة على هذا 

 و. يتم أيضا  تصنيف األدوات المشتقة كأدوات محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط.النح
 

 الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد وال تكون القروض والسلفيات: تتمثل القروض والسلفيات ب
مدرجة في سوق نشط. تنشأ هذه الموجودات عندما تقوم المجموعة بتقديم أموال بصورة مباشرة إلى مقترض دون أن يكون لديها 

 في المتاجرة بالذمم المدينة. رغبة
 

 بالموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو القابلة  ا لالستحقاقتثمارات المحتفظ بهالمحتفظ بها لالستحقاق: تتمثل االس
 للتحديد ولها فترات استحقاق ثابتة، ويكون لدى إدارة المجموعة الرغبة والقدرة على االحتفاظ بها لالستحقاق.

 

  بالموجودات المالية غير المشتقة المحددة على أنها متاحة للبيع أو غير  المصنفة على أنها متاحة للبيعالمتاحة للبيع: تتمثل االستثمارات
استثمارات محتفظ بها لالستحقاق، أو )ج( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل )ب(  أو مصنفة على أنها )أ( قروض وسلفيات،

 األرباح أو الخسائر.
 

 االعتراف والقياس المبدئي
بالقروض والسلفيات والودائع في تاريخ نشأتها. ويتم االعتراف مبدئيا  بكافة الموجودات والمطلوبات المالية تعترف المجموعة مبدئيا  

األخرى )بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( في التاريخ الذي تُصبح فيه 
 لخاصة بتلك األداة المعنية.المجموعة طرفا  في األحكام التعاقدية ا

 

رباح أو يتم قياس الموجودات أو المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة، زائدا  بالنسبة للبنود غير المحددة بالقيمة العادلة من خالل األ
 الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة  لحيازتها أو إصدارها.

 
 إيقاف االعتراف
لنقدية من الموجودات المعنية أو عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات اراف بالموجودات المالية يتم إيقاف االعت

لمالية عندما تتم إيقاف االعتراف بالمطلوبات ابالتنازل عن كافة مخاطر وامتيازات الملكية بشكل فعلي. بينما يتم  المجموعة قومت
 يتم إلغاؤها أو انتهاؤها. التعاقدية أو تسوية التزاماتها

 
 القياس الالحق

احة الحقا  لالعتراف المبدئي، إن كافة األدوات المالية التي سيتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات المت
بشكل موثوق، وفي هذه الحالة يتم قياس األدوات يتم قياسها بالقيمة العادلة، باستثناء األدوات التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة  للبيع

 المالية وفقا  لمبادئ قياس القيمة العادلة الواردة أدناه.
 

يتم قياس كافة األدوات المالية المحتفظ بها لالستحقاق والقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة، وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 
 ال وجودها.ناقصا  خسائر انخفاض القيمة في ح
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 األدوات المالية )تابع(
 

 األرباح والخسائر من القياس الالحق
خالل األرباح أو الخسائر يتم إدراجها إن األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من 

األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة  ضمن بيان الدخل الموحد في الفترة التي نشأت فيها، في حين أن
تم إيقاف لالستثمارات المتاحة للبيع يتم االعتراف بها مباشرة  ضمن حقوق الملكية من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، حتى ي

باألرباح أو  الموحد االعتراف بالموجودات المالية أو تتعرض النخفاض القيمة، وفي ذلك الوقت يتم االعتراف ضمن بيان الدخل
الخسائر المعترف بها سابقا  ضمن حقوق الملكية. في حال تمت إعادة تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع ذات فترات االستحقاق الثابتة 

 ، يتم إدراج أرباح أو خسائر القيمة العادلة حتى تاريخ إعادة التصنيف ضمن حقوق الملكية، ويتمإلى استثمارات محتفظ بها لالستحقاق
على مدى األعمار المتبقية لالستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق، وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة  الموحد إطفاؤها في بيان الدخل

 الفعلية.
 

 مبادئ قياس التكلفة المطفأة
عند االعتراف  لمطلوبات الماليةلموجودات أو ابالمبلغ الذي يتم بموجبه قياس ا للموجودات أو المطلوبات الماليةتتمثل التكلفة المطفأة 

ق بين المبلغ فر من المبلغ األصلي زائدا  أو ناقصا  اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي المبالغ المسددةناقصا   ،المبدئي
والخصومات بما في ذلك التكاليف المبدئية  العالواتيتم إدراج  القيمة. انخفاض خسائرالمبدئي المعترف به ومبلغ االستحقاق ناقصا  

 للمعاملة ضمن القيمة الدفترية لألداة ذات الصلة.

 
 قياس القيمة العادلة 

 
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 التاريخ. تعكس يكون متاحا  لأفضل سوق  ، في حالة عدم وجوده،أو السوق الرئيسيفي السوق في تاريخ القياس في 
 .عدم الوفاء بااللتزاممخاطر  لاللتزامالقيمة العادلة 

 

أنه في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق  المدرج السعرم داة باستخداألعندما يكون ذلك متاحا ، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة ل
عن معلومات  بحيث يتسنى الحصول على كاف   المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل تكرار حدوثفي حال  نشط

 بصورة مستمرة.   األسعار
 

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

 السوق عند تسعير المعاملة.في  ركةباالعتبار األطراف المشا
 

أو  المدفوعالقيمة العادلة للسعر  أي -أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي عادة  هو سعر المعاملة يكون
تم االستدالل على القيمة ، ال يف عن سعر المعاملةلالُمستلم. في حال قررت المجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تخت

من  بياناتأساليب تقييم تستخدم فقط  االستناد إلى األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو العادلة بواسطة
لقيمة العادلة عند الفرق بين ا لمراعاة ويتم تعديلهاقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة،  يتم مبدئيا   وفي هذه الحالة السوق الملحوظة،

على أساس تناسبي على مدى عمر األداة  األرباح أو الخسائراالعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقا ، يتم االعتراف بالفرق ضمن 
 المعاملة. إنهاءبيانات السوق الملحوظة أو يتم ببصورة كبيرة  ا  وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوم

 
الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم المجموعة بقياس الموجودات حد ألكان حال في 

 كز قصيرة األجل بسعر الطلب.اوالمراكز طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمر
 

خاطر االئتمان، وتتم إدارتها من قبل المجموعة على إن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق وم
أساس صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز 

التسويات على طويل األجل )أو المبلغ المدفوع لتحويل صافي مركز قصير األجل( للتعرض لمخاطر محددة. ويتم تخصيص تلك 
مستوى المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي عليها 

 كل أداة في المحفظة. 
 

خاللها  حدثالتي  يردلة كما في نهاية فترة التقرتقوم المجموعة باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العا
 التغيير.
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 العقارات االستثمارية
 
. تتضمن القيمة المعاملة، بما في ذلك تكلفة بما في ذلك العقارات االستثمارية قيد اإلنشاء بالتكلفةالعقارات االستثمارية  قياس مبدئيا  يتم 

الدفترية تكلفة استبدال أي جزء من العقار االستثماري في الفترة التي تم فيها تكبد التكاليف في حال استوفاء معايير االعتراف؛ وال 
 ة العادلة التي تعكستتضمن تكاليف الصيانة اليومية للعقار االستثماري. الحقا  لالعتراف المبدئي، يتم بيان العقارات االستثمارية بالقيم

ظروف السوق في تاريخ التقرير. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن 
مستقلة معترف بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها. يتم تقييم القيمة العادلة مرة سنويا  على األقل من قبل شركة تقييم خارجية 

 بها، بحيث تطبق نموذج التقييم الموصى به من قبل مجلس معايير التقييم الدولية.
 

يتم إيقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية إما عند استبعادها أو انتهاء استخدامها بشكل فعلي وال يكون من المتوقع الحصول على 
راف بالفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات ضمن . يتم االعتمنافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها

 بيان الدخل الموحد في الفترة التي تم إيقاف االعتراف بها.
 

يتم إجراء تحويالت من/ إلى العقارات االستثمارية وذلك فقط عندما يطرأ هناك تغيير في االستخدام. عند التحويل من عقار استثماري 
تكون التكلفة المفترضة لالحتساب الالحق هي القيمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه تغيير  عقار مشغول من قبل المالك،إلى 

عقار استثماري، تقوم المجموعة باحتساب هذا العقار وفقا  إلى العقار المشغول من قبل المالك  التحويل منفي حال بينما . االستخدام
 التاريخ الذي تم فيه تغيير االستخدام.ت والمعدات حتى لسياسة الممتلكات واآلال

 
 الممتلكات والمعدات

 
 أي انخفاض في القيمة،ناقصا  االستهالك المتراكم و ،التقييم باستثناء تكاليف الصيانة اليوميةأو  بالتكلفةبيان الممتلكات والمعدات يتم 

 ال يتم احتساب استهالك على األراضي المملوكة تمليك حر حيث تمتد أعمارها اإلنتاجية إال ما ال نهاية. إن وجد.
 

الستخدام الحالي. يتم إدراج صافي الفائض الناتج ة على أساس االسوق المفتوح استنادا  إلى أسعارتتم إعادة تقييم األراضي والمباني 
تي تعكس فيه كإيرادات إلى المدى الالتقييم، ما لم يتم االعتراف بالزيادة الناتجة عن إعادة التقييم عن إعادة التقييم إلى احتياطي إعادة 

موجودات تم االعتراف بها سابقا  كمصروفات. يتم االعتراف بالنقص الناتج عن إعادة التقييم كمصروفات، نقص ناتج عن إعادة تقييم 
إلى المدى الذي ال يتجاوز فيه النقص القيمة المحتفظ بها ذي الصلة تج عن إعادة التقييم ما لم يتم تحميلها مباشرة  مقابل أي فائض نا

عند االستبعاد، يتم إدراج فائض إعادة التقييم ذي الصلة ضمن األرباح  في فائض إعادة التقييم فيما يتعلق بالموجودات ذاتها.
تم تنفيذه من قبل شركات تقييم معتمدة يت السوقية المستخلصة من التقييم الذي المحتجزة. يتم تحديد القيمة العادلة استنادا  إلى االستدالال

لديها مؤهالت مهنية. يتم إجراء عمليات إعادة التقييم بصورة منتظمة لضمان عدم اختالف القيم الدفترية بصورة مادية عن قيمها 
 في تاريخ بيان المركز المالي. العادلة

 
 :المبينة أدناه للممتلكات والمعدات عمار اإلنتاجية المتوقعةاألعلى مدى  تساويةبأقساط ميتم حساب االستهالك 

 
 سنة 31     المباني

 سنوات 1     السيارات
 سنوات 8 – 1   األثاث والتركيبات والمعدات

 
 .لزم األمر ، ويتم تعديلها إذاتاريخ التقريربتتم إعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية 

 
تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات للتحقق مما إذا كانت تعرضت النخفاض القيمة عندما تشير أحداث أو تغيرات في 

عدم إمكانية استراداد القيمة الدفترية. في حال وجود هذا المؤشر وكانت القيم الدفترية تتجاوز القيمة المقدرة القابلة الظروف إلى 
أو ترداد، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد، وتتمثل القيمة القابلة لالسترداد بالقيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع لالس

 القيمة من االستخدام، أيهما أكبر.
 

ل على منافع اقتصادية مستقبلية يتم إيقاف االعتراف بأحد بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يكون من المتوقع الحصو
من استخدامه أو استبعاده. يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف االعتراف بالموجودات )المحتسبه على أنها الفرق بين 

لموحد في السنة صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات( ضمن "اإليرادات التشغيلية األخرى" في بيان الدخل ا
 التي تم فيها إيقاف االعتراف بالموجودات.
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 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 

الذي تم تأسيسه من المعاشات  صندوقتساهم المجموعة في لموظفي المجموعة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، بالنسبة 
قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية، ويتم احتساب المساهمة كنسبة من رواتب الموظفين. تنحصر التزامات المجموعة 

 في هذه المساهمات التي يتم احتسابها كمصورفات عند استحقاقها.
 
اية الخدمة لموظفيها الوافدين األخرين. يرتكز اسحقاق هذه التعويضات عادة  على طول فترة الخدمة قدم المجموعة تعويضات نهتُ 

. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه التعويضات على مدى فترة الخدمة وال تقل عن االلتزام فترة الخدمةمن للموظفين وإتمام الحد األدنى 
 عربية المتحدة.الناشئ بموجب قانون العمل بدولة اإلمارات ال

 
 المخصصات

 
( يمكن تقديره بصورة قانوني أو إنشائي)التزام حالي  المجموعة، نتيجة لحدث سابق،يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون على 

المتعلقة االلتزام. يتم بيان المصروفات هذا تسوية ل يمكن تقديرها بصورة موثوقة تكاليف ويكون من المرجح أن تكون هناك، موثوقة
 ضمن بيان الدخل الموحد بعد خصم أية استردادات. صبأي مخص

 
 الضمانات المالية

 
تتألف من خطابات اعتماد وكفاالت وقبوالت. يتم االعتراف  تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بتقديم ضمانات مالية

. الحقا  القسط المستلمبالضمانات المالية مبدئيا  في البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة تحت بند "المطلوبات األخرى" باعتبارها 
 للمصروفات الالزمةأو أفضل قيمة يتم تقديرها  المطفأ بقيمة القسط حسب كل ضمان لالعتراف المبدئي، يتم قياس التزام المجموعة

 لتسوية أي التزام مالي ينشأ نتيجة للضمان، أيهما أكبر.
 

يتم إدراج أي زيادة في االلتزام المتعلق بالضمانات المالية ضمن بيان الدخل الموحد تحت بند "المخصص لخسائر االئتمان". هذا ويتم 
خل الموحد تحت بند "صافي إيرادات الرسوم والعموالت" بأقساط متساوية على مدى الفترة االعتراف بالقسط المستلم ضمن بيان الد

 المقدرة للضمان.
 

 عقود اإليجار
 

بصورة فعلية على أنها عقود إيجار تشغيلية.  يجار التي يحتفظ المؤجر بموجبها بكافة مخاطر وامتيازات الملكيةاإليتم تصنيف عقود 
على مدى فترة  الموحد بأقساط متساوية في بيان الدخل كمصروفات مدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيليةويتم االعتراف بالمبالغ ال

 عقد اإليجار.
 

 المشتقات
 

وعقود األسعار األجلة وعقود المقايضات تقوم المجموعة بالدخول في أدوات مالية مشتقة بما في ذلك العقود اآلجلة والمستقبلية 
األجنبية وأسعار الفائدة وأسواق رأس المال. تتمثل القيمة العادلة للمشتقات عند االعتراف المبدئي في سياق خيارات بالعمالت الو

ت ذات األعمال االعتيادية بسعر المعاملة. الحقا  لالعتراف المبدئي، يتم بيان األدوات المالية المشتقة بالقيم العادلة. يتم إدراج المشتقا
إدراج المشتقات ذات القيم السالبة في السوق  )أرباح غير محققة( ضمن الموجودات األخرى، بينما يتم القيم اإليجابية في السوق

 في بيان المركز المالي. األخرى المطلوباتغير محققة( ضمن  خسائر)
 

 تم إدراجها ضمن اإليرادات/أخرى ي مراكز تجارية لمقابلةإن التغيرات التي تطرأ على القيم العادلة للمشتقات المحتفظ بها للمتاجرة أو 
 )المصروفات( التشغيلية األخرى في بيان الدخل الموحد.

 
لك ذلعالقة بين أدوات التحوط والبنود المتحوط بشأنها، بما في لعند التصنيف المبدئي للتحوط، تقوم المجموعة بإجراء توثيق رسمي 

التحوط، وكذلك الطريقة التي سيتم استخدامها لتقييم فاعلية عالقة التحوط. إجراءات  تطبيقأهداف واستراتيجيات إدارة المخاطر في 
عالقة التحوط وبصورة مستمرة، لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تكون أدوات التحوط "عالية  بدءتقوم المجموعة بإجراء تقييم عند 

قات النقدية للبنود المعنية المتحوط بشأنها خالل الفترة التي تم فيها التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة أو التدف مقابلةفي  الفاعلية"
 .٪ 335 – 81وما إذا كانت النتائج الفعلية لكل تحوط على حدة تتراوح ما بين أتصنيف التحوط، 

 
ت في القيمة ألغراض محاسبة التحوط، يتم تصنيف التحوطات ضمن فئتين: )أ( تحوطات القيمة العادلة للتحوط من مخاطر التغيرا

العادلة للموجودات أو المطلوبات المعترف بها؛ و )ب( تحوطات التدفقات النقدية للتحوط من مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية 
 المنسوبة إلى مخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو معاملة متوقعة.
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 المشتقات )تابع(
 

خاطر إن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة التي ثُبت بأنها عالية الفاعلية فيما يتعلق بالم
التشغيلية األخرى مع التغيرات المقابلة في القيمة العادلة للموجودات أو  المتحوط بشأنها، يتم إدراجها ضمن اإليرادات/ )المصروفات(

 المطلوبات المتحوط بشأنها والمنسوبة للمخاطر المتحوط بشأنها.
 

إن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية التي ثُبت بأنها عالية الفاعلية فيما يتعلق 
مخاطر المتحوط بشأنها، يتم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى "كتغيرات متراكمة في القيمة العادلة"، بينما يتم بال

إن األرباح أو الخسائر الناتجة عن التحوطات للتدفقات النقدية المعترف بها االعتراف بالجزء غير الفعال في بيان الدخل الموحد. 
الشاملة األخرى، يتم تحويلها إلى بيان الدخل الموحد في الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المتحوط بشأنها على  مبدئيا  ضمن اإليرادات

 اإليرادات. حيثما يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات كنتيجة للمعاملة المتحوط بشأنها، فإن األرباح أو الخسائر المرتبطة بها والتي
ن اإليرادات الشاملة األخرى، يتم إدراجها عند القياس المبدئي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات ذات تم االعتراف بها مبدئيا  ضم

 الصلة.
 

ا هدوات المشتقة أو غير المشتقة المصنفة والمؤهلة كصافي تحوطات االستثمارات والتي ثُبت بأنإن التغيرات في القيمة العادلة لأل
 المتحوط بشأنها، يتم احتسابها بطريقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدية.عالية الفعالية فيما يتعلق بالمخاطر 

 
يتم إيقاف محاسبة التحوط عندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو يتم بيعها أو تنتهي مدتها أو يتم استخدامها، أو عندما تصبح غير 

 مستوفية لشروط محاسبة التحوط، وعند إيقاف محاسبة التحوط:
 

  بالمخاطر المتحوط  القيمة الدفترية المتعلقة، فإن أي تعديل في ةتحوطات القيمة العادلة لألدوات المالية الخاضعة لفائدفي حالة
 بشأنها يتم إطفاؤه في بيان الدخل الموحد على مدى الفترة المتبقية لالستحقاق.

 

 من أداة التحوط المعترف بها في اإليرادات الشاملة  في حالة تحوطات التدفقات النقدية، فإن أية األرباح أو الخسائر المتراكمة
تغيرات متراكمة في القيمة العادلة"، حتى حدوث المعاملة المتوقعة. في حال حدوث على أنها " هناك اإلبقاء عليهااألخرى يتم 

عتراف بها في بيان الدخل الموحد أو في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة يتم اال المبقاةتلك المعاملة، فإن األرباح أو الخسائر 
يتم إدراجها في القياس المبدئي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة، حيثما يكون مناسبا . عندما ال يكون من المتوقع 

دلة يتم في التغيرات المتراكمة في القيمة العا المعترف بهاحدوث معاملة التحوط، فإن صافي األرباح أو الخسائر المتراكمة 
 تحويلها إلى بيان الدخل الموحد.

 
عند تقديم تحوطات اقتصادية فعالة وفقا  إلدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمجموعة ومركز إدارة المخاطر، تكون بعض 

ك يتم احتسابها على ، ولذل18معامالت المشتقات غير مؤهلة لمحاسبة التحوط وفقا  للقواعد المحددة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

أنها مشتقات محتفظ بها للمتاجرة ويتم اإلفصاح عن أرباح وخسائر القيمة العادلة ذات الصلة في اإليرادات/ )المصروفات( التشغيلية 
 األخرى.

 
والمخاطر  الكامنة في األدوات المالية األخرى كمشتقات منفصلة، وذلك عندما تكون سماتها االقتصاديةيتم التعامل مع المشتقات 

. الموحد المرتبطة بها غير متوافقة بشكل موثوق بالعقد الرئيسي وال يكون العقد الرئيسي ظاهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 يتم قياس هذه المشتقات الكامنة بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الموحد. 

 
 وعدم إمكانية استرداد قيمتها قيمة الموجودات الماليةانخفاض 

 
أو  الموجودات الماليةللتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة  بإجراء تقييم تقرير كل تاريخفي  تقوم المجموعة

، النخفاض في القيمةنها تعرضت أالموجودات المالية  من أو مجموعة الموجودات المالية عتبر. تُ مجموعة من الموجودات المالية
عقب االعتراف المبدئي بتلك  من حدث يكون هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة كنتيجة لوقوع حدث أو أكثر وذلك فقط عندما

ات الموجودات )وقوع "حدث خسارة"( ويكون لحدث الخسارة )أو األحداث( تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجود
 التي يمكن تقديرها بصورة موثوقة. المالية أو مجموعة من الموجودات المالية

 
المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون أزمة مالية حادة، واحتمال  مؤشرات تُفيد بأنقيمة العلى انخفاض  الدليلتضمن قد ي

الملحوظة  البياناتفوائد أو المبالغ األصلية، وعندما تشير تعرضهم لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى أو تعثر أو عجز عن سداد ال
 في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في المبالغ متأخرة السداد أو الظروف االقتصادية هإلى وقوع انخفاض يمكن قياس

 المصاحبة للتعثرات.
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية استرداد قيمتها )تابع(
 

 الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة (1)
 

والقروض والسلفيات إلى الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة )مثل المبالغ المستحقة إلى البنوك،  بتقييمتقوم المجموعة أوال  
وعي على انخفاض قيمة للتحقق مما إذا كان هناك دليل موضبصورة فردية  المقدمة للعمالء واالستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق(

الفردية. عتبر هامة في حالتها عتبر هامة في حالتها الفردية، أو بصورة جماعية للموجودات المالية التي ال تُ الموجودات المالية التي تُ 
في حال خلصت المجموعة إلى عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية في حالتها الفردية، تقوم بإدراج 

مان مماثلة، ومن ثم تقوم بتقييمها بصورة جماعية تالموجودات في مجموعة من الموجودات المالية التي تنطوي على سمات مخاطر ائ
تم، أو من تعرضها النخفاض القيمة والتي خفاض القيمة. إن الموجودات التي تم تقييمها بصورة فردية للتحقق للتحقق من تعرضها الن

 ما يزال يتم، االعتراف بخسائر من انخفاض قيمتها، يتم إدراجها في التقييم الجماعي الذي يتم للتحقق من تعرضها النخفاض القيمة.
 

في حال وجود دليل موضوعي على تكبد خسائر انخفاض القيمة، يتم قياس قيمة الخسائر على أنها الفرق بين القيمة الدفترية 
حتى  للموجودات والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها

ض القيمة الدفترية للموجودات من خالل استخدام حساب أحد المخصصات ويتم االعتراف بقيمة الخسائر ضمن بيان األن(. يتم تخفي
إيرادات الفائدة على القيمة الدفترية التي تم تخفيضها، ويتم احتسابها وفقا  لمعدل الفائدة المستخدم الدخل الموحد. يستمر استحقاق 
لغرض قياس خسائر انخفاض القيمة. يتم تسجيل إيرادات الفائدة كجزء من "إيرادات الفائدة". يتم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية 

، وقد تم أي توجه معقول يشير إلى إمكانية استردادها في المستقبل شطب القروض والمخصص المرتبط بها في حال عدم وجود
تقلصت خسائر انخفاض القيمة المقدرة في أي سنة الحقة نتيجة تحصيل كافة الضمانات أو تحويلها إلى المجموعة. في حال زادت أو 

لوقوع حدث عقب االعتراف بخسائر انخفاض القيمة، يتم زيادة أو تقليص خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقا  من خالل تعديل 
من "المخصص لخسائر يتم إدراج قيمة االسترداد ضفي واقت الحق،  شطب مستقبليحساب المخصص. في حال استرداد أي 

 االئتمان".
 

 يتم تخفيض القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة وفقا  لمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات المالية. في حال وجود
حالي. إن احتساب لقياس خسائر انخفاض القيمة هو معدل الفائدة الفعلي الالمستخدم معدل فائدة متغير للقرض، يكون معدل الخصم 

هن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألدوات المالية الخاضعة لرهن يعكس التدفقات النقدية التي قد تنتج عن حجز الر
 الحصول على الضمان وبيعه، سواء كان حجز الرهن مرجحا  أم ال. ناقصا  تكاليف

 

عي، يتم تجميع الموجودات المالية على أساس نظام التصنيف االئتماني الداخلي لغرض تقييم خسائر انخفاض القيمة بشكل جما
للمجموعة الذي يعتمد على سمات مخاطر االئتمان مثل نوع الموجودات ومجال العمل والموقع الجغرافي، ونوع الضمان، وحالة 

 المبالغ متأخرة السداد وعوامل أخرى ذات عالقة.
 

إن التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات المالية للمجموعة والتي خضعت الختبار انخفاض القيمة الجماعي يتم تقديرها استنادا  
إلى احصاءات الخسائر السابقة للموجودات التي تنطوي على سمات مخاطر ائتمان مماثلة لتلك الموجودة لدى المجموعة. يتم تعديل 

لسابقة وفقا  للمعطيات الملحوظة حاليا  لتعكس تأثيرات الظروف الراهنة التي ترتكز عليها احصاءات الخسائر احصاءات الخسائر ا
ال تتواجد حاليا . إن تقديرات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية تعكس السابقة، وإلزالة تأثيرات الظروف في الفترة السابقة والتي 

لتغيرات في البيانات الملحوظة ذات الصلة من سنة ألخرى )مثل التغيرات في معدالت البطالة وأسعار وتتوافق من حيث التوجه مع ا
العقارات وأسعار السلع وحالة الدفع والعوامل األخرى التي تشير إلى الخسائر المتكبدة في المجموعة وحجمها(. تتم مراجعة المنهج 

بين الخسائر المقدرة والخسائر  التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من الفروقات مة لتقييمدالمتبع واالفتراضات المستخ
 الفعلية.

 

لمزيد من التفاصيل حول خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة وتحليل مخصص  2راجع أيضا  اإليضاح 

 انخفاض قيمة القروض والسلفيات.
 

 المالية المتاحة للبيع االستثمارات (2)
 

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع للتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة 
 استثمار ما أو مجموعة من االستثمارات.

 

استثمارات حقوق الملكية المصنفة على أنها متاحة للبيع تتضمن انخفاض جوهري أو على انخفاض قيمة الموضوعي  الدليل إن
قيمتها العادلة عن تكلفتها. يتم تقييم "االنخفاض الجوهري" من حيث التكلفة األصلية لالستثمار، بينما يتم تقييم "االنخفاض متواصل في 

عندما يكون هناك دليل على انخفاض األصلية.  ستثمار عن تكلفتهدلة لالالمتواصل" من حيث مدى الفترة التي انخفضت فيها القيمة العا
التي يتم قياسها على أنها الفرق بين تكاليف االستحواذ والقيمة العادلة الحالية، ناقصا  خسائر انخفاض  – القيمة، فإن الخسائر المتراكمة
حذفها من اإليرادات الشاملة األخرى واالعتراف بها ضمن بيان يتم  –سابقا  ضمن بيان الدخل الموحد  هاقيمة االستثمار المعترف ب

ال يتم عكس خسائر انخفاض قيمة االستثمارات في حقوق الملكية من خالل بيان الدخل الموحد؛ ويتم االعتراف الدخل الموحد. 
 بالزيادات في قيمتها العادلة بعد انخفاض القيمة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى مباشرة .
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية استرداد قيمتها )تابع(
 

 االستثمارات المالية المتاحة للبيع )تابع( (2)
 

تقييمها للتحقق من تعرضها النخفاض القيمة استنادا  إلى نفس المعايير التي تم إن سندات الدين المصنفة على أنها متاحة للبيع يتم 
تسجيل الموجودات المالية على أساسها بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فإن القيمة المسجلة مقابل انخفاض القيمة تمثل الخسائر المتراكمة 

العادلة الحالية، ناقصا  خسائر انخفاض قيمة االستثمار المعترف بها سابقا  في التي تم قياسها على أنها الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة 
 بيان الدخل الموحد.

 
معدل الفائدة وذلك باستخدام ، للموجودات القيمة الدفترية التي تم تخفيضها أساس يستمر استحقاق إيرادات الفائدة المستقبلية على
إيرادات تسجيل إيرادات الفائدة كجزء من  لغرض قياس خسائر انخفاض القيمة. يتمالمستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية 

في حال زادت القيمة العادلة لسندات الدين في أي سنة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذه الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع . التمويل
 ائر انخفاض القيمة من خالل بيان الدخل الموحد.عقب االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد، يتم عكس خس

 
 القروض المعاد التفاوض بشأنها (3)

 

تحرص المجموعة، حيثما يكون مناسبا ، على إعادة هيكلة القروض عوضا  عن االستحواذ على ضمانات، األمر الذي قد يتطلب تمديد 
لتفاوض على الشروط، يُصبح القرض غير متأخر السداد. تقوم ترتيبات الدفعات واالتفاق على شروط جديدة للقروض. بمجرد إعادة ا

اإلدارة بصورة مستمرة بمراجعة القروض التي تمت إعادة التفاوض بشأنها لضمان استيفاء المعايير وأن يكون من المرحج سداد 
ابها باستخدام معدل الفائدة الدفعات المستقبلية. يستمر إجراء اختبارات انخفاض القيمة للقروض بشكل فردي وجماعي، ويتم احتس

 الفعلي األصلي للقرض.
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بإجراء تقييم للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر على تعرض أحد الموجودات النخفاض في القيمة. 
هذا المؤشر، أو عندما يتطلب إجراء اختبار انخفاض القيمة بشكل سنوي للموجودات، تقوم المجموع بتقدير قيمة  في حال وجود

 الموجودات القابلة لالسترداد. تتمثل قيمة الموجودات القابلة لالسترداد بالقيمة العادلة للموجودات أو الوحدات المنتجة للنقد ناقصا  
خدام، أيهما أكبر. تُعتبر الموجودات المالية أنها تعرضت النخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة تكاليف البيع والقيمة من االست

 وفي ذلك الحال يتم تخفيضها إلى قيمتها القابلة لالسترداد. الدفترية للموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد،
 

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدالت خصم تعكس  ضيالقيمة من االستخدام، يتم تخف تقديرعند 
القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع، يتم استخدام تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة للموجودات. عند تحديد 

 خالل طرق تقييم متعددة أو المؤشرات األخرى المتاحة للقيمة العادلة. نموذج تقييم مناسب. يتم دعم هذه االحتسابات من
 

يتم بتاريخ كل تقرير إجراء تقييم للموجودات باستثناء الشهرة التجارية للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض 
لمؤشر، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة السترداد القيمة المعترف بها سابقا  قد تقلصت أو لم تعد موجودة. في حال وجود هذا ا

الموجودات أو الوحدات المنتجة للنقد. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقا ، وذلك فقط عندما يكون هناك تغيير في 
يتم عكس  تراف بخسائر انخفاض القيمة.االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة السترداد الموجودات منذ أخر مرة تم فيها االع

 خسائر انخفاض القيمة إلى المدى الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجودات عن قيمتها القابلة لالسترداد، وال تتجاوز فيه القيمة
موجودات في سنوات سابقة. يتم تم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة لهذه اليلم  ماالدفترية التي كان ليتم تحديدها بعد خصم االستهالك، 

 االعتراف بالعكس في بيان الدخل الموحد.
 

 احتساب تاريخ المتاجرة والسداد
 

يتم االعتراف بكافة مشتريات ومبيعات الموجودات المالية "بالطريقة المألوفة" بتاريخ السداد الذي يتم فيه تسليم الموجودات للطرف 
المقابل. إن المشتريات أو المبيعات بالطرق المألوفة تمثل مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل 

 محددة حسب النظام أو العرف المتبع في السوق. فترة زمنية 
 

 مانيةستئالموجودات اال
 

وجودات خاصة بالمجموعة. وعليه لم ال يتم التعامل معها على أنها م استئمانيةإن الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة أو بصفة 
 يتم إدراجها ضمن هذه البيانات المالية.
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 المقاصة
 

حقا   المجموعةالمالية ويتم بيان صافي القيمة في بيان المركز المالي وذلك فقط عندما يكون لدى تم مقاصة الموجودات والمطلوبات ت
الرغبة إما في إجراء التسوية على أساس صافي القيمة أو تحصيل الموجودات  اويكون لديه المعترف بها قانونيا  بمقاصة المبالغ

، هذا ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات بشكل عام شكل هذه العملية اتفاقيات تسوية رئيسيةوال تُ  وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.
 ذات الصلة بالقيمة اإلجمالية في بيان المركز المالي.

 
 لعمالت األجنبيةا

 
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.  يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية

أرباح يتم إدراج أية  أسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي.الدرهم اإلماراتي وفقا  لمتوسط المالية بالعمالت األجنبية إلى 
 .الدخل الموحدبيان  ضمنأو خسائر ناتجة عن التحويل 

 
 التقارير حسب القطاع

 
ترتكز التقارير حسب قطاعات المجموعة على القطاعات التشغيلية التالية المتمثلة في الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات 

 المصرفية للشركات وخدمات أخرى.
 

 توزيعات أرباح األسهم العادية
 

االعتراف بتوزيعات أرباح األسهم العادية كالتزام، ويتم اقتطاعها من حقوق الملكية بمجرد اعتمادها من قبل مساهمي البنك. يتم يتم 
ال يكون للبنك حرية التصرف فيها بعد ذلك. إن توزيعات األرباح اقتطاع توزيعات األرباح المرحلية من حقوق الملكية عند إعالنها، و

 عتمادها بعد تاريخ بيان المركز المالي يتم اإلفصاح عنها كحدث الحق لتاريخ بيان المركز المالي.السنوية التي تم ا
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها حتى األن
 

يتم تطبيقها بشكل  ، ولم3131ديسمبر  13هناك عدد من المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تفعيلها حتى األن للسنة المنتهية في 

 مسبق عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة التي من الممكن أن يكون لها صلة بالمجموعة:
 

 يسرى على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد   العنوان     المعيار
 

 لم يتم تحدد التاريخ بعد  األدوات المالية لدوليةمن معايير التقارير المالية ا 8المعيار رقم 
 3131يناير  3 األدوات المالية )العرض( )وتعديالته( 13المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
 تُباشر اإلدارة حاليا  أعمال تقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات على البيانات المالية الموحدة.

 
 إيرادات الفائدة 4

 
 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 004.121 777.331 الفائدة على القروض والسلفيات المقدمة للعمالء
 05.201 00.321 معامالت سوق المال والمعامالت فيما بين البنوكالفائدة على 

 40.611 72.323 الفائدة على االستثمار
 ----------- ----------- 
 133.220 121.020 
 ====== ====== 
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 مصروفات الفائدة 5

 
 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 062.105 021.270 الفائدة على ودائع العمالء
 21.221 23.217 الفائدة على المعامالت فيما بين البنوك

 ----------- ----------- 
 070.173 056.042 
 ====== ====== 
 

 اإليرادات التشغيلية األخرى 6
 
 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 21.215 37.013 النفقات المستردة من العمالء
 05.225 03.732 األخرى المصرفيةاإليرادات 

 4.111 2.337 اإليرادات من التحصيالت
 41.227 20.002 إيرادات أخرى

 --------- --------- 
 70.127 70.065 
 ===== ===== 
 

 القروض والسلفيات 7
 

 تتألف محفظة القروض والسلفيات مما يلي:
 
 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   حسب النوع (أ)

 0.615.771 0.222.770 السحوبات على المكشوف
 1.577.100 00.000.733 القروض )متوسطة وقصيرة األجل( *

 0.626.221 0.731.002 القروض مقابل إيصاالت أمانة
 066.010 720.371 كمبياالت مخصومة
 64.714 72.730 سلفيات نقدية أخرى

 014.104 037.077 كمبياالت مسحوبة بموجب خطابات اعتماد
 --------------- --------------- 

 00.152.071 02.272.003 إجمالي قيمة القروض والسلفيات
 (004.150) (332.713) القروض والسلفياتناقصا : المخصص النخفاض قيمة 

 (04.060) (30.022) الفائدة المعلقة
 --------------- --------------- 

 01.770.426 02.372.070 صافي القروض والسلفيات
 ======== ======== 
 

 درهم(. 1036101530111: 3133درهم ) 1055806110111* تتضمن قروض لألفراد بمبلغ 
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 القروض والسلفيات )تابع( 7
 

 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   حسب القطاع االقتصادي (ب)

 105.710 0.073.037 القطاع الحكومي والعام
 0.772.012 3.320.121 تجارية

 4.227.412 3.737.033 قروض شخصية )أفراد وشركات(
 0.722.241 3.120.010 صناعية
 520.021 301.731 إنشائية
 705.702 0.021.137 خدمية

 505.050 100.231 مؤسسات مالية
 202.100 232.010 المواصالت واالتصاالت

 4.255 1.710 زراعية
 60.505 03.277 قطاعات أخرى

 --------------- --------------- 
 00.152.071 02.272.003 إجمالي قيمة القروض والسلفيات

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

يتم بيان القروض والسلفيات بعد خصم الفائدة المعلقة ومخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات. فيما يلي الحركات في الفائدة 
 المعلقة والمخصصات:

 
 3102  2102 

 
 الفائدة 
 المعلقة

خصصات ـــــــم
 انخفاض القيمة

 الفائدة  
 المعلقة

خصصات ــــم
 انخفاض القيمة

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
      

 25.170 7.105  030.123 00.020 يناير 0الرصيد في 
 ---------- ---------  ----------- ---------- 

 025.055 2.001  070.727 00.117 / مخصصات مرصودة خالل السنةمعلقةفوائد 
 (6.551) (2.412)  (3.312) (0.113) محررة خالل السنة

 ---------- ---------  ----------- ---------- 
 01.113 037.030  1.045 020.015 

 (56.661) (0.122)  (37.707) - المبالغ المشطوبة خالل السنة
 ---------- ---------  ----------- ---------- 

 004.150 04.060  332.713 30.022 ديسمبر 60الرصيد في 
 ====== ======  ======== ======== 
 

، إن إجمالي قيمة القروض التي تم تحديدها على أنها تعرضت النخفاض القيمة، قبل اقتطاع أي مخصص 3131ديسمبر  13كما في 
: 3133درهم ) 31601360111، والتي ال تخضع لفائدة أو تم تعليق الفائدة عليها بلغ فردي على أساس هالنخفاض القيمة تم تقدير

 درهم(. 32502110111
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 القروض والسلفيات )تابع( 7

 
 فيما يلي تحليل حسب القطاع للقروض والسلفيات التي تعرضت النخفاض القيمة والمخصصات ذات الصلة:

 
 3102  2102 

 
إجمالي التعرض 
 للـــــــــــــمخاطر

الـــــــمخصص 
 الفائدة المحدد و

 معلقةـــــــــــــال

 
إجمالي التعرض 
 للـــــــــــــمخاطر

 الـــــمخصص
 المحدد والفائدة 
 الــــــــــــمعلقة

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
      حسب القطاع االقتصادي

 60.002 74.161  33.223 007.230 تجارية
 22.026 14.471  33.170 71.721 قروض شخصية )أفراد وشركات(

 2.502 2.500  0.737 2.071 صناعية
 0.604 2.120  01.117 20.717 إنشائية
 4.142 2.221  1.302 01.123 خدمية

 6.252 6.252  2.271 2.233 المواصالت واالتصاالت
 04 04  00 00 زراعية

 ---------- ---------  ----------- ---------- 
 17.176 015.144  002.071 303.103 اإلجمالي

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

إن القيمة العادلة للضمان الذي تحتفظ به المجموعة فيما يتعلق بالقروض المقدمة للعمالء من الشركات واألفراد والتي تم تحديدها على 
درهم(.  8303850111: 3133درهم ) 6301810111بلغت  3131ديسمبر  13كما في  بشكل فردي أنها تعرضت النخفاض القيمة

 يتألف الضمان من النقد واألوراق المالية وخطابات ضمان وعقارات.
 

 الضمانات المستردة
 لم يتم استرداد أية مبالغ لضمانات جوهرية من قبل المجموعة خالل السنة.

 
 الممتلكات والمعدات 8
 

 
أراضي ومباني 

 ك حريملت
السيارات واألثاث 

 والتركيبات والمعدت
رأسمالية ل أعما

 اإلجمالي قيد اإلنجاز
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     التكلفة أو التقييم:
 327.112 13.001 012.072 21.232 2106يناير  0في 

 73.101 37.302 7.773 - اإلضافات
 - (021.002) 77.302 70.721 التحويالت

 (7.223) - - (7.223) التحويل إلى العقارات االستثمارية
 (137) - - (137) خسائر إعادة التقييم

 (03.210) - - (03.210) االستبعادات
 ----------- ----------- -------- ----------- 
 311.032 2.301 077.273 13.203 2106ديسمبر  60في 
 --------- ----------- -------- ---------- 
     

     االستهالك:
 37.771 - 31.703 7.137 2106يناير  0في 

 02.713 - 02.022 002 المحمل على السنة
 (2.712) - - (2.712) االستبعادات

 ---------- --------- ----------- --------- 
 77.770 - 73.312 0.273 2106ديسمبر  60في 
 ------- --------- ----------- --------- 
     

     صافي القيمة الدفترية:
 303.313 2.301 003.377 10.733 3102ديسمبر  20في 
 ===== ====== ===== ====== 
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 الممتلكات والمعدات )تابع( 8
 

 
أراضي ومباني 

 حرتمليك 
السيارات واألثاث 

 والتركيبات والمعدت
أعمال رأسمالية 

 اإلجمالي قيد اإلنجاز
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     التكلفة أو التقييم:
 000.011 42.112 12.020 62.744 2102يناير  0في 

 76.756 15.111 7.740 - اإلضافات
 - (21.061) 04.040 5.274 التحويالت

 (0.405) - - (0.405) خسائر إعادة التقييم
 --------- ---------- --------- ---------- 
 267.225 20.442 016.076 62.606 2102ديسمبر  60في 
 --------- ---------- --------- ---------- 
     

     االستهالك:
 55.452 - 42.420 0.160 2102يناير  0في 

 02.407 - 00.420 221 المحمل على السنة
 -------- --------- --------- --------- 
 01.711 - 01.742 1.127 2102ديسمبر  60في 
 -------- --------- --------- --------- 
     

     صافي القيمة الدفترية:
 010.025 20.442 42.640 62.665 2102ديسمبر  60في 
 ===== ===== ===== ====== 
 

 درهم(. 503310111: 3133بلغت تكلفة األرض المملوكة تمليك حر أعاله ال شيء )

 
، إن اإلضافات إلى األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز فيما يتعلق بالمصروفات المتكبدة لشراء أرض وأثاث وتركيبات 3131خالل 

درهم  35801110111عات، تم تحويل مبلغ درهم(. عقب إنجاز المشرو 2501120111: 3133درهم ) 6803110111ومعدات بلغت 
 درهم( إلى بند "األرض والمباني المملوكة تمليك حر" و"السيارات واألثاث والتركيبات والمعدات". 3106110111: 3133)

 
 إعادة تقييم األراضي والمباني المملوكة تمليك حر

السادة/ شركة جي إي جي تال لالستشارات العقارية والسادة/ شركة كونتينن شركتين تقييم مستقلتين، قامت المجموعة بتكليف
لالستشارات، بغرض تحديد القيمة العادلة لألراضي والمباني. تم تحديد القيمة العادلة استنادا  إلى أسعار السوق المفتوحة على أساس 

 االستخدام الحالي.
 

ديسمبر  13نموذج التكلفة، كان صافي القيمة الدفترية كما في في حال تم قياس قيمة األراضي والمباني المملوكة تمليك حر باستخدام 
 (.درهم 3308610111: 3133درهم ) 8108810111ليبلغ  3131

 
 ربحية السهم 9

 
يتم احتساب ربحية السهم من خالل تقسيم أرباح السنة المنسوبة إلى حاملي أسهم الملكية في البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 ل السنة على النحو التالي:القائمة خال
 
 3102 2102 
   

 أرباح السنة بعد خصم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 درهم 410.407.111 درهم 200.371.111 درهم( 7.411.111: 2102درهم ) 01.711.111البالغة 

 220.410.271 113.010.371 درهم للسهم الواحد 0المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة بقيمة 
 درهم 1.41 درهم 1.20 ربحية السهم األساسية

 
وذلك نظرا  لعدم قيام البنك بإصدار أية أدوات من شأنها أن تؤثر إن قيمة ربحية السهم المخففة هي نفس قيمة ربحية السهم األساسية، 

 على ربحية السهم عند استخدامها.
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 المركزي العربية المتحدة النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات 11
 

 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 04.715 70.237 النقد في الصندوق
   

   األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:
 472.620 222.200 حسابات المقاصة

 411.252 730.110 متطلبات االحتياطي
 011.111 - شهادات إيداع

 ------------- ------------- 
 0.210.772 0.062.001 
 ======= ======= 
 

لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي ال يتم  اإن متطلبات االحتياطي المحتفظ به
استخدامها في عمليات المجموعة اليومية وال يمكن سحبها بدون الحصول على موافقة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

 3118سبتمبر  31الصادر بتاريخ  3118/ 1131عميمه رقم مصرف اإلمارات العربية المتحدة من خالل ت أنالمركزي. في حين 
فوق  ٪1اطيات بفائدة بواقع يمن حساباتها الجارية )أ( حتى ما يعادل قيمة االحت على المكشوف يجيز بشكل مؤقت للبنوك أن تسحب

( بما يزيد عن االحتياطيات بفائدة معدل الفائدة السائد التفاقيات إعادة الشراء لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، و )ب
فوق معدل الفائدة السائد التفاقيات إعادة الشراء لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. يتغير مستوى االحتياطي  ٪5بواقع 

 المطلوب كل شهر وفقا  لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
 

 المستحق من البنوك 11
 

درهم( تم إيداعه لدى بنوك أجنبية خارج  81108180111: 3133درهم ) 3038106880111المسحق من البنوك على مبلغ يشتمل 
 درهم( كغطاء لمعامالت المشتقات. 803220111: 3133درهم ) 803180111دولة اإلمارات العربية المتحدة. تم االحتفاظ بمبلغ 
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 االستثمارات 12
 

 3102  2102 
 اإلجمالي غير مدرجة مدرجة  اإلجمالي غير مدرجة مدرجة 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        الدين:
        محتفظ بها للمتاجرة

 - - -  - - - محلية
 02.512 - 02.512  - - - خارجية

 ------- ------- -------  --------- ------- --------- 
 - - -  02.512 - 02.512 
 ------- ------- -------  --------- ------- --------- 
        

        المتاحة للبيع

  0.077.077 - 0.077.077 محلية
0.045.45

7 - 0.045.457 
 007.126 - 007.126  002.270 - 002.270 خارجية

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

 0.312.733 - 0.312.733  
0.606.55

0 - 0.606.550 
 -------------- ------- --------------  ------------- ------- ------------- 

  0.312.733 - 0.312.733 إجمالي سندات الدين
0.620.06

1 - 0.620.061 
 ======== ==== ========  ======= === ======= 
        

        حقوق الملكية:
        المتاحة للبيع

 - - -  - - - محلية
 01.651 10 01.214  00.222 73 00.071 خارجية

 -------------- ------ --------------  ------------ ----- -------------- 
 01.651 10 01.214  00.222 73 00.071 حقوق الملكيةإجمالي 

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

  0.302.007 73 0.302.200 إجمالي االستثمارات
0.660.41

4 10 0.660.471 
 ======== === ========  ==-==== === ======== 
 

درهم( محتفظ بها بموجب اتفاقية  68101850111: 3133استثمارية بمبلغ ال شيء )تشتمل المبالغ الواردة أعاله على أوراق مالية 

 إعادة شراء مع القرضين.
 

 العقارات االستثمارية 13
 

تشتمل العقارات االستثمارية على األراضي والمباني داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تم االستحواذ عليها أو تم تحويلها من 
، استحوذت المجموعة على 3131والمعدات إما لغرض التطوير في المستقبل أو الستخدام غير محدد في المستقبل. خالل الممتلكات 

درهم. حصلت المجموعة على القيمة العادلة لهذه العقارات استنادا  إلى تقييمات  2108130111عقارات استثمارية جديدة بإجمالي قيمة 
: 3133من قبل شركات تقييم مستقلة. ال توجد أرباح أو خسائر في القيمة العادلة خالل السنة )السوق المفتوحة التي تم تنفيذها 

درهم مما أسفر عن صافي أرباح  3308110111، قامت المجموعة باستبعاد عقار استثماري بقيمة 3131درهم(. خالل  303830111
 ضمن بيان الدخل الموحد. : ال شيء( والذي تم إدراجه3133هم )در 306110111من البيع بمبلغ 

 
 الموجودات األخرى 14

 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 01.220 77.101 ذمم الفوائد المدينة
 60.447 72.277 (20القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح 

 016.217 130.212 (21القبوالت )إيضاح 
 42.470 73.100 المبالغ المدفوعة مقدما  والموجودات األخرى
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 ------------- ----------- 
 0.303.723 142.427 
 ======= ======= 
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 ودائع العمالء 15
 

 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 0.442.121 7.323.771 ودائع ألجل وتحت الطلب
 6.257.016 3.172.770 حسابات جارية
 624.121 733.372 حسابات التوفير 

 -------------- -------------- 
 02.120.727 01.124.276 
 ======== ======== 
 

درهم( تم استالمه من وزارة المالية، دولة اإلماراة العربية  32808610111: 3133ديسمبر  13تشتمل الودائع على مبلغ ال شيء )
سنوات، وفقا  لشروط محددة يتعين االلتزام بها خالل مدة  5. تم توفير هذا المبلغ لمدة 3118في الربع األخير من سنة المتحدة، 

، أيهما أكبر، وتسدد على أقساط ربع ٪1نقطة أساس فوق سندات الخزينة األمريكية أو نسبة  331اإليداع. تخضع الوديعة لفائدة بواقع 
 وفقا  لشروط سداد الوديعة. 3131مارس  1ريخ سنوية. تم سداد الوديعة بتا

 
 القروض متوسطة األجل 16
 

دوالر أمريكي  32501110111، حصلت المجموعة على تسهيالت قرضين ألجل بالدوالر األمريكي بإجمالي مبلغ 3133خالل سنة 
درهم(، يخضع كال القرضين لفائدة بمعدالت متغيرة كونها هامشا  فوق معدالت الفائدة السائدة لدى  61306320111)أي ما يعادل 

 .3135لكامل في سنة ، ويستحق سداد القرضين بالندنبنوك 

 
دوالر أمريكي )أي  3501110111، حصلت المجموعة على تسهيالت قرض ألجل بالدوالر األمريكي بمبلغ 3131أكتوبر  38بتاريخ 

درهم(، يخضع القرض لفائدة بمعدالت متغيرة كونها هامشا  فوق معدالت الفائدة السائدة لدى بنوك دولة  8308110111ما يعادل 
، حصلت المجموعة على 3131ديسمبر  38وبتاريخ  .3135العربية المتحدة، ويستحق سداد القرض بالكامل في سنة اإلمارات 

درهم(، يخضع القرض  83801350111دوالر أمريكي )أي ما يعادل  35101110111تسهيالت قرض ألجل بالدوالر األمريكي بمبلغ 
 .3136، ويستحق سداد القرض بالكامل في سنة لندنائدة السائدة لدى بنوك لفائدة بمعدالت متغيرة كونها هامشا  فوق معدالت الف

 
 المطلوبات األخرى 17
 

 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 45.227 02.072 ذمم فوائد دائنة
 51.026 22.321 المخصصات المتعلقة بالموظفين

 67.112 73.131 (20القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح 
 016.217 130.212 (21القبوالت )إيضاح 
 022.502 027.230 مطلوبات أخرى

 ------------- ---------- 
 0.372.731 752.221 
 ======= ====== 
 
 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 

   المخصصات المتعلقة بالموظفين
   يتألف إجمالي التزام استحقاقات الموظفين من:

 64.160 22.731 الخدمة للموظفينتعويضات نهاية 
 00.171 01.121 التزامات أخرى

 --------- --------- 
 22.321 51.026 
 ===== ===== 
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 المطلوبات األخرى )تابع( 17
 

المجموعة برصد مخصصات لتعويضات نهاية الخدمة لموظفيها الوافدين. فيما وفقا  لقانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تقوم 
 يلي الحركات في االلتزام المعترف به في بيان المركز المالي فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة:

 
 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 60.174 20.123 يناير 0االلتزام كما في 
 0.711 2.212 في بيان الدخل الموحدالمصروفات المعترف بها 

 (6.225) (2.301) تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة 
 --------- --------- 

 64.160 22.731 ديسمبر 60االلتزام كما في 
 ===== ===== 
 

 رأس المال واالحتياطيات 18
 

 رأس المال )أ(
 

سهم(  88601130381: 3133سهم ) 88601130381الخاص بالبنك من يتألف رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
 درهم للسهم الواحد. 3بقيمة 

 
 االحتياطي الخاص (ب)

 
حول المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، يتعين  3881لسنة  31من القانون االتحادي رقم  83وفقا  للمادة رقم 

من رأس المال  ٪51 االحتياطيهذا رصيد  حتى يبلغقابل للتوزيع الغير  الخاص االحتياطيإلى  رباحصافي األمن  ٪31تحويل 
 .دفوعالم

 
 االحتياطي القانوني (ج)

 
والنظام األساسي  ،(وتعديالته) 3881لسنة ( 8قانون الشركات التجارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )من  383للمادة رقم  وفقا  

من رأس  ٪51 االحتياطيهذا رصيد  حتى يبلغقابل للتوزيع الغير قانوني ال االحتياطيإلى  رباحصافي األمن  ٪31تحويل للبنك، يتعين 

 دفوع.المالمال 
 

 االحتياطي العام (د)
 

ادية، االعتييجوز استخدام االحتياطي العام ألي غرض يتم تحديده بموجب قرار من قبل مساهمي البنك أثناء انعقاد الجمعية العمومية 
 بناء  على توصيات مجلس اإلدارة.

 
 احتياطي إعادة التقييم (هـ)

 
ادة التقييم لتسجيل الزيادات في القيمة العادلة لألراضي والمباني المملوكة تمليك حر واالنخفاضات إلى المدى يتم استخدام احتياطي إع

 ها سابقا  في اإليرادات الشاملة األخرى.الذي ترتبط فيه االنخفاضات بزيادة في نفس الموجودات المعترف ب
 

 توزيعات األرباح (و)
 

: 3133درهم ) ٩درهم للسهم البالغ قيمته  ٤١٩٠ درهم بواقع  ٩٠٤٬٠٦٤٬٩٤١ اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية تبلغ 

 ٩٠٤٬٠٦٤٬٩٤١هم(، وتوزيع أسهم بمبلغ در ٩درهم للسهم البالغ قيمته  ٤١١٠درهم بواقع  ١٠٤٬٩٤٤٬٩١٤توزيعات أرباح نقدية بلغت 
تخضع هذه التوزيعات لموافقة الجهة المنظمة والمساهمين أثناء انعقاد  : لم يتم توزيع أسهم(.3133درهم للسهم ) ٤١٩٠ درهم بواقع 

  .3131الجمعية العمومية السنوية في مارس 
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 التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 19
 

 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   
 (05.151) 3.031 يناير  0في 

 0.021 (23.200) صافي )الخسائر(/ األرباح غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع
 05.151 (0.023) عكس )األرباح(/ الخسائر من بيع/ استرداد استثمارات متاحة للبيع

 - 3.773 األرباح غير المحققة من تحوطات التدفقات النقدية
 ---------- -------- 
 0.021 (20.772) ديسمبر 60في 
 ====== ==== 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة 21
 

حصة جوهرية لتقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بتنفيذ معامالت مع األطراف ذات العالقة المتمثلة في المساهمين المالكين 
من أسهم الملكية في المجموعة، وكافة أعضاء مجلس إدارة المجموعة، والشركات التي يمتلك هؤالء المساهمين وأعضاء مجلس 

 ديسمبر: 13رة الرئيسيين. فيما يلي األرصدة الهامة القائمة كما في وموظفي اإلدا اإلدارة حصة جوهرية فيها،
 

 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 

   :موظفي اإلدارة الرئيسيين في المجموعة
 01.750 03.773 القروض والسلفيات

 ===== ===== 
 20.075 27.020 ودائع العمالء

 ===== ===== 
   المساهمين:
 52.227 - االستثمارات

 ====== ====== 
 011.206 022.221 المستحق من البنوك

 ====== ====== 
 210.414 332.011 المستحق إلى البنوك

 ====== ====== 
 20.716 10.712 قروض متوسطة األجل

 ===== ===== 
   

   أعضاء مجلس اإلدارة:
 41.202 32.232 القروض والسلفيات

 ===== ===== 
 60.765 02.771 ودائع العمالء

 ===== ===== 
 45 02 االلتزامات والمطلوبات الطارئة

 ===== ===== 
   

   منشأت أخرى ذات عالقة:
 45.706 302.737 القروض والسلفيات

 ====== ===== 
 2.410 00.023 االستثمارات

 ====== ====== 
 027.526 72.003 المستحق من البنوك

 ====== ====== 
 250.566 302.310 ودائع العمالء

 ====== ====== 
 214.411 331.222 االلتزامات والمطلوبات الطارئة

 ====== ====== 
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 معامالت األطراف ذات العالقة )تابع( 21
 

 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 

   موظفي اإلدارة الرئيسيينالمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم ذات العالقة و
   

 52 12 إيرادات الفائدة المستحقة
 === === 

 051 230 مصروفات الفائدة المستحقة
 === === 

 
 خالل السنة:فيما يلي إيرادات ومصروفات ومشتريات ومبيعات االستثمارات المتعلقة باألطراف ذات العالقة 

 
 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 

   موظفي اإلدارة الرئيسيينالمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم ذات العالقة و
   

 5.727 00.130 إيرادات الفائدة المستحقة
 ===== ===== 

 7.711 7.027 مصروفات الفائدة المستحقة
 ===== ===== 

 6.110 0.771 استثماراتاألرباح من بيع 
 ===== ===== 

 7.411 01.711 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ===== ====== 

 052.122 07.103 شراء استثمارات
 ===== ====== 

 011.420 30.712 بيع استثمارات
 ===== ====== 
 

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 تنشأ هذه األرصدة القائمة الواردة أعاله في سياق األعمال االعتيادية لألعمال. يتم تحميل الفائدة على/ من األطراف ذات العالقة وفقا  

أي من ذمم  ضمانات مقابلأية للمعدالت التجارية االعتيادية. ال تخضع األرصدة القائمة في نهاية السنة لضمان. لم يتم تقديم أو استالم 
، لم تقم المجموعة برصد أية مخصصات 3131ديسمبر  13طراف ذات العالقة المدينة أو الدائنة. بخصوص السنة المنتهية في األ

 : ال شيء(.3133للديون المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة )
 

 فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
 
 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 02.571 32.022 امتيازات قصيرة األجل
 774 3.700 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 --------- --------- 
 21.404 32.710 ديسمبر 60إجمالي التعويضات كما في 

 ===== ===== 
 
 3102 2102 
   

 22 32 عدد موظفي اإلدارة الرئيسيين
 ====== ==== 
 

بلغت قيمة اإليجارات العقارية والمصروفات قامت المجموعة باستئجار مكاتب في عدة بنايات مملوكة من قبل طرف ذي عالقة. 
درهم(. يتم التفاوض بشأن القيم اإليجارية كل سنة وفقا  لألسعار السائدة  301150111: 3133درهم ) 303350111المرتبطة بها للسنة 

 في السوق.
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 الموحدةلبيانات المالية حول ا إيضاحات
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 األدوات المشتقة          21
 

أدوات مالية مشتقة.  تنطوي علىالمعامالت التي العديد من مختلف أنواع تقوم المجموعة، في سياق األعمال االعتيادية، بالدخول في 
من األدوات المالية  سعر أداة مالية أو أكثرتتمثل األداة المالية المشتقة بعقد مالي بين طرفين حيث تعتمد الدفعات على الحركات في 

ضات وعقود . تتضمن األدوات المالية المشتقة العقود اآلجلة والمستقبلية وعقود المقايالمرجعي أو مؤشر األسعار السعر وأذات الصلة 
 .خياراتال
 

كموجودات ومطلوبات مع قيمها االسمية. تتمثل القيمة  التي تم تسجيلهايوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة 
 قياسيرتكز عليه وهو األساس الذي  األسعار، مؤشرالمرجعي أو  السعر وألألداة المشتقة  ةالتابع الموجوداتاالسمية في قيمة 

التغيرات في قيمة المشتقات. تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعتبر مؤشر على مخاطر السوق أو 
 مخاطر االئتمان.

 
 3131ديسمبر  13في 
 تحقاقــاالس لــــــسب أجــــحمية ــــقيم االســـــال    

 
القيمة العادلة 

 الموجبة
العادلة القيمة 
 السالبة

 القيمة 
 سنوات 5 – 1 شهر 12 – 3 خالل ثالثة أشهر االسمية

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

       مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
       

 - 1837615 173917915 175747511 (18) 32 عقود صرف آجلة
 9567215 676827478 1577211 777957913 (797419) 797419 أجنبيةعقود خيارات عمالت 

 2117966 - - 2117966 (17681) 251 عقود مقايضة أسعار الفائدة
 ---------- ----------- -------------- ------------- ------------- ------------- 
 797712 (817117) 975727379 175487115 67866.183 1.1587181 

 مشتقات محتفظ بها
       التدفقات النقدية: لتحوط

       
 2387687 - - 2387687 (913) 37676 عقود مقايضة أسعار الفائدة

 ---------- ----------- -------------- ------------- -------------- ------------- 
 173967868 678667183 175487115 978117166 (827121) 837378 اإلجمالي

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

 3133ديسمبر  13في 
 الـــــقيم االســــمية حــــسب أجــــــل االســتحقاق    

 
القيمة العادلة 

 الموجبة
القيمة العادلة 

 السالبة
 القيمة 
 سنوات 5 – 3 شهر 33 – 1 خالل ثالثة أشهر االسمية

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

       مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
       

 - 3360821 5830183 2380163 (6) 311 عقود صرف آجلة
 6660186 302630381 6110826 101130653 (150181) 150181 عقود خيارات عمالت أجنبية

 1620331 3510111 160233 5510813 (30881) 30338 الفائدةعقود مقايضة أسعار 

 ---------- ----------- -------------- ------------- ------------- ------------- 
 160118 (180128) 501150611 303130688 101180361 30111.686 

 مشتقات محتفظ بها 
       لتحوط التدفقات النقدية:

       
 - - - - - - مقايضة أسعار الفائدةعقود 

 --------- ----------- -------------- ------------- ------------- ------------- 
 301110686 101180361 303130688 501150611 (180128) 160118 اإلجمالي

 ===== ====== ======== ======== ======= ======= 
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 
 
          )تابع( األدوات المشتقة 21

 
. إال جزءأي أو عدم تحويل  جزء بسيط من الثمن تحويل بشأن وعود متبادلة تتضمن األدوات المشتقة في بداية نشاطها فقطغالبا  ما 

في قيمة  أي حركة بسيطة نسبيا  كما أنها متقلبة بصورة كبيرة. إن  االستفادة، على مبدأدرجة عالية عادة  ما تنطوي بأن هذه األدوات 
على أرباح أو خسائر  ا  ملحوظا  تأثير من شأنها أن تؤثر اتالمشتقالخاصة ب العقدب األسعار المتعلق أو مؤشر السعرأو  موجوداتال

 المجموعة.
 

ى المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق لالوراق المالية والذي يتم من خالله قد تعرض األدوات المشتقة في السوق الموازية المجموعة إل
 غلق مركز مالي مفتوح.

 
عروض األسعار المعلنة في سوق نشط أو األسعار المقدمة من أطراف أخرى  دوات المشتقة بالقيمة العادلة استنادا  إلىيتم تسجيل األ

أفضل  مع مراعاة أسعار المعامالت الفعلية في السوقيم التي تم اختبارها مقابل طريقة التقي استخداممن خالل اساليب التقييم بأو 
 .(35)إيضاح  مةوعة حول أكثر نماذج المدخالت مالءالتقديرات الموضوعة من قبل المجم

 
 أنواع منتجات المشتقات

 العقود األجلة
محددة بأسعار وتواريخ محددة في المستقبل. يتم تصميم العقود األجلة تتمثل العقود األجلة باتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع أدوات مالية 

 حسب الرغبة ويتم تناولها في السوق الموازية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من األطراف المقابلة في العقود األجلة.
 

 الخيارات
االلتزام، إما لشراء أو بيع مقدار محدد من األدوات تتمثل عقود الخيارات باتفاقيات تعاقدية تمنح بموجبها المشتري الحق، وليس 

 المالية بسعر ثابت إما في تاريخ مستقبلي ثابت أو في أي وقت خالل إطار زمني محدد.
 

 المقايضات
على أساس مبالغ اسمية  باتفاقيات تعاقدية تتم بين طرفين بغرض تبادل مجموعة من الدفعات بمرور الوقت المقايضاتتتمثل عقود 

دة تتعلق بالحركات في أحد مؤشرات األسعار المحددة ذات الصلة مثل معدالت الفائدة، أو معدالت صرف العمالت األجنبية، أو محد
 مؤشر حقوق الملكية.

 
تقوم المجموعة من خاللها باستالم أو سداد معدل  ، حيثمؤسسات مالية أخرىوالمجموعة  بعقود بينأسعار الفائدة  اتترتبط مقايض

الدفعات المتدفقة مقابل بعضها البعض حيث  تتم عادة  تسوية. على التوالي سداد أو استالم معدل فائدة ثابتفائدة متغير عوضا  عن 
 يدفع أحد األطراف الفرق للطرف األخر.

 
تتم تسوية مقايضات  غالبا  ما لة واحدة وتستلم مبلغ محدد بعملة أخرى.معند مقايضة العملة، تقوم المجموعة بسداد مبلغ محدد بع

  .العمالت على أساس كل معاملة على حدة
 

 مخاطر االئتمان من المشتقات
 

في التزاماته التعاقدية، وتقتصر على القيمة الطرف المقابل  إخفاقتنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة من احتمال 
( من عقود المشتقات الخاصة بالمجموعة مع ٪61: 3133تقريبا  ) ٪61إبرام العادلة الموجبة لألدوات المفضلة للمجموعة. تم 

 مؤسسات مالية أخرى.
 

 من المشتقات الغرض
 

في سياق األعمال االعتيادية المرتبطة بتلبية احتياجات عمالء المجموعة، تكون المجموعة طرف في عقود صرف عمالت أجنبية 
ائدة واتفاقيات أسعار آجلة. عالوة على ذلك، وكجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها، وآجلة وعقود الخيارات ومقايضات أسعار الف

ألغراض التحوط من أجل تخفيض تعرضها للمخاطر الحالية والمتوقعة، ويتم تحقيق ذلك من  تستخدم المجموعة هذه األدوات المشتقة
 ات بيان المركز المالي بشكل عام.خالل التحوط لمعامالت محددة وكذلك التحوط االستراتيجي مقابل تعرض

 
تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة للتحوط مقابل مخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن بعض القروض التي تخضع لفائدة 

 متحوط بشأنهاالبنود اللعالقة وأهداف التحوط بما في ذلك تفاصيل رسمي يتم إجراء توثيق متغيرة واالستثمارات. في هذه الحاالت، 
 وأدوات التحوط، ويتم احتساب المعامالت على أنها تحوطات للدفقات النقدية.

 

عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وعقود الخيارات فإن نظرا  لكون التحوط االستراتيجي غير مؤهل لمحاسبة التحوط المحدد، 
 الواردة أعاله، يتم احتسابها كأدوات تجارية. ومقايضات أسعار الفائدة بخالف تلك
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 المطلوبات وااللتزامات الطارئة          22

 
 االلتزامات المتعلقة باالئتمان

شروط العقود. تمثل ل العمالء استوفاءتلتزم المجموعة بسداد المبالغ التعاقدية لخطابات االعتماد والضمانات باإلنابة عن عمالئها عند 
عدم  عندالمبالغ التعاقدية مخاطر االئتمان على أساس افتراض أن هذه المبالغ تم تقديمها بالكامل وأن الضمانات تم طلبها بالكامل 

أن أية ضمانات أو كفاالت أخرى ليس لها قيمة. في حين أن إجمالي المبالغ التعاقدية لاللتزامات ال يمثل بالضرورة متطلبات االلتزام و
 معظم هذه االلتزامات تنتهي صالحيتها أو يتم إلغاؤها دون تمويلها. نقدية مستقبلية، حيث أن

 
ه االلتزامات تواريخ إنتهاء محددة أو شروط إلغاء  ذوعادة  ما يكون لهتمثل التزامات القروض االلتزامات تعاقدية لتقديم القروض، 

فإن إجمالي المبالغ التعاقدية ال  ولذلك ،، ويتعين استوفاء شروط ما قبل السحبهذه االلتزامات دون سحبهاقد تنتهي صالحية أخرى. 
 تمثل متطلبات نقدية مستقبلية.

 
 دى المجموعة:فيما يلي االلتزامات المتعلقة باالئتمان ل

 
 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 

   الطارئة المطلوبات
 102.212 222.330 خطابات االعتماد

 2.060.462 3.730.020 (21الضمانات )إيضاح 
 ------------- ------------- 
 2.220.277 6.650.400 
 ======= ======= 

   االلتزامات
 2.221.225 3.273.107 التزامات قروض غير مسحوبة

 ======= ======= 
 
 إدارة المخاطر 23
 

          مقدمة 
 

مستمرة،  تحديد وقياس ومراقبة المخاطر بصورةتكمن المخاطر في كافة أنشطة المجموعة، بينما تتم إدارتها من خالل عمليات 
وتخضع لقيود المخاطر والضوابط األخرى. إن عملية إدارة المخاطر لدى المجموعة بالغة األهمية لضمان استمرار ربحية 

 المجموعة، كما أن أي فرد داخل المجموعة مسؤول عن تعرضات المخاطر في إطار مسؤولياته.
 

، واإلجراءات من االئتمان والسيولة السوق والمخاطر التشغيليةإن إدارة المخاطر تشمل كافة أنواع المخاطر بما في ذلك مخاطر 
المراقبة والمراجعة وتقديم التقارير حول تعرضات المخاطر بصورة مستمرة. إجراءات تاريخ نشوء المخاطر حتى تاريخ اعتمادها و

 واإلجراءات والصالحياتوالمهام والمسؤوليات على مستوى المجلس واللجان اإلدارية،  بشكل عام المؤسسةكما أنها تشمل أيضا  
 وااللتزام ومهام التدقيق الداخلي.المتعلقة بإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية 

 
لعمل. تتم مراقبة هذه ال تتضمن عملية مراقبة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا ومجال ا

 التغيرات من خالل عملية التخطيط االستراتيجي للمجموعة.
 

 هيكل إدارة المخاطر
إن مجلس اإلدارة مسؤول بشكل كامل عن تحديد ومراقبة المخاطر، في حين توجد هناك جهات منفصلة مستقلة مسؤولة عن إدارة 

 المخاطر ومراقبتها.
 

 لجنة االئتمان التابعة للمجلس
لجنة االئتمان التابعة للمجلس مسؤولة عن وضع استراتيجية مخاطر االئتمان ومراقبة إجراءات االئتمان بشكل عام داخل إن 

االحتفاظ بمحفظة متنوعة، وتجنب تركزات المخاطر غير المرغوب فيها، وتحسين نوعية موجودات  المجموعة، وذلك بغرض
 والتوجيهات التنظيمية. المحفظة بشكل عام، وااللتزام بسياسات االئتمان

 
 لجنة التدقيق التابعة للمجلس

إن لجنة التدقيق التابعة للمجلس مسؤولة عن مراقبة ومراجعة الترتيبات الرسمية المتعلقة بالتقارير المالية والتفصيلية للمجموعة 
 رير بشأنها للمجلس.واألنظمة الرقابية الداخلية وااللتزام وإجراءات التدقيق الداخلية والخارجية وتقديم تقا
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 التابعة للمجلس المخاطرلجنة 
العمل والسياسات لتعزيز طر التابعة للمجلس مسؤولة بشكل كامل عن وضع استراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ وأطر اإن لجنة المخ

اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة من أجل تطبيق المعايير على أكمل وجه، ويشمل ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، 
ضمان نظم رقابية فعالة ومراقبة إجمالي التعرضات للمخاطر )مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والمخاطر التشغيلية والقانونية، 

 إلخ...(.
 

 المخاطرمجموعة إدارة 
تطبيق إجراءات المخاطر والمحافظة عليها، وذلك لضمان تحقيق عملية رقابية مستقلة. تعمل مسؤولة عن  مجموعة إدارة المخاطرإن 

قوم . تبينما تقوم باحتراز حجم المخاطر لدى المجموعة ،مجموعة إدارة المخاطر عن كثب مع المؤسسات التجارية لدعم أعمالها
بمراقبة المخاطر االحترازية وآليات المراقبة )اإلجراءات والنظم( لضمان التزام موجودات المخاطر الفردية  مجموعة إدارة المخاطر

سة. كما تقوم مجموعة إدارة المخاطر أيضا  بمراجعة وعرض كافة طلبات ايالس وضوابطومحافظ المخاطر بالشروط المتفق عليها 
 اطر وتقارير إدارة المحفظة على لجنة االئتمان ولجنة المخاطر التابعتين للمجلس.االئتمان وسياسة المخ

 
 خزينة المجموعة

إن خزينة المجموعة مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والهيكل المالي للمجموعة بشكل عام، كما أنها مسؤولة أيضا  
 ى المجموعة.بصورة رئيسية عن عمليات التمويل ومخاطر السيولة لد

 
 التدقيق الداخلي

، حيث يقوم بفحص مدى دقة اإلجراءات ومدى التزام المجموعة يقوم قسم التدقيق الداخلي بتدقيق عمليات إدارة المخاطر بشكل سنوي
والتوصيات إلى لجنة بها. هذا ويقوم قسم التدقيق الداخلي بمناقشة نتائج كافة التقييمات مع اإلدارة، ويقوم بتقديم التقارير حول النتائج 

 التدقيق التابعة للمجلس.
 

 التقارير إصدارقياس المخاطر ونظم 
المخاطر بشكل رئيسي استنادا  إلى القيود الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس هذه القيود استراتيجية األعمال وضبط تتم مراقبة 

، مع التأكيد على مجاالت العمل المختارة. عالوة بقبولها وبيئة السوق للمجموعة، كما تعكس مستوى المخاطر التي ترغب المجموعة
ق بإجمالي التعرضات للمخاطر عبر مختلف على ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة وقياس قدرتها على تحمل المخاطر بشكل عام فيما يتعل

 أنواع المخاطر واألنشطة.
 

د وتحليل المخاطر في مرحلة مبكرة. يتم عرض هذه يتم فحص ومعالجة المعلومات المستخلصة من كافة األعمال بغرض تحدي
المعلومات وشرحها لمجلس اإلدارة ولجنة المخاطر التابعة للمجلس ورئيس كل قسم. يتضمن التقرير إجمالي التعرضات لمخاطر 

بتقييم مدى مالءمة  حدود المحتفظ بها ومعدالت السيولة والتغيرات في حجم المخاطر. تقوم اإلدارة العليااالئتمان واستثناءات ال
المخصص لخسائر االئتمان بصورة ربع سنوية. يحصل المجلس على تقرير شامل حول مخاطر االئتمان، حيث يتم اعداد هذا التقرير 

 مرة كل ثالثة أشهر لتوفير كافة المعلومات الالزمة لتقييم واستنتاج مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة.
 

ممة خصيصا  حول المخاطر ويتم توزيعها على كافة مستويات المجموعة من أجل ضمان حصول كافة أقسام يتم إعداد تقارير مص
 العمل على كافة المعلومات الضرورية المستحدثة بشكل شامل.

 
المجموعة يتم تقديم ملخص دوري إلى المدير التنفيذي واللجنة العامة إلدارة المخاطر وكافة األعضاء األخرين ذوي الصلة بإدارة 

حول كافة جوانب المخاطر التي تتحملها المجموعة، بما في ذلك االستفادة من الحدود واستثمارات الملكية والسيولة باإلضافة إلى أية 
 مخاطر أخرى قد تنشأ.

 
 تخفيف المخاطر

لتعرضات الناتجة عن تستخدم المجموعة األدوات المشتقة وأدوات أخرى إلدارة ا كجزء من أعمال إدارة المخاطر بشكل عام،
التغيرات في معدالت الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر حقوق الملكية ومخاطر االئتمان والتعرضات الناتجة عن المعامالت 

 المتوقعة.
 

 تستخدم المجموعة الضمانات بشكل متداول للتخفيف من مخاطرها االئتمانية.
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 تركزات المخاطر
تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة مماثلة أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو أنشطة تنطوي 

الوفاء بااللتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف على سمات اقتصادية مماثلة، مما قد يجعل قدرتهم على 
االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف األخرى. تُشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة نحو التطورات التي 

 تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية محددة.
 

تركز على االحتفاظ ات المكثفة للمخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات إرشادية محددة بغرض تجنب التركز
 بمحافظ مالية متنوعة. يتم ضبط وإدارة تركزات مخاطر االئتمان المحددة.

 
 مخاطر االئتمان

 
تعهداته/ ن الوفاء بطرف مقابل عمخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو تتمثل مخاطر االئتمان في 

 .اإلقراض والتمويل التجاري والخزينة وأنشطة أخرى تقوم بها المجموعةوتنشأ تلك المخاطر بصورة أساسية من التزاماته التعاقدية، 
لسياسات االئتمانية التي تُحدد بوضوح صالحيات وسياسات وإجراءات اإلقراض. تتم مراقبة مخاطر االئتمان بصورة متداولة وفقا  ل

 تنطوي إدارة مخاطر االئتمان أيضا  على مراقبة تركزات المخاطر حسب قطاع العمل والموقع الجغرافي.
 

المقابلة بشكل مبكر،  تحديد التغيرات الممكنة في جدارة األطرافلمراجعة جودة االئتمان بغرض  بوضع إجراءاتقامت المجموعة 
وتتضمن مراجعات الضمانات بصورة منتظمة. يتم وضع حدود لألطراف المقابلة باستخدام نظام تصنيف مخاطر االئتمان الذي يحدد 
لكل طرف مقابل معدل للمخاطر. تخضع معدالت المخاطر لمراجعة منتظمة. إن إجراءات مراجعة جودة االئتمان تسمح للمجموعة 

 للخسائر المحتملة كنتيجة للمخاطر التي تتعرض لها والقيام بإجراء تصحيحي. بإجراء تقييم
 

يوضح الجدول أدناه أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بيان المركز المالي، بما في ذلك المطلوبات وااللتزامات الطارئة. تم 
 .اتالرئيسية والضمان التسويةمانية واتفاقيات بيان التعرض األقصى قبل تأثير التخفيف من خالل استخدام التعزيزات االئت

 
 التعرض األقصى التعرض األقصى  
  3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
 0.101.275 0.307.017 01 المركزي )باستثناء النقد في الصندوق(

 0.662.270 0.707.322 00 المستحق من البنوك
 01.770.426 02.372.070 1 القروض والسلفيات )صافي من المخصصات(

 0.620.061 0.312.733 02 االستثمارات في سندات دين
 100.021 0.001.111 04 الموجودات األخرى )باستناء المبالغ المدفوعة مقدما (

  --------------- -------------- 
 05.607.712 30.010.110  اإلجمالي

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

 102.212 222.330 22 خطابات االعتماد
 2.060.462 3.730.020 22 الضمانات

 2.221.225 3.273.107 22 التزامات قروض غير مسحوبة
  --------------- -------------- 

 5.576.060 2.100.233  اإلجمالي
  --------------- -------------- 

 21.212.445 37.103.321  إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان
  ========= ======== 
 

حيثما تم تسجيل األدوات المالية بالقيمة العادلة، فإن المبالغ الواردة أعاله تُمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان، وليس التعرض 
 للتغيرات في القيم.األقصى الذي قد ينشأ في المستقبل كنتيجة 
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          مخاطر االئتمان )تابع( 
 

مراجعة اإليضاحات المحددة. لمزيد من التفاصيل بشأن التعرض األقصى لمخاطر االئتمان لكل فئة من فئات األدوات المالية، يرجى 
 فيما يلي تأثير الضمانات واألساليب األخرى لتخفيف المخاطر.

 
 تركزات مخاطر التعرض األقصى لمخاطر االئتمان

تتم إدارة تركز المخاطر من قبل العميل/ الطرف المقابل حسب المنطقة الجغرافية وقطاع العمل. إن التعرض األقصى لمخاطر 
درهم( قبل  13301110111: 3133درهم ) 38108830111بلغ  3131ديسمبر  13االئتمان ألي عميل أو طرف مقابل كما في 

درهم( بعد خصم تلك  13301110111: 3133درهم ) 38108830111احتساب الضمانات أو التعزيزات االئتمانية األخرى، وبلغ 
 الحماية.

 
فية، بعد رصد المخصصات وقبل احتساب فيما يلي تحليل التعرض األقصى لمخاطر االئتمان لدى المجموعة، حسب المناطق الجغرا

 أية ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى:
 
 3102  2102 

 الموجودات 
المطلوبات 

 وااللتزامات الطارئة
 

 الموجودات
المطلوبات 

 وااللتزامات الطارئة
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
      

 5.462.512 06.225.052  2.221.122 01.113.712 اإلمارات العربية المتحدة
 50.022 144.215  327.373 122.770 دول أخرى في الشرق األوسط

 51.217 011.207  032.373 017.127 أوروبا
 6.660 57.501  30.117 031.332 الواليات المتحدة األمريكية

 66.020 646.014  317.301 213.712 دول أخرى على مستوى العالم
 --------------- -------------  -------------- ------------ 

 5.576.060 05.607.712  2.100.233 30.010.110 اإلجمالي
 ========= ========  ======== ======= 
 

مجال العمل، بعد رصد فيما يلي تحليل الموجودات المالية داخل بيان المركز المالي للمجموعة )باستثناء النقد في الصندوق(، حسب 
 المخصصات وقبل احتساب أية ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى:

 
 التعرض األقصى التعرض األقصى 
 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 6.660.600 0.330.230 الخدمات المالية
 2.220.562 3.732.071 التجارة
 2.155.261 3.213.200 الصناعة
 0.560.174 3.222.012 الحكومي والقطاع العام القطاع

 040.102 371.270 اإلنشاءات
 0.650.006 0.720.330 خدمات أخرى
 4.647.425 7.103.222 مجاالت أخرى

 --------------- --------------- 
 30.213.721 05.420.220 

 (017.071) (377.122) ناقصا : المخصص النخفاض قيمة القروض والسلفيات
 --------------- --------------- 
 30.010.110 05.607.712 
 ======== ======== 
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 
 
 إدارة المخاطر )تابع( 23

 

          مخاطر االئتمان )تابع( 
 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
طبق اإلرشادات التوجيهية بالنسبة لعملية قبول أنواع قيمة ونوع الضمان المطلوب على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. تُ  ترتكز

على  ئداتالضمانات وضوابط التقييم. تتمثل أنواع الضمانات التي يتم الحصول عليها بصورة أساسية في النقد واألوراق المالية وعا
 والسيارات واآلالت والماكينات والمخزون والذمم المدينة التجارية.الممتلكات العقارية 

 

 تحصل المجموعة أيضا  على ضمانات من الشركات األم مقابل القروض المقدمة إلى شركاتها التابعة أو مجموعة شركاتها األخرى.
 

لالتفاقية المعنية، كما تقوم بمراقبة القيمة السوقية تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وتقوم بطلب ضمانات إضافية وفقا  
 للضمانات التي تم الحصول عليها خالل مراجعتها الدورية للتسهيالت االئتمانية ومدى دقة المخصص النخفاض القيمة.

 

د المطالبات القائمة. تنص سياسة المجموعة على استبعاد العقارات المستردة بطريقة منتظمة. يتم استخدام المتحصالت لتخفيض أو سدا
 ال تقوم المجموعة بصورة عامة بإشغال العقارات المستردة الستخدامها الخاص.

 

 جودة االئتمان حسب فئة الموجودات المالية
االئتمان لموجودات المالية باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان لتقوم المجموعة بإدارة جودة 

 لبعض البنود الرئيسية في بيان المركز المالي استنادا  إلى نظام التصنيف االئتماني لدى المجموعة. حسب فئة الموجودات
 

  غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة 

 فئة نموذجية فئة عالية 
فئة دون 
 المستوى

متأخرة السداد أو 
تعرضت النخفاض 

القيمة بصورة 
 اإلجمالي فردية

 3102 3102 3102 3102 3102 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

األرصدة لدى مصرف اإلمارات 
 0.307.017 - - - 0.307.017 العربية المتحدة المركزي

 0.707.322 - - 330.121 0.332.200 المستحق من البنوك
 0.312.733 - - 321.031 0.272.713 االستثمارات

 02.272.003 320.302 273.000 1.220.137 2.133.313 القروض والسلفيات )إجمالي(
 0.001.111 - 01.333 321.101 011.722 الموجودات األخرى

 ------------- -------------- ----------- ----------- --------------- 
 1.223.070 00.131.173 213.337 320.302 30.213.721 
 ======= ======== ====== ====== ======== 

 
  غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة 

 فئة نموذجية فئة عالية 
فئة دون 
 المستوى

متأخرة السداد أو 
تعرضت النخفاض 

القيمة بصورة 
 اإلجمالي فردية

 2102 2102 2102 2102 2102 
 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

األرصدة لدى مصرف اإلمارات 
 0.101.275 - - - 0.101.275 العربية المتحدة المركزي

 0.662.270 - - 202.521 402.074 المستحق من البنوك
 0.620.061 - - 000.255 0.212.715 االستثمارات

 00.152.071 412.725 062.166 0.540.714 6.472.717 القروض والسلفيات )إجمالي(
 142.427 - 01.260 411.617 200.704 الموجودات األخرى

 ------------ ------------- ---------- ---------- -------------- 
 0.440.560 7.140.014 042.202 412.725 05.564.714 
 ======= ======= ====== ====== ======== 
 

متأخرة السداد على تلك القروض والسلفيات المتأخرة منذ عدة أيام فقط. إن معظم القروض متأخرة السداد  تشتمل القروض والسلفيات
 لم تتعرض النخفاض القيمة.
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 
 
 إدارة المخاطر )تابع( 23
 

          مخاطر االئتمان )تابع( 
 

 القروض متأخرة السداد التي لم تتعرض النخفاض القيمة حسب الموجودات المالية داخل بيان المركز الماليتحليل أعمار 
 

 
 أقل من 

 يوم 21
 إلى  20من 
 يوم 31

إلى  30من 
 يوم 11

 أكثر من 
 اإلجمالي يوم 10

 3102 3102 3102 3102 3102 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 277.211 22.710 32.233 13.312 012.000 القروض والسلفيات
 ====== ===== ===== ===== ====== 
 
 2102 2102 2102 2102 2102 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 221.050 6.220 00.544 40.501 005.002 القروض والسلفيات
 ====== ===== ===== ==== ====== 
 

مقابل قروض وسلفيات العمالء متأخرة السداد التي لم  3131ديسمبر  13إن القيمة العادلة للضمانات التي تحتفظ بها المجموعة في 
 ( من الرصيد القائم.٪51: 3133تقريبا  ) ٪63تتعرض النخفاض القيمة تغطي 

 
 التفاوض بشأنهاالقيمة الدفترية للموجودات داخل بيان المركز المالي، التي تمت إعاة 

 

 3102 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 444.422 222.701 القروض والسلفيات
 ====== ====== 
 

 السيولة مخاطر 
 

الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمطلوباتها  عند المجموعةالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي قد تواجهها في تتمثل مخاطر السيولة 
. تنشأ مخاطر السيولة من احتمالية عدم قدرة موجودات مالية أخرىمن خالل أو  الدفع نقدا  تم تسويتها من خالل تالمالية التي 

المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسداد عند استحقاقها في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة. للحد من مخاطر 
متنوعة باإلضافة إلى قاعدة الودائع الرئيسية الخاصة بها كما قامت بإتباع سياسية يتم من  بترتيب مصادر تمويلقامت اإلدارة السيولة، 

خاللها إدارة الموجودات مع وضع السيولة  بعين االعتبار، ومراقبة التدفقات النقدية المستقبلية والسيولة بصورة يومية. قامت 
مخاطر السيولة. يتضمن ذلك تقييم للتدفقات النقدية المتوقعة ومدى  المجموعة بوضع إجراءات رقابة داخلية وخطط للطوارئ إلدارة

    توافر الضمانات ذات التصنيف المرتفع والتي يمكن استخدامها لضمان التمويل اإلضافي إذا لزم األمر.
 

ل توقف التدفقات النقدية تحتفظ المجموعة بمحفظة من الموجودات السائلة والمتنوعة والتي من المفترض أن يتم تسيلها بسهولة في حا
بصورة ال يمكن التنبؤ بها. التزمت المجموعة أيضا  بحدود ائتمانية يمكن من خاللها الوفاء بمتطلبات السيولة. عالوة على ذلك، تحتفظ 

ألجل  موزعة بين الودائع ٪31إلى  ٪3 تتراوح من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيالمجموعة بوديعة قانونية لدى 
على التوالي. وفقا  لسياسة المجموعة، يتم تقييم وإدارة مركز السيولة بموجب سيناريوهات متنوعة، مع األخذ  قصيرة األجل والودائع

باالعتبار العوامل الهامة المتعلقة بالسوق بوجهة عام وبالمجموعة بوجه خاص. إن االحتفاظ بحدود لنسبة صافي الموجودات السائلة 
العميل يعتبر من أهم العوامل التي تعكس ظروف السوق. يتألف صافي الموجودات السائلة من النقد والودائع المصرفية  إلى مطلوبات

قصيرة األجل وسندات الدين السائلة المتاحة للبيع بشكل فوري، ناقصا  ودائع البنوك والقروض والسندات األخرى المصدرة والتي 
 النسب كما في نهاية السنة: تستحق خالل الشهر التالي. فيما يلي

 3131 3133 
   

 ٪8506 ٪8506 نسبة السلفيات إلى المصادر الثابتة

 ٪1105 ٪1106 نسبة صافي موجودات السيولة إلى ودائع العمالء
 

العميل. تتم تركز المجموعة على أهمية الحسابات الجارية والودائع ألجل وحسابات التوفير كمصدر لألموال الالزمة لتمويل إقراض 
مراقبة هذه الحسابات باستخدام نسبة السلفيات إلى المصادر الثابتة والتي تقوم بمقارنة نسبة السلفيات والقروض المقدمة إلى العميل 

 كنسبة مئوية من حسابات التوفير والحسابات الجارية الرئيسية الخاصة بالعميل جنبا  إلى جنب مع التمويل ألجل.
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 
 
 )تابع(إدارة المخاطر  23

 
 )تابع(السيولة مخاطر  
 

دون األخذ باالعتبار تواريخ االستحقاق الفعلية المحددة من واقع تاريخ االحتفاظ بالودائع من في تاريخ بيان المركز المالي  استنادا  إلى الفترة المتبقية لتاريخ االستحقاق التعاقدي  مطلوباتالموجودات وفيما يلي استحقاقات ال
 :3131ديسمبر  13كما في  ومدى توافر األموال السائلة قبل المجموعة

 

 
 اإلجمالي غير محددة الفرعياإلجمالي  أكثر من من سنة اإلجمالي الفرعي من ستة أشهر أشهر  ثالثةمن  أقل من 
  التاريخ شهرا   33أكبر من  خمس سنوات إلى خمس سنوات شهرا   33أقل من  إلى سنة إلى ستة أشهر  أشهر   1 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

          الموجودات
 اإلماراتالنقد واألرصدة لدى مصرف 

 301130225 - - - - 301130225 - - 301130225 المركزي العربية المتحدة

 308180351 - - - - 308180351 - - 308180351 المستحق من البنوك

 3505210136 - 801130111 108160318 501850185 603130181 301520568 303110122 108810112  (قروض وسلفيات )اإلجمالي

 306350132 110285 301830218 5510123 8180612 3220831 3110282 120332 - االستثمارات

 210813 210813 - - - - - - - عقارات استثمارية

 3330383 3330383 - - - - - - - ممتلكات ومعدات
 303330216 - 330636 10832 20688 303130331 310852 1380688 2620125 موجودات أخرى

انخفاض قيمة القروض والسلفيات مخصص 
 (3820815) - - - - (3820815) - - (3820815) والفائدة المعلقة

 --------------- --------------- --------------- ----------------- --------------- --------------- ---------------- ------------- ---------------- 
 2175497756 3317889 1178357657 475137246 673327411 1173837211 172127313 175617292 776197615 اإلجمالي الفرعي

  ======= ======== ======= ======== ====== == ======== ======== ======= ======== 
          المطلوبات وأموال المساهمين

 301820321 - 160511 - 160511 301610621 8820215 - 3630838 المستحق إلى البنوك

 3501110812 - 1830223 - 1830223 3105130165 306110556 302310111 3303880168 ودائع العمالء

 306530115 - 306530115 - 306530115 - - - - قروض متوسطة األجل

 30381.268 150231 310323 168 80811 30312.228 310852 1380628 811.313 مطلوبات أخرى
 30183.513 30183.513 - - - - - - - أموال المساهمين

 --------------- -------------- -------------- --------------- --------------- ------- --------------- -------------- --------------- 
 2175497756 27517.251 271917988 468 271917521 167841.517 275457258 271297719 127165.541 اإلجمالي الفرعي

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

 - (2.186.362) 876437669 475127778 471417891 (67457.317) (173227945) (5687427) (47555.935) صافي الفجوة في السيولة
 ========= ======== ========= ========= ======== ======== ======== ========= ======== 
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 
 
 )تابع(إدارة المخاطر  23

 
 )تابع(السيولة مخاطر  
 

 :  3133ديسمبر  13فيما يلي بيان موجز حول استحقاقات الموجودات والمطلوبات كما في 
 

 
 اإلجمالي غير محددة اإلجمالي الفرعي أكثر من من سنة اإلجمالي الفرعي من ستة أشهر من ثالثة أشهر  أقل من 
  التاريخ شهرا   33أكبر من  خمس سنوات إلى خمس سنوات شهرا   33أقل من  إلى سنة إلى ستة أشهر  أشهر   1 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

          الموجودات
 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات

 303130361 - - - - 303130361 310111 810111 301130361 المركزي العربية المتحدة

 301130383 - - - - 301130383 - - 301130383 البنوكالمستحق من 

 3301580681 - 108120368 305610281 101130181 603530133 8310818 301130331 103860181  (قروض وسلفيات )اإلجمالي

 301160181 310615 301350825 6110833 6830151 - - - - االستثمارات

 330811 330811 - - - - - - - عقارات استثمارية

 3230335 3230335 - - - - - - - ممتلكات ومعدات
 2180138 - 335 - 335 2180131 510853 3680885 5360522 موجودات أخرى

مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات 
 (3280382) - - - - (3280382) - - (3280382) والفائدة المعلقة

 --------------- --------------- ------------- --------------- -------------- --------------- --------------- ------------- ---------------- 
 1576157867 1947631 672337258 272187615 471247653 971877979 9887661 172917115 679197314 اإلجمالي الفرعي

  ======= ======== ====== ========  ======= ======== ======== ====== ======== 
          المطلوبات وأموال المساهمين

 302230823 - 5610181 - 5610181 303120228 5830531 - 6350355 المستحق إلى البنوك

 3101810381 - 5380511 - 5380511 805610228 303830851 8580832 205310113 ودائع العمالء

 6130632 - 6130632 - 6130632 - - - - قروض متوسطة األجل

 8580331 110116 335 - 335 8350168 360111 3680885 6110313 مطلوبات أخرى
 303120825 303120825 - - - - - - - أموال المساهمين

 --------------- --------------- --------------- ----------------- ---------------- ---------- -------------- --------------- ---------------- 
 1576157867 272817911 177367331 - 177367331 1175977626 177917516 171277712 877787398 اإلجمالي الفرعي

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

 - (271877281) 474967928 272187615 272887323 (274197647) (8127856) 2627293 (178697184) السيولةصافي الفجوة في 
 ========= ====== ======= ========= ======== ======== ======== ======== ======== 
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 

 

 )تابع(إدارة المخاطر  23
 

 مخاطر السيولة )تابع(
 

 تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية 
 

اللتزامات السداد التعاقدية  وفقا   3131ديسمبر  13بيان استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة كما في الجدول أدناه  يلخص

غير المخصومة. يتم التعامل مع المبالغ المعاد سدادها والتي تخضع إلنذار، كما لو أنه تم تقديم اإلشعار في الحال. إال أن المجموعة 
المبالغ. ال يعكس  تتوقع أن العديد من العمالء لم يقوموا بطلب سداد المبالغ في أقرب تاريخ يمكن للمجموعة أن تقوم فيه بسداد هذه

 . المحددة من واقع تاريخ االحتفاظ بالودائع من قبل المجموعة الجدول التالي التدفقات النقدية المتوقعة
 
 

 عند الطلب المطلوبات المالية
 

 أشهر 1أقل من 
  33 - 1من 

 شهرا  
 5 - 3من 

 سنوات
 أكثر من 

 سنوات 5
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       3131ديسمبر  13
       

 303330861 - 120883 8160813 3510333 360838 بنوك الالمستحق إلى 

 3503320111 - 5120513 101810311 101180533 602260221 ودائع العمالء 
 302120361 - 302120361 - - - قروض متوسطة األجل

 30358.566 - 20188 1550115 6520633 318.533 مطلوبات أخرى 
 110116 350825 310311 10131 838 - أدوات مالية مشتقة

 -------------- -------------- ------------- ------------- --------- -------------- 
 إجمالي المطلوبات المالية 

 197145.135 157975 272817176 476587511 572587162 67932.222 المخصومةغير 

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

 

 عند الطلب 
 

 أشهر 1أقل من 
  33 - 1من 

 شهرا  
 5 - 3من 

 سنوات
 أكثر من 

 سنوات 5
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       3133ديسمبر  13
       

 302830318 - 5280135 5850885 5820131 380536 المستحق إلى البنوك 

 3103230686 - 5660111 301230163 102810588 102180686 ودائع العمالء 
 6230515 - 6230515 - - - قروض متوسطة األجل
 2230138 - 335 3810838 1880318 820816 المطلوبات األخرى 

 330283 - 310385 30831 626 - أدوات مالية مشتقة
 ------------ ------------- ------------ ------------ ---------- --------------- 

 إجمالي المطلوبات المالية 
 3101380368 - 308320131 308510885 108210816 108660118 المخصومةغير 
 ======= ======= ======= ======= ===== ======== 
 

األدوات المالية المشتقة التي تم اإلفصاح عنها في الجدول المبين أعاله إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة. إال أنه قد يتم تمثل 
 تسوية إجمالي أو صافي هذه المبالغ. يقدم الجدول التالي التسوية المناظرة لهذه المبالغ إلى قيمها الدفترية.

 

 عند الطلب 
 

 أشهر 1أقل من 
  33 - 1من 

 شهرا  
 5 - 3من 

 سنوات
 أكثر من 

 سنوات 5
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       3131ديسمبر  13
       

 550588 110131 310115 835 358 - التدفقات النقدية الداخلة

 (110116) (350825) (310311) (10131) (838) - التدفقات النقدية الخارجة
 --------- ------- ---------- ---------- ----------- ----------- 

 157192 147435 37912 (27485) (661) - الصافي
 ===== ==== ====== ==== ===== ===== 

 مخصومة وفقاً للمعدالت 
 137644 137123 37661 (27479) (661) - البنوكالسائدة بين 

 ===== ==== ====== ==== ===== ===== 
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 

 

 )تابع(إدارة المخاطر  23
 

 مخاطر السيولة )تابع(
 

 تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية )تابع(
 

 عند الطلب 
 

 أشهر 1أقل من 
  33 - 1من 

 شهرا  
 5 - 3من 

 سنوات
 أكثر من 

 سنوات 5
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

       3133ديسمبر  13
       

 330815 - 310113 30255 658 - التدفقات النقدية الداخلة

 (330283) - (310385) (30831) (626) - التدفقات النقدية الخارجة
 --------- ------- ---------- ----------- ------- ----------- 

 61 - 312 (55) (38) - الصافي

 ===== === === === ==== == 
 مخصومة وفقا  للمعدالت 

 52 - 338 (51) (38) - البنوكالسائدة بين 

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

 التعاقدي الخاص باالرتباطات وااللتزامات الطارئة الخاصة بالمجموعة:يوضح الجدول التالي بيان االستحقاق 
 

 عند الطلب 
 

 أشهر 1أقل من 
  33 - 1من 

 شهرا  
 5 - 3من 

 سنوات
 أكثر من 

 سنوات 5
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

       3131ديسمبر  13
       

 101510128 - 3850382 8120261 303330113 - االلتزامات الطارئة

 305860818 - - - - 305860818 االرتباطات
 ------------- ------------- ---------- ---------- ------- ------------ 

 508130136 - 3850382 8120261 303330113 305860818 اإلجمالي
 ======= ======= ====== ====== ==== ======= 
       
       3133ديسمبر  13

       
 101560133 - 3510681 8880661 308160158 1220215 االلتزامات الطارئة

 303320335 - - - - 303320335 االرتباطات
 -------------- ------------- ----------- ----------- ------- ------------ 

 505810616 - 3510681 8880661 308160158 306110811 اإلجمالي

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

 تتوقع المجموعة أنه لن يتم سحب كافة االرتباطات وااللتزامات الطارئة قبل انتهاء االرتباطات.
 

 مخاطر السوق
 

وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. قام مجلس اإلدارة بوضح حدود  أسعار الفائدة  نتيجة للتقلبات في تنشأ مخاطر السوق
على قيمة المخاطر والتي تعتبر مقبولة. يتم مراقبة مخاطر السوق بصورة منتظمة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى 

 المجموعة.
 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على األرباح المستقبلية أو على القيمة العادلة لألدوات تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية أن 
 المالية. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعد التوافق أو الفجوات بين قيم الموجودات والمطلوبات وبين األدوات خارج

خالل فترة محددة. قام مجلس اإلدارة بوضح حدود على فجوات أسعار الفائدة  والتي تستحق أو يتم إعادة تسعيرها بيان المركز المالي
لفترات محددة. تتم مراقبة المراكز المالية بصورة يومية ويتم استخدام استراتيجيات التحوط لضمان أنه يتم االحتفاظ بالمراكز المالية 

 ضمن الحدود الموضوعة.
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 

 
 )تابع(إدارة المخاطر  23

 

 )تابع( مخاطر أسعار الفائدة
 

يوضح الجدول التالي حساسية التغير المحتمل المعقول في أسعار الفائدة على بيان الدخل الخاص بالمجموعة، مع بقاء كافة المتغيرات 
 بالمجموعة.األخرى ثابتة. لم يكن هناك تأثير مادي على حقوق الملكية الخاصة 

 
تمثل حساسية بيان الدخل الموحد تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي إيرادات الفائدة لمدة سنة، بناء  على 

، بما في ذلك تأثير 3131ديسمبر  13المطلوبات والموجودات المالية غير التجارية ذات معدل الفائدة العائم، المحتفظ بها كما في 
 حوط.أدوات الت

  
 2113 3133 
التغير في نقاط  

 األساس
حساسية صافي 
 إيرادات الفائدة

التغير في نقاط 
 األساس

حساسية صافي 
 إيرادات الفائدة

     
 310821 35+ 47252 25+ كافة العمالت

     
 (310821)  35- (47252)  25- كافة العمالت

 
رئيسية بالدوالر األمريكي، نظرا  ألنه ال يوجد لدى المجموعة صافي تعرض هام  تتعلق حساسية أسعار الفائدة المبينة أعاله بصورة

 فيما يتعلق بالمطلوبات والموجودات المالية غير التجارية ذات معدل الفائدة العائم والتي تتم بعمالت أخرى.
 

 مخاطر العمالت األجنبية
 

صرف العمالت األجنبية. نتيجة التغيرات في أسعار  المالية عن تقلب قيمة األدوات التي قد تنتجالمخاطر  في العمالتتتمثل مخاطر 
بوضع حدود على المراكز المالية على حسب العملة. تتم مراقبة المراكز المالية بصورة يومية ويتم استخدام  ةقامت المجموع

 د الموضوعة.استراتيجيات التحوط لضمان أنه يتم االحتفاظ بالمراكز المالية ضمن الحدو
 

ال تمثل األرصدة التي تتم بالدوالر األمريكي تعرض هام لمخاطر العمالت األجنبية نظرا  لثبات سعر صرف الدرهم اإلماراتي 
 وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى أمام الدوالر األمريكي.

 
، من مطلوباتها وموجوداتها المالية 3131ديسمبر  13يوضح الجدول التالي العمالت التي تتعرض لها المجموعة بشكل هام كما في 

غير التجارية وتدفقاتها النقدية المتوقعة. يقوم التحليل باحتساب تأثير الحركات المحتملة بصورة معقولة في أسعار العمالت على 
لحساسية العمالت الخاصة بالموجودات  الدرهم اإلماراتي مع ثبات كافة المتغيرات األخرى في بيان الدخل الموحد )نتيجة للقيمة العادلة

ود والمطلوبات المالية النقدية غير التجارية( وحقوق الملكية )نتيجة لتغير القيمة العادلة لعقود مقايضة العمالت التي يتم استخدامها عق
في حين تعكس القيمة الموجبة  تحوط تدفقات نقدية(. تعكس القيمة السالبة المبينة في الجدول صافي االنخفاض المحتمل في بيان الدخل

 المبينة في الجدول صافي الزيادة المحتملة.
 
سعر  في التغير 

 ٪العمالت
 التأثير على

 األرباح 
التغير في سعر 

 ٪العمالت
 التأثير على

 األرباح 
 3133 3133 2113 2113 العملة

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 (33) 31+ - 11+ يورو 

 (1) 31+ (6) 11+ جنية استرليني
 

 المخاطر التشغيلية  
 

ن تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو االحتيال أو األحداث الخارجية. عندما بمخاطر الخسارة الناتجة عية لالمخاطر التشغي تتمثل
ثار قانونية أو تشريعية أو للسمعة ويكون لذلك آ ضررا  لمخاطر التشغيلية أن يترتب على ا يمكن أداء عملها،عن  األنظمة الرقابية تعجز

متابعة رقابي ومن خالل المخاطر التشغيلية، ولكن من خالل إطار  كافة أن تتجنب تتوقع المجموعةتؤدي إلى الخسارة المالية. ال 
فعالة بصورة  بين المهامفصل على الة يالرقاب األنظمة تشتملدير هذه المخاطر. المجموعة أن تستطيع ومواجهة المخاطر المحتملة، ت

 ووضع إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم ويتضمن ذلك استخدام التدقيق الداخلي.
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 
 

  قطاعات األعمالمعلومات حول  24
 

 قطاعات األعمالمعلومات رئيسية حول 
 

 ألغراض تقديم التقارير إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية ، يتم تنظيم أنشطة المجموعة في ثالثة قطاعات رئيسية:
 

الخدمات المصرفية 
 لألفراد

وتقديم قروض للمستهلكين وتسهيالت السحب  من األفرادودائع العمالء  إدارة يتولى بشكل رئيسي -
بطاقات االئتمان وتسهيالت تحويل األموال باإلضافة إلى الخدمات على المكشوف وتسهيالت 

 المصرفية اإلسالمية
   

الخدمات المصرفية 
 للشركات    

القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجارية  إدارةيتولى بشكل رئيسي  -
 الشركات والمؤسسات التجارية؛ منللعمالء 

   

يتولى بشكل رئيسي تقديم خدمات األسواق المالية والتداول والخزينة، باإلضافة إلى إدارة عمليات  - خدمات أخرى
التمويل الخاصة بالمجموعة وشركة الصدارة لالستثمار والتي تتضمن أعمال الشركات الصغيرة 

 والمتوسطة وأعمال المركز الرئيسي. 
 

لمعدالت السوق المقدرة ضمن سياق األعمال االعتيادية. يتم تحميل/ إضافة الفائدة على يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعات وفقا  
 قطاعات األعمال اعتمادا  على نسبة إجمالية تعادل تقريبا  التكلفة الهامشية لألموال.

 

 :  3131 ديسمبر 13المنتهية في للسنة  قطاعات األعمالفيما يلي معلومات حول 
 

 
خدمات مصرفية 

 ـــــــــرادلألفـــ
خدمات مصرفية 

 للشركـــــــــات
خدمات مصرفية 

 اإلجمالي أخــــــــــــــرى
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 0.300.037 322.721 323.200 202.212 الفائدة واإليرادات األخرىإيرادات 
     

 (070.337) (020.703) (312.123) (021.721) الفائدة والمصروفات األخرىمصروفات 
     

 (037.030) (2.133) (37.301) (13.022) قيمة القروض والسلفياتانخفاض  من خسائرال
     

 (02.713) (0.020) (01.027) (0.372) االستهالك
 ----------- ------------ ---------- ------------ 

 223.071 12.713 220.273 012.002 السنةأرباح 
 ====== ====== ===== ====== 

     المصروفات الرأسمالية
 73.101 7.271 02.300 33.101 الممتلكات والمعدات -
 ===== ====== ===== ===== 
     

     2106 ديسمبر 60في 
     

 30.201.723 2.270.102 00.120.277 0.100.033 موجودات القطاع
 ======== ======== ======== ========= 

 01.137.332 0.021.327 1.171.221 2.201.327 مطلوبات القطاع
 ======== ======== ======== ======== 
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 
 

 )تابع( قطاعات األعمالمعلومات حول  24
 

 :  3133 ديسمبر 13المنتهية في للسنة  األعمالقطاعات فيما يلي معلومات حول 
 

 
خدمات مصرفية 
 لألفــــــــــــراد

خدمات مصرفية 
 للشركـــــــــات

خدمات مصرفية 
 اإلجمالي أخــــــــــــــرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 207.011 006.102 516.400 252.241 الفائدة واإليرادات األخرىإيرادات 
     

 (614.722) (21.650) (007.147) (012.461) الفائدة والمصروفات األخرىمصروفات 
     

 (020.015) - (47.201) (12.077) انخفاض قيمة القروض والسلفيات من خسائرال
     

 (02.407) (651) (7.120) (6.211) االستهالك
 ---------- ----------- ---------- ----------- 

 412.707 05.600 211.055 00.752 السنةأرباح 
 ===== ===== ===== ====== 

     المصروفات الرأسمالية
 76.756 07.455 47.027 00.111 الممتلكات والمعدات -
 ===== ===== ===== ====== 
     

     2102 ديسمبر 60في 
     

 05.005.701 6.240.007 7.405.107 6.214.070 موجودات القطاع
 ======== ======== ======== ========= 

 06.601.222 2.020.522 1.012.715 6.100.577 مطلوبات القطاع
 ======= ======= ======= ======== 
 

  قطاعات األعمالمعلومات ثانوية حول 
 

وبالتالي، لم يتم تقديم أي تحليل جغرافي إضافي لإليرادات . منطقة الشرق األوسطتعمل المجموعة في منطقة جغرافية واحدة فقط وهي 
 التشغيلية وصافي األرباح وصافي الموجودات.

 
 لألدوات المالية العادلة  ةالقيم 25

 
 والنظام المتدرج للقيمة العادلة العادلة  ةالقيمتحديد 

 

الخاصة باألدوات المالية واإلفصاح عنها من خالل أساليب التقييم تقوم المجموعة باستخدام النظام المتدرج أدناه لتحديد القيمه العادلة 
 التالية:

 
 مطلوبات مماثلة؛ل وأ( في أسواق نشطة لموجودات ة: األسعار المدرجة )غير المعدل3المستوى 

 
ملحوظة سواء بصورة : أساليب أخرى والتي تكون فيها كافة المدخالت التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة، 3المستوى 

 و مباشرة أو غير مباشرة؛
 

 : أساليب تستخدم المدخالت التي لها تأثير هام على قيمة العادلة المسجلة التي ال ترتكز على بيانات سوقية ملحوظة. 1المستوى 
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 

 
 المالية )تابع(لألدوات العادلة  ةالقيم 25

 
 والنظام المتدرج للقيمة العادلة )تابع(العادلة  ةالقيمتحديد 

 
 يوضح الجدول التالي تحليال  لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقا  لمستوى النظام المتدرج للقيمة العادلة:

 
 اإلجمالي 2المستوى  3المستوى  0المستوى  
 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم   

     2106ديسمبر  60
     

     الموجودات المالية
     األدوات المالية المشتقة

 2.137 - 2.137 - عقود مقايضة أسعار الفائدة
 23 - 23 - عقود صرف عمالت أجنبية آجلة
 71.001 - 71.001 - عقود خيارات العمالت األجنبية

 ---------- ---------- -------- ---------- 
 - 72.277 - 72.277 
 ===== ====== ===== ====== 

     استثمارات مالية متاحة للبيع
     استثمارات مدرجة 
 0.172.132 - - 0.172.132 سندات دين حكومية
 231.717 - - 231.717 سندات دين أخرى

 00.071 - - 00.071 حقوق الملكية
     استثمارات غير مدرجة

 73 73 - - الملكيةحقوق 
 -------------- ------------ ------ -------------- 
 0.302.200 - 73 0.302.007 
 ======== ======= === ======== 
     

 72.713 - 72.713 - عقارات استثمارية
 -------------- ------------ -------- -------------- 
 0.302.200 027.071 73 0.773.217 
 ======= ====== ==== ======== 
 
 اإلجمالي 2المستوى  3المستوى  0المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  مطلوبات مالية 
     

     األدوات المالية المشتقة
 3.272 - 3.272 - عقود مقايضة أسعار الفائدة

 07 - 07 - عقود صرف عمالت أجنبية آجلة
 71.001 - 71.001 - عقود خيارات العمالت األجنبية

 --------- ---------- -------- ---------- 
 - 73.131 - 73.131 
 ===== ====== ===== ===== 
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 

 
 لألدوات المالية )تابع(العادلة  ةالقيم 25

 
 والنظام المتدرج للقيمة العادلة )تابع(العادلة  ةالقيمتحديد 

 
 اإلجمالي 2المستوى  3المستوى  0المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم   

     2102ديسمبر  60
     

     الموجودات المالية
     األدوات المالية المشتقة

 0.227 - 0.227 - عقود مقايضة أسعار الفائدة
 041 - 041 - عقود صرف عمالت أجنبية آجلة
 65.171 - 65.171 - عقود خيارات العمالت األجنبية

 --------- ---------- ------- --------- 
 - 60.447 - 60.447 
 ===== ===== ==== ===== 

     متاحة للبيع استثمارات مالية
     استثمارات مدرجة 
 400.162 - - 400.162 سندات دين حكومية
 705.127 - - 705.127 سندات دين أخرى

 01.214 - - 01.214 حقوق الملكية
     استثمارات غير مدرجة

 10 10 - - حقوق الملكية
 -------------- --------- ------ ------------- 
 0.660.414 - 10 0.660.471 
 ======= ===== === ======= 
     

 02.211 - 02.211 - عقارات استثمارية
 -------------- ---------- ------- ------------- 
 0.660.414 42.647 10 0.675.727 
 ======= ===== ==== ======= 
 
 اإلجمالي 2المستوى  3المستوى  0المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  مطلوبات مالية 
     

     األدوات المالية المشتقة
 2.226 - 2.226 - عقود مقايضة أسعار الفائدة

 0 - 0 - عقود صرف عمالت أجنبية آجلة
 65.171 - 65.171 - عقود خيارات العمالت األجنبية

 -------- ---------- -------- ---------- 
 - 67.112 - 67.112 
 ===== ===== ===== ===== 
 

 األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 
 

تحديد القيمة العادلة الخاصة باألدوات المالية التي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة باستخدام للطريقة التي يتم من خاللها  فيما يلي وصف
 عند تقييم األدوات. التي سوف يضعها المشترك في السوق تقدير المجموعة لالفتراضات تتضمن أساليب التقييمأساليب التقييم. 

 
 األدوات المشتقة

 

تتمثل المنتجات المشتقة التي تم تقيمها باستخدام أساليب التقييم التي تعتمد على مدخالت سوقية ملحوظة بصورة رئيسية في عقود 
اآلجلة. تتضمن أساليب التقييم األكثر تطبيقا  نماذج  مقايضة أسعار الفائدة وعقود خيارات العمالت وعقود صرف العمالت األجنبية

التسعير اآلجلة ونماذج المقايضة باستخدام حسابات القيمة الحالية. توضح النماذج مدخالت مختلفة بما في ذلك الجدارة االئتمانية 
 ات أسعار الفائدة.لألطراف المقابلة وسعر صرف العمالت األجنبية الفوري وأسعار الصرف اآلجلة والفورية ومنحني
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 

 
 لألدوات المالية )تابع(العادلة  ةالقيم 25

 
 )تابع(األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 

 
 المتاحة للبيع –االستثمارات المالية 

 
تقيمها باستخدام أساليب التقييم أو نماذج التسعير بصورة رئيسية من سندات الدين تتألف الموجودات المالية المتاحة للبيع والتي يتم 

وحقوق الملكية غير المدرجة. يتم تقييم هذه الموجودات باستخدام نماذج تتضمن في بعض األحيان معطيات سوقية ملحوظة فقط وفي 
ن المدخالت غير الملحوظة الخاصة بالنماذج افتراضات بعض األحيان تستخدم المعطيات الملحوظة والمعطيات غير الملحوظة. تتضم

 تتعلق باألداء المالي المستقبلي للشركة المستثمر بها وبيان المخاطر الخاص بها واالفتراضات االقتصادية التي تتعلق بالقطاع والمنطقة
 الجغرافية التي تعمل فيها الشركة المستثمر بها.

 
 :لية المقاسة بالقيمة العادلةألدوات الما، ل3في المستوى الحركات 

 

 : ال شئ(.3133لم يكن هناك أي حركات فيما بين المستويات الخاصة باألدوات المالية خالل السنة )

 
 والمدرجة في األرباح أو الخسائر للسنة: 3في المستوى  ألدوات الماليةلاألرباح أو الخسائر 

 

 : ال شئ(.3133)األرباح أو الخسائر للسنة ضمن  ،1في المستوى  لألدوات المالية أرباح أو خسائر يتم إدراج أيلم 
 

 الرئيسية: المقاسة بالقيمة العادلة للتغيرات في االفتراضاتو 3في المستوى ألدوات المالية التأثيرعلى القيمة العادلة ل
 

المحتملة المعقولة حسب فئة األداة المالية،  ، باستخدام االفتراضات البديلة1يعتبر التأثير على القيمة العادلة لألدوات في المستوى 
 محدود للغاية.

 
 قامت المجموعة بتعديل مدخالت النماذج غير الملحوظة من أجل تحديد االفتراضات البديلة المحتملة المعقولة على النحو التالي:

 

 (، قامت المجموعة بتعديل االفتراضات الخاصة باحتمالية فيما يتعلق بسندات الدين )بخالف األوراق المالية المضمونة بأصول
وهي النسبة التي تتوافق مع  ٪31نقص االفتراضات بمعدل والتعثر عن السداد و الخسائر الناتجة عن التعثر من خالل زيادة 

 معدالت مخاطر االئتمان الداخلة الخاصة بالمجموع فيما يتعلق باألطراف المقابلة.
 

 وبالتالي لم يتم إجراء 3133وسنة  3131الملكية، لم يكن لدى المجموعة تعرض جوهري فيما يتعلق بسنة  فيما يتعلق بحقوق ،

 تحليل حساسية.
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة
 

 الية غير المسجلة بالقيمة العادلة في البيانات المالية:ألدوات الملفيما يلي وصف للطرق واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة 
 

 قيمها العادلة قيمها الدفترية تقاربالموجودات التي 
 

فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية ذات فترات االستحقاق قصيرة األجل )أقل من ثالثة أشهر( من المفترض أن قيمها الدفترية 
 تطبيق هذا االفتراض على الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير التي لم يكون لها تواريخ استحقاق محددة.تقارب قيمها العادلة. تم 

 
 األدوات المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة

 

تم ق عندما يمعدالت الفائدة لدى السويتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأ من خالل مقارنة 
مع أسعار السوق الحالية الخاصة بأدوات مالية مشابهة. ترتكز القيمة العادلة المقدرة الخاصة بالودائع التي  ألول مرة االعتراف بها

لدى السوق فيما يتعلق بسندات الدين التي لها  السائدة تخضع ألسعار فائدة ثابتة على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة
عكس التغير يتم إجراء تعديل لكي ينفس السمات االئتمانية وتواريخ االستحقاق. فيما يتعلق باألدوات المالية ذات أسعار الفائدة المتغيرة 

 تم االعتراف باألداة ألول مرة.يفي الفروق االئتمانية عندما 
 

 كفاية رأس المال 26
 

المجموع بإدارة قاعدة رأس المال بكفاءة لتغطية المخاطر الكامنة في األعمال. تتم مراقبة كافية رأس المال الخاص بالمجموعة تقوم 
باستخدام ، من ضمن قياسات  أخرى، القواعد والنسب الموضوعة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي يتم تطبيقها من قبل 

 اإلشراف على البنوك.ب ما يقومعند يالمركز تحدةالعربية الم مصرف اإلمارات
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 

 
 كفاية رأس المال )تابع( 26

 
 إدارة رأس المال

الرأسمالية المفروضة يتمثل الهدف األساسي من إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في ضمان أن المجموعة تلتزم بكافة المتطلبات 
عليها من جهات خارجية وأن المجموعة تحتفظ بمعدالت ائتمانية قوية ومعدالت رأسمالية قوية من أجل دعم األعمال وتحقيق أكبر قدر 

 من األرباح للمساهمين.
 

ي الظروف االقتصادية تقوم المجموعة بإدارة قاعدة رأس المال الخاص بها كما تقوم بإجراء تعديالت عليها في ضوء التغيرات ف
من أجل تعديل أو االحتفاظ بقاعدة رأسمالية، قد تقوم المجموعة بتعديل القيمة الخاصة بدفعات بأنشطتها.  ةوسمات المخاطر الخاص

 المجموعة بإصدار سندات توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين، أو قد تقوم المجموعة بإعادة رأس المال إلى المساهمين أو قد تقوم
 رأسمالية. لم يكن هناك أي تغيرات في األهداف والسياسات واإلجراءات مقارنة بالسنوات السابقة. 

 
الموضوعة للقطاع المصرفي   3فيما يلي حسابات نسبة مخاطر الموجودات وفقا  لتوجيهات كفاية رأس المال الخاصة باتفاقية بازل 

  على مستوى العالم:
 

 التعرضات المرجحة بالمخاطر
 
 ما يعادل الموجودات المرجحة بالمخاطر رصيدــــــال            
 2113 3133 2113 3133 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

النقد والمطالبات المضمونة باألوراق المالية الخاصة 
بالحكومات المركزية والبنوك المركزية الخاصة بدول 

 - - 610188 837113 منطقة التعاون االقتصادي والتنمية
من البنوك وشركات القطاع العام التي تم المطالبات 
 دول منطقة التعاون االقتصادي والتنميةفي  تأسيسها

والمطالبات قصيرة األجل من البنوك غير المؤسسة في 
 1310821 2737847 305210165 173697235 منطقة التعاون االقتصادي والتنميةدول 

 303310563 371687813 303310563 371687813 برهن على عقار سكنيالمطالبات المضمونة 

 الحكومات من شركات القطاع العام والمطالبات 
 والمطالبات طويلة األجل المركزية والبنوك المركزية

دول منطقة التعاون من البنوك غير المؤسسة في  
 وكافة الموجودات األخرى بما  االقتصادي والتنمية

     المطالبات من شركات القطاع الخاصفي ذلك 
 - - 102580522 473487652 ٪1المطالبات بنسبة 
 - - - - ٪31المطالبات بنسبة 
 280333 4247715 3560131 8497419 ٪51المطالبات بنسبة 
 201110666 1271147989 208120811 1271147989 ٪311المطالبات بنسبة 

     
 - - (3110311) (1747455) 3مصنف ضمن الشق  –مخصص عام 

 --------------- ---------------   
 2175497756 3506350862   
 ======== ========   
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 الموحدةحول البيانات المالية  إيضاحات
   3131ديسمبر  13في 

 
 كفاية رأس المال )تابع( 26
 

 )تابع( التعرضات المرجحة بالمخاطر
 
 ما يعادل الموجودات المرجحة بالمخاطر رصيدــــــال            
 2113 3133 2113 3133 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     بيان المركز الماليبنود خارج 
     

 301580831 178757694 505810616 579417326 (33البنود الطارئة واالرتباطات االئتمانية )إيضاح 
 10553 97618 501150611 978117166 (33األدوات المشتقة )إيضاح 

   --------- -------- 
بيان الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان والبنود خارج 

 3301310682 1776577656   المركز المالي

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

 3301310682 1776577656   للمخاطرإجمالي الموجودات المرجحة 

   --------------- ------------- 
 ٪3808 ٪1571   معدل كفاية رأس المال

   ===== ===== 
 

من رأس المال والذي يتألف من رأس المال وعالوة إصدار أسهم واألرباح  3من الشق  بصورة رئيسية يتألف رأس المالي النظامي

المحتجزة بما في ذلك أرباح السنة الحالية وتحويل العمالت األجنبية ناقصا  توزيعات األرباح المستحقة. تم إجراء بعض التعديالت على 
المركزي. يتمثل العربية المتحدة الدولية وفقا  لتوجيهات مصرف اإلمارات  ةيالنتائج واالحتياطات التي ترتكز على معايير التقارير المال

والتغيرات المتراكمة في  العامة يتضمن المخصصات من رأس المال والذي 3امي في الشق الخاص برأس المالي النظ اآلخرالعنصر 

 القيم العادلة.
 

 المركزي فيما يتعلق بكفاية رأس المال. العربية المتحدة ماراتالتزمت المجموعة بكافة المتطلبات الموضوعة من قبل مصرف اإل
 

 أرقام المقارنة 27
 

في  ةالمتبع والسياسات المحاسبية تتوافق مع العرض لكيبعض أرقام المقارنة حيثما اقتضت الضرورة وإعادة بيان تمت إعادة تصنيف 
 86101850111والبالغ  3131ديسمبر  13بالقبوالت القائمة كما في هذه البيانات المالية الموحدة. تمت إعادة تصنيف الرصيد الخاص 

إلى الموجودات والمطلوبات األخرى  بيان المركز الماليدرهم( من المبالغ الطارئة خارج  61103280111: 3133ديسمبر  13درهم )

 .بيان المركز الماليداخل 
 
 


