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  الموحدالخسائر  وأبيان األرباح 
  2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

    صافي اإليرادات 
 6.520.896 7.794.582 31 اإليرادات من المعامالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

 1.425.031 1.406.507 32 دات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية إيرا
 اإليرادات من االستثمارات األخرى التي يتم قياسها بالقيمة

 35.548 31.038 33 العادلة، صافي 
 159.390 196.629 34 اإليرادات من العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع، صافي 

 75.354 118.637 35 الستثماريةاإليرادات من العقارات ا
 176.555 122.050 5-12 الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة

 243.187 529.342 36 إيرادات أخرى
  --------------- ------------- 

 8.635.961 10.198.785  إجمالي اإليرادات  
 (1.874.962) (2.511.671) 37 ناقصاً: حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح

  --------------- --------------- 
 6.760.999 7.687.114  صافي اإليرادات 

  ------------- ------------- 
    المصروفات التشغيلية

    
 (1.564.577) (1.568.090) 38 مصروفات الموظفين

 (574.894) (602.378) 39 المصروفات العمومية واإلدارية
 (38.348) (45.723) 1-14 هالك عقارات استثماريةاست

 (119.487) (119.451) 16 استهالك ممتلكات ومعدات
  ---------------- --------------- 

 (2.297.306) (2.335.642)  إجمالي المصروفات التشغيلية
  ---------------- --------------- 
    

 4.463.693 5.351.472  خسائر انخفاض القيمة والضريبة صافي اإليرادات التشغيلية قبل صافي
 (391.806) (823.453) 40 خسائر انخفاض القيمة، صافي 

  -------------- ------------- 
 4.071.887 4.528.019  أرباح السنة قبل مصروفات ضريبة الدخل

 (21.836) (24.439) 3-22 مصروفات ضريبة الدخل 
  -------------- ------------- 

 4.050.051 4.503.580  صافي أرباح السنة 
  ======== ======= 

    منسوب إلى:
 3.596.678 4.322.195  مالكي البنك  
 453.373 181.385  3-17 الحصص غير المسيطرة  
  -------------- ------------- 

 4.050.051 4.503.580  صافي أرباح السنة 
  ======== ======= 
    

 0. 67 0. 78 41 ربحية السهم األساسية والمخفضة )درهم لكل سهم(
  === === 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 101إلى  15من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
 

 . 8إلى  1الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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 الموحد  ةالشامل اداتاإليربيان 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 4.050.051 4.503.580  صافي أرباح السنة 
  ------------- ------------- 

    )الخسائر( الشاملة األخرى / بنود اإليرادات
    

    إلى األرباح أو الخسائر: البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً 
    

 (107.945) (21.841)  فروقات أسعار الصرف الناتجة من تحويل العمليات الخارجية، صافي 
    

    البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر:
    

 العادلة القيمة العادلة الستثمارات أخرى مسجلة بالقيمة (خسائر/ ) إيرادات
 (95.246) 134.942  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، صافي 

  -----------  -------------  
 (203.191) 113.101  الشاملة األخرى للسنة / )الخسائر( اإليرادات 

  --------------  -------------  
 3.846.860 4.616.681  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

  ========  =======  
    منسوبة إلى:

 3.394.428 4.436.603  مالكي البنك  
 452.432 180.078  الحصص غير المسيطرة  
  --------------  -------------  

 3.846.860 4.616.681  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
  ========  =======  
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 101إلى  15 منتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
 

 . 8إلى  1الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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 ة الموحد يكبيان التغيرات في حقوق المل
  2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

   ----------------------------------------------------------- البنكمالكي  المنسوبة إلىالملكية  حقوق -------------------------------------------------- 
    

 رأس المال 

 
 صكوك من 

  األول الشق 

 
 خرىاحتياطيات ا

 وأسهم خزينة 
احتياطي القيمة 

 العادلة لالستثمارات

 
احتياطي صرف 

 العمالت

 
 

 األرباح المحتجزة

 
 

 اإلجمالي

 
ص غير الحص

 ةيكجمالي حقوق الملإ المسيطرة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
          

 22.793.528 2.324.700 20.468.828 4.563.734 (354.829) (657.367) 5.617.539 7.346.000 3.953.751 2016يناير  1الرصيد في 
          

 4.050.051 453.373 3.596.678 3.596.678 - - - - - صافي أرباح السنة 
 (203.191) (941) (202.250) - (107.945) (94.305) - - - الشاملة األخرى للسنة   الخسائر

 --------- --------- --------- ----------- ------------- ------------- ------------- ---------- ------------- 
 3.846.860 452.432 3.394.428 3.596.678 (107.945) (94.305) - - - الشاملة للسنة   / )الخسائر(إجمالي اإليرادات

 --------- --------- --------- ----------- ------------- -------------- ------------- ---------- ------------- 
         ة مباشرة ضمن حقوق الملكية:المعامالت مع المالكين المسجل

 (1.779.886) (4.360) (1.775.526) (1.775.526) - - - - - (29توزيعات األرباح المدفوعة )اإليضاح 
 (245.941) (3.191) (242.750) (242.750) - - - - - (23الزكاة )اإليضاح 

 3.154.996) - 3.154.996) (1.460) - - 2.168.018 - 988.438 (24أسهم حقوق )اإليضاح إصدار 
 (477.490) - (477.490) (477.490) - - - - - توزيع أرباح صكوك من الشق األول 

 (22.500) - (22.500) (22.500) - - - - - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 (351) (726) 375 375 - - - - - االستحواذ على حصص غير مسيطرة 

 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------ ------------- --------------- ------------- --------------- 
 27.269.216 2.768.855 24.500.361 5.641.061 (462.774) (751.672) 7.785.557 7.346.000 4.942.189  2016ديسمبر  31الرصيد في 

 ------------- ------------- -------------- ------------- ------------ -------------- --------------- ------------- --------------- 
 27.269.216 2.768.855 24.500.361 5.641.061 (462.774) (751.672) 7.785.557 7.346.000 4.942.189 2017يناير  1الرصيد في 

          
 4.503.580 181.385 4.322.195 4.322.195 - - - - - صافي أرباح السنة 

 113.101 (1.307) 114.408 - (21.841) 136.249 - - - الشاملة األخرى للسنة   (الخسائراإليرادات / )
 --------- --------- --------- ----------- ----------- ------------- ------------- ----------- ------------- 

 4.616.681 180.078 4.436.603 4.322.195 (21.841) 136.249 - - - الشاملة للسنة   / )الخسائر(راداتإجمالي اإلي
 --------- --------- --------- ----------- ----------- -------------- ------------- ----------- ------------- 
         

         حقوق الملكية: المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن
 (2.222.515) (3.112) (2.219.403) (2.219.403) - - - - - (29توزيعات األرباح المدفوعة )اإليضاح 

 (286.067) (3.187) (282.880) (282.880) - - - - - (23الزكاة )اإليضاح 
 (477.490) - (477.490) (477.490) - - - - - توزيع أرباح صكوك من الشق األول 

 (19.360) - (19.360) (19.360) - - - - - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 المحول من استبعاد استثمارات أخرى مسجلة بالقيمة 

 53 53 - (34) - 34 - - - العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ---------------- -------------- --------------- 

 28.880.518 2.942.687 25.937.831 6.964.089 (484.615) (615.389) 7.785.557 7.346.000 4.942.189  2017ديسمبر  31الرصيد في 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========= ======== ======== 
 
 .الموحدة البيانات الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  101إلى  15من كل اإليضاحات المدرجة على الصفحات تش

   .8إلى  1الصفحات من حسابات المستقلين مدرج على إن تقرير مدققي ال
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 الموحدبيان التدفقات النقدية 
 2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
 
  2017  2016 
 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة التشغيلية
 4.071.887 4.528.019  أرباح السنة قبل مصروفات ضريبة الدخل

    تسويات لـ:
 (176.555) (122.050)  الحصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

 (159.390) (196.629)  من استبعاد عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع األرباح
 (35.965) (31.682)  إيرادات توزيعات األرباح

 548 650  ُمقاسة بالقيمة العادلة من استبعاد استثمارات أخرى الخسائر
 (40) 24  إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (89.119) (276.510)  األرباح من بيع استثمارات في صكوك إسالمية
 (1.506) (180)  من استبعاد ممتلكات ومعداتاح األرب

 (2.181) (29.268)  األرباح من استبعاد عقارات استثمارية 
 (39.258) -  األرباح من استبعاد استثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

 119.487 119.451  استهالك ممتلكات ومعدات
 38.348 45.723  استهالك عقارات استثمارية
 1.392 -  ممتلكات ومعدات تم شطبها 

 - 128  إطفاء خصم صكوك
 24.512 18.721  ة للموظفينمخصص تعويضات نهاية الخدم

 391.806 823.453  خسائر انخفاض القيمة للسنة، صافي 
  -------------- ------------- 

 4.143.966 4.879.850  التشغيلية التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
    

 2.006.558 -  النقص في الودائع والمرابحات الدولية المستحقة خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر
 (18.829.581) (19.734.746)  الزيادة في الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 (282.171) (1.044.727)  الزيادة في الذمم المدينة والموجودات األخرى
 12.374.423 25.083.081  الزيادة في ودائع العمالء

 2.403.463 (584.608)  الزيادة في المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 120.434 231.870  في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى والزكاة مستحقة الدفع   الزيادة

  --------------- ------------- 
 1.937.092 8.830.720  نقد الناتج من العملياتال
    

 (11.876) (17.897)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
 (20.556) (34.547)  ضرائب مدفوعة

  --------------- ------------- 
 1.904.660 8.778.276  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

  --------------- ------------- 
    
 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 101إلى  15من شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات ت
 

 .8إلى  1الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد )تابع( 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2017  2016 
 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة االستثمارية

 (3.249.891) (412.039)  صافي الحركة في االستثمارات في صكوك إسالمية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 
 12.574 17.186  صافي الحركة في استثمارات أخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 35.965 31.682  توزيعات األرباح المستلمة
 (134.082) (452.056)  إضافات إلى عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع

 319.393 666.701  المتحصالت من استبعاد عقارات محتفظ بها للبيع والتطوير
 (284.771) (297.503)  شراء عقارات استثمارية 

 40.898 21.373  استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة الحركة في 
 (218.546) (339.320)  شراء ممتلكات ومعدات

 4.567 -  المتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
 29.137 66.574  المتحصالت من استبعاد عقارات استثمارية

  -------------- --------------- 
 (3.444.756) (697.402)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

  -------------- --------------- 
    األنشطة التمويلية

 (1.779.886) (2.222.515)  توزيعات األرباح المدفوعة
 3.154.996 -  ، صافيإصدار أسهم حقوق

 (477.490) (477.490)  توزيع أرباح صكوك من الشق األول 
 2.093.230 3.810.599  إصدار صكوك
 - (2.847.175)  سداد صكوك

  ---------------- ------------- 
 2.990.850 (1.736.581)  األنشطة التمويلية  الناتج من)المستخدم في( /  صافي النقد

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

 1.450.754 6.344.293  صافي الزيادة في النقد وما يعادله
    

 14.004.495 15.411.356  النقد وما يعادله في بداية السنة 
    

 (43.893) (27.215)  تأثير التغيرات في أسعار الصرف على رصيد النقد المحتفظ به بالعمالت األجنبية
  ---------------- -------------- 

 15.411.356 21.728.434  (42النقد وما يعادله في نهاية السنة )اإليضاح 
  ========= ======== 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 101إلى  15من ى الصفحات تشكل اإليضاحات المدرجة عل
 

 .8إلى  1الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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 المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
 
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 
 صفر 29 بتاريخ دبي حاكم السمو صاحب عن الصادر األميري المرسوم بموجب "(البنك)" دبي اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(بنك  تأسس
 الحقاً  تمالشريعة اإلسالمية.  ألحكام وفًقا بها المتعلقة والخدمات المصرفية الخدمات تقديم بغرض 1975 مارس 12 الموافق هجري، 1395
  )وتعديالته(. 1984لسنة  8انون الشركات التجارية رقم ق بموجب كشركة مساهمة عامة تسجيله

 
 "(.المجموعة"بـ معاً )يشـار إليها  1-17في اإليضاح المبينة  التابعة البنك وشركاتهأنشـطة  المرفقة المالية المـوحدة البيانات تتضمن

 
 المؤشر: "دي آي بي"(. تم إدراج البنك في سوق دبي المالي )

 
وتقوم بتنفيذ عملياتها من خالل والخدمات المصرفية االستثمارية واألفراد لشركات لالخدمات المصرفية بتقديم بصورة رئيسية عة المجمو تقوم

حول هذه البيانات المالية  1-17يضاح اإلفي  لشركات المجموعةاألنشطة الرئيسية  يتم بيان. فروعها المحلية وشركاتها التابعة الخارجية
 الموحـدة.

 
 المتحدة. العربية اإلمارات ، دبي،1080ص.ب  هو للبنك الرئيسي العنوان المسجل للمكتب إن
 

 الجديدة والمعدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتطبيق  2
 
  لمالية الموحدة ا البياناتلها تأثير مادي على  دون أن يكونالمطبقة الجديدة والمعدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-1

 
المعايير الدولية إلعداد التقارير  المالية الموحدة. لم يكن لتطبيق البياناتفي هذه  المعدلة التالية المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتم تطبيق 

قد تؤثر على احتساب المعامالت أو الترتيبات  إال أنها السابقة فتراتال وأللفترة الحالية  المعلنةأي تأثير مادي على المبالغ المعدلة  المالية
 المستقبلية. 

 
  باالعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة مقابل الخسائر غير المتعلقة  "ضريبة الدخل" 12رقم المحاسبي الدولي التعديالت على المعيار

 .المحققة
  افصاحات تمكن مستخدم البيانات المالية من تقييم  لتقديم –"بيان التدفقات النقدية"  7رقم المحاسبي الدولي التعديالت على المعيار

 . التغيرات في االلتزامات الناشئة عن األنشطة التمويلية
  المتعلق بمتطلبات اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى. المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  12التعديالت على المعيار رقم 

 
 عدلة المصدرة ولم يتم تفعيلها بعد   المعايير الجديدة والم 2-2

 
 لم تقم المجموعة بشكل مسبق بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية التي صدرت ولم يتم تفعيلها بعد:

  
 

 الجديدة والمعدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
تسري على الفترات السنوية  

 التي تبدأ في أو بعد 
   

من  9: يحدد المعيار رقم "عقود اإليجار" المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  16رقم المعيار 
للمعايير الدولية إلعداد كيفية قيام الجهة المعدة للتقارير وفقاً  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 يقدم هذا المعيار نموذج .باالعتراف وقياس وعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار التقارير المالية
محاسبي واحد للمستأجر يتطلب من المستأجرين االعتراف بالموجودات والمطلوبات لكافة عقود 

شهر أو أقل، أو كانت الموجودات ذات الصلة قيمتها منخفضة.  12اإليجار ما لم يكن أجل عقد اإليجار 
شغيلي، مع عدم تغيير جوهري في يواصل المؤجرون تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي أو ت

عن سابقه،  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  16النموذج المحاسبي للمؤجر وفقاً للمعيار رقم 
 . 17المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

 2019يناير  1 

الدولية بتعديل  قام مجلس معايير المحاسبة العقارات االستثمارية":" 40المعيار المحاسبي الدولي رقم 
العقارات االستثمارية حول التوقيت الذي يتعين  40المتطلبات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

فيه على الشركة تحويل أحد العقارات إلى أو من عقارات االستثمارية. يتم التحويل فقط عندما يكون 
عد يفي بتعريف العقار االستثماري ويوجد أي أن األصل يفي أو لم ي –هناك تغير فعلي في االستخدام 

 عملية التحويل.تدعم ال للتغير دليل على التغير في االستخدام. إن نية اإلدارة فقط 

 2018يناير  1 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(والمعدلة ديدة الج المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتطبيق  2
 
 )تابع(بعد  ة المصدرة ولم يتم تفعيلهاالمعايير الجديدة والمعدل 2-2

 

   
قد يفضل  ":االستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة" 28رقم المحاسبي الدولي المعيار 

ركة زميلة المستثمر في شركة غير استثمارية اإلبقاء على احتساب القيمة العادلة المتبع من قبل ش
لشركة استثمار أو ائتالف مشتركة مع شركة استثمار على شركاتها التابعة. ويمكن اتخاذ هذا االختيار 

 بشكل منفصل لكل شركة زميلة أو ائتالف مشترك لالستثمار.
 

 2018يناير  1 

امالت "المعالصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  22رقم  التفسير
قد  -عندما يتم دفع أو قبض الثمن مقدماً بعملة أجنبية لبند  ".مقدماً  المدفوع والمقابل األجنبية بالعمالت

"تأثيرات التغيرات  21المعيار المحاسبي الدولي رقم  –يكون هذا البند أصل أو مصروفات أو إيرادات 
د تاريخ المعاملة لتحويل البند ذي في أسعار صرف العمالت األجنبية" ليس واضحاً بشأن كيفية تحدي

الصلة. األمر الذي أدى إلى تنوع الممارسات المتبعة بشأن سعر الصرف المستخدم لتحويل البند ذي 
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  22الصلة. ومن ثم يوضح التفسير 

اإليرادات اآلجلة  ف فيه الشركة مبدئياً بالدفع المسبق أوتاريخ المعاملة بأنه هو التاريخ الذي تعتر
الناتجة عن الثمن المدفوع مقدماً. بالنسبة للمعامالت التي تنطوي على دفعات أو مقبوضات متعددة، فإن 

 كل مبلغ مدفوع أو مقبوض يكون له تاريخ معاملة منفصلة.

 2018يناير  1 

 
 "اد التقارير المالية "األدوات الماليةمن المعايير الدولية إلعد 9المعيار رقم 

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات  9لمعيار رقم اإلصدار النهائي ل 2014أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية في يوليو 

 9قياس وجميع اإلصدارات السابقة من المعيار رقم : األدوات المالية: االعتراف وال39المالية" الذي يحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
: التصنيف والقياس، سمات لمشروع محاسبة األدوات المالية وهي ثالثالمعدل يشمل المعيار من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

عداد التقارير المالية على الفترات السنوية التي تبدأ من المعايير الدولية إل 9يسري اإلصدار النهائي من المعيار رقم  .انخفاض القيمة والتحوط
بتطبيق متطلبات قياس  2011أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر. قامت المجموعة بالفعل بشكل مسبق في عام  2018يناير  1في 

نتيجة التغيرات في متطلبات  2018يناير  1حية كما في وعليه، لن يكون هناك تأثير مادي على حقوق الملكية االفتتا وتصنيف األدوات المالية.
 التقارير المالية.الدولية إلعداد معايير المن  9التصنيف الخاصة بالمعيار رقم 

 
 محاسبة التحوط

 
لتحوط مع من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قواعد جديدة لمحاسبة التحوط تهدف إلى مواءمة محاسبة ا 9يتضمن المعيار رقم 

 9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية خيار سياسة محاسبية لتأجيل تطبيق المعيار رقم  9يتضمن المعيار رقم ممارسات إدارة المخاطر. 
تحوط. قرر البنك محاسبة ال 39من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "محاسبة التحوط" ومواصلة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

بموجب التعديالت المتعلقة بالمعيار  المعدلة لمحاسبة التحوط المطلوبةاإلفصاحات  بتطبيقممارسة خيار السياسة المحاسبية إال أنه سوف يقوم 
 ة "األدوات المالية: اإلفصاحات"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي 7من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على المعيار رقم  9رقم 

 في البيانات المالية التالية.
 

  انخفاض القيمة
 

نموذجاً فردياً جديداً لقياس خسائر انخفاض القيمة لجميع  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9لمعيار رقم يقدم اإلصدار النهائي ل
المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. يستبدل  الموجودات المالية بما فيها القروض وسندات الدين

بنموذج  39النموذج الحالي "الخسائر المتكبدة" من المعيار المحاسبي الدولي رقم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9لمعيار رقم ا
 قه مستقبالً. ي""خسائر االئتمان المتوقعة" المقرر تطب

 
التعثر في السداد،  ةاحتساب خسائر االئتمان المتوقعة من خالل ضرب احتمالي يتممن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9لمعيار رقم وفقاً ل

تعقد مدى الحجم النسبي والتعثر. قام البنك بوضع منهجيات ونماذج تأخذ باالعتبار ات عند التعرضتقدير تقدير الخسائر باحتمال التعثر و
 المحافظ االستثمارية
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 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة )تابع( 2
 
 )تابع(بعد  المعايير الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها 2-2

 
 " )تابع(من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية 9المعيار رقم 

 
 )تابع( انخفاض القيمة

 
هج ثالثي المراحل يرتكز على التغير في الجودة االئتمانية للموجودات المالية منذ االعتراف المبدئي. وذج خسائر االئتمان المتوقعة مننم يشمل
( على مدى فترة االثنى عشر شهراً التالية 1خسائر االئتمان المتوقعة القيمة الحالية للعجز في النقد المتعلق بحاالت التعثر عن السداد إما )تعكس 
 ( على مدى العمر المتوقع لألداة المالية بناء على التغيرات االئتمانية عن البداية.2أو )
 

  االعتراف المبدئي، سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر دة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ زيافي حالة عدم وجود  – 1المرحلة بموجب
  اً.شهر 12لمدة االئتمان المتوقعة 

 

  االعتراف المبدئي ولكن ال تعتبر األدوات المالية قد تعرضت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ في حالة وجود  – 2المرحلة بموجب
  .حتمالية التعرض للتعثرالمدة المرجحة البناء على ث االئتمان، سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة النخفاض القيمة من حي

 

  في حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير، سوف يتم تصنيف هذه األدوات المالية كائتمان  – 3المرحلة بموجب
  لموجودات المالية.اعمر لتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة تعرض النخفاض القيمة وسوف ي

 

قتضي االستناد إلى توقعات معقولة ومحتملة للظروف االقتصادية المستقبلية عند تحديد نظرة مستقبلية ينموذج خسائر االئتمان المتوقعة  يمثل
 متوقعة.الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان ال

 
  تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

 

تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي زادت بصورة ليتم إجراء تقييم للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس نسبي. 
ر المتوقع لألصل المالي في تاريخ التقرير بمخاطر لى مدى العمعمخاطر التعثر بمقارنة يقوم البنك جوهرية منذ بداية نشأة األصل المالي، 

عند بداية نشأة األصل المالي باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها في عمليات إدارة المخاطر المتبعة حالياً  المماثلة التعثر
وعلى مستوى  بصورة منفردةهام لكل أصل منفردة بصورة  سوف يتم تقييم التغير في مخاطر االئتمان في تاريخ كل تقرير .البنكلدى 

  سبة لحاالت التعرض الفردي.القطاعات بالن
 

 ية والسيناريوهات المتعددةفالعوامل االقتصادية العامة والمعلومات االستشرا
 

خالل تقييم نطاق النتائج المحتملة  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تقدير عادل ومرجح لخسائر االئتمان من 9يتطلب المعيار رقم 
ادية العامة يجب أن يشمل قياس خسائر االئتمان المتوقعة العوامل االقتصة. صة بالظروف االقتصادية المستقبليالذي يتضمن التنبؤات الخا

. يتعين أن يعكس قياس خسائر ايةالبدية باإلضافة إلى تحديد ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ فوالمعلومات االستشرا
حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتنبؤات المتعلقة بالظروف معلومات معقولة ومدعومة  ، بتاريخ كل تقرير،االئتمان المتوقعة

 االقتصادية المستقبلية.
 

  الحكم االئتماني القائم على الخبرة
 

االئتماني القائم على الخبرة ليشمل التأثير  اباستخدام حكمهقيام البنك ائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق بتكوين مخصص خس البنكتتطلب منهجية 
 .نتائج نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في جميع فترات التقاريرال تتضمنها المقدر للعوامل التي 

 

كافة  وضعمعرض لخسائر االئتمان. يتعين بعدها ون البنك البنك باالعتبار أقصى فترة تعاقدية يك يضععند قياس خسائر االئتمان المتوقعة، 
 .والتجديدرات السداد المسبق وخيارات التمديد ياباالعتبار عند تحديد العمر المتوقع، بما في ذلك خالتعاقدية الشروط 

 

من المعايير الدولية إلعداد  9معيار رقم مع التوجيهات الخاصة باليتوافق إن تعريف التعثر المتبع من قبل البنك لتقييم خسائر انخفاض القيمة 
بشطب معامالت التمويل دون  ةرجوع إلى االفتراضات، كما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية. ظلت السياسة الخاصأي  نالتقارير المالية دو

 تغيير.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة )تابع(تطبيق المع 2
 
 )تابع(المعايير الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها بعد  2-2

 
 " )تابع(من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية 9المعيار رقم 

 
 تأثير التحول

 
بإعادة بيان معلومات المقارنة فيما يتعلق بتغيرات انخفاض يقوم البنك من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، لن  9طبقاً للمعيار رقم 

تطبيق هذا المعيار سوف يتم االعتراف بها في األرباح نتيجة القيمة. إن أي فروق في القيم الدفترية لألدوات المالية والمطلوبات المالية 
 .2018يناير  1حتياطات كما في المحتجزة واال

 
مراجعة وتنقيح والتحقق من نماذج يواصل البنك . في البنكيتعلق التأثير المقدر بشكل رئيسي بتطبيق متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة 

ى األرباح المحتجزة د تأثير علجوحيث أنه ال يو .2018مارس  31 المؤرخ في لتقريراانخفاض القيمة وضوابط العمليات ذات الصلة حتى 
من المعايير الدولية إلعداد  9تطبيق المعيار رقم  نتيجة، فإن التسوية المقدرة 2017ديسمبر  31مليار درهم كما في  6 .96التي ظلت بقيمة 

 .2018يناير  1 كما في من االحتياطات األخرى ٪0 .5 - ٪4 .5التقارير المالية تتراوح من 
 

لبات النظامية للمخصص العام، الذي يمثل جزء من احتياطي نظامي لمخاطر االئتمان، إلى المخصص العام وفقاً سوف يتم إعادة تصنيف المتط
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 9لمتطلبات المعيار رقم 

 
 ترتيبات التحول

 
المالية، قام البنك بتطبيق برنامج شامل على مستوى البنك مع من المعايير الدولية إلعداد التقارير  9لغرض إدارة التحول إلى المعيار رقم 

 التركيز على مجاالت التأثير الرئيسية، بما في ذلك البيانات والنظم والعمليات والتقارير المالية عالوة على االتصال والتدريب.
 

 بإنجاز ما يلي: 2017قام البنك خالل 
 

  ؛2016ديسمبر  31و 2017 لسنةة ربع سنوية كل فتربنهاية تطبيق متوازي لكافة اإلجراءات 

 نماذج انخفاض قيمة جديدة وفعالة؛ 

 توثيق كامل لسياسات المخاطر والسياسات المحاسبية المحدثة على مستوى البنك؛ 

 حوكمة فعالة واطر رقابية على اإلجراءات الجديدة واختبار الضوابط الداخلية؛ 

 إلى أصحاب المصلحة الداخليين؛ وظم والهياكل الجديدة النضاحية حول تنظيم دورات تدريبية وعروض إي 

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمضي قدماً على أساس دوري. 9إعداد إفصاحات خارجية لتقديمها عند التحول إلى المعيار 
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 تعريفات  3

 
 المحددة: معانيها مع الموحدة المالية البيانات في التالية المصطلحات استـخدام تم لقد
 

 المرابحة 3-1
 
 وقبضه تبيـع المجموعة )"البـائع"( بموجبه أصل ما ألحد عمالئها )"المشتري"( على أساس دفعات مؤجلة بعد قيام البائع بشراء األصل  عقد هي

وأحكام مرابحة معينة. يتألف سعر بيع المرابحة من  بموجب شروط بشراء األصل فور تملك البائع لذلك األصل المشتري دوع على وتملكه بناءً 
تكلفة األصل وهامش ربح متفق عليه بشكل مسبق. يتم احتساب قيمة ربح المرابحة داخلياً على أساس زمني على مدار فتـرة العقد بناًء على 

بيع المرابحة من قبل المشتري للبائع على أقساط خالل المدة المنصوص عليها في عقد  ثمنالسداد. يتم سـداد مبلغ التمويل األصلي قيد 
 المرابـحة.

 
 تمويل السلم 3-2

 
قاً طب هو عقد تشتري المجموعة بموجبه كميـة محددة من سلعة معينة وتسدد ثمن السلم بالكامل مقدماً، في حين يقوم العميل بتسليم كميات السـلع
ى طرف لجدول التسليـم المتفق عليه. تجني المجموعة أرباحاً من معامالت السلم عندما يتم استالم سلعة السلم من عميل السلم وبيعها الحقاً إل

 آخر مقابل ربح. يتم احتساب ربح السلم داخلياً على أساس زمني على مدار فتـرة عقد السلم بناًء على قيمة سلعة السلم قيد السداد.
 

 االستصناع 3-3
 
 عمالئها)"الصانع" أو "البائع"( بموجبه بإنشاء أصل أو عقار محدد )"المصنوع"( ألحد  المجموعةتعهد و عقد بيع بين طرفي العقد، بحيث ته

محدد سلفاً، على )"المستصنع" أو "المشتري"( وفقاً لمواصفات متفق عليها بشكل مسبق، على أن يتم التسليم خالل فتـرة متفق عليها مقابل ثمن 
أن يتضمن ذلك الثمن تكلفة اإلنشاء وهامش ربح. وال يقتصر إنجاز العمل، المتعهد به، على الصانع فحسب، بل من الممكن تنفيذ العمل، 

دور الصانع ب المجموعة تقومبالكامل أو أي جزء منه، عن طريق طرف ثالث تحت إشراف ومسؤولية الصانع. وبموجب عقد االستصناع، قد 
( داخلياً المجموعةتكبدها تأو المستصنع. يتم احتساب ربح االستصناع )الفارق بين ثمن بيع المصنوع للمتعامل وإجمالي تكلفة االستـصناع التي 

 .قيد السداد األصلي على أساس زمني على مدار فتـرة العقد بناًء على مبلغ التمويل
 

 اإلجارة  3-4
 
 اإلجـارة منتهيـة بالتمليك 3-4-1

 
األصل المعين، إما من بائع آخر أو  حيازة)"المستأجر"( )بعد شراء /  عمالئها)"المؤجر"( بموجبها أصل ما ألحد  المجموعةؤجر ت هي اتفاقية

حق يستمن المتعامل نفسه وفقاً لطلب المتعامل وبناًء على وعده باالستئجار(، مقابل دفعات أجرة محددة لمدة / لفترات إيجارية محددة، على أن 
 .ةأو متغير ةثابت أجرةالدفع على أساس 

 
ومواعيد سداد دفعات األجرة، كما يتعهد المستأجر  األجرةاتفاقية اإلجارة األصل المستأجر وتنص على فتـرة اإلجارة وأساس احتساب تحدد 

ع الجدول الزمني المحدد والصيغة المعمول بها ذات الصلة بما يتفق م األجرةبموجب تلك االتفاقية بتجديد الفترات اإليجارية وسداد مبالغ دفعات 
 على مدار فتـرة اإلجارة.

 
عليه بموجب  المترتبةبعد أن يقوم المستأجر بالوفاء بكافة االلتزامات  اإلجارةوفي نهاية مدة  .اإلجارةيحتفظ المؤجر بملكية األصل طيلة مدة 

 بقيمة رمزية استناداً إلى تعهد بالبيع الذي قدمه المؤجر.اتفاقية اإلجارة، يقوم المؤجر ببيع األصل المؤجر للمستأجر 
 

)والتي تمثل غالباً تكلفة  قيد السدادالثابتة  األجرةفور بدء عقد اإلجارة وتستمر طيلة فتـرة اإلجارة بناًء على دفعات  األجرةدفعات ت ستحق 
  األصل المؤجـر(.
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 اآلجلة )الموصوفة في الذمة(اإلجارة  3-4-2
 

)اإلجارة الموصوفة في الذمة( هي اتفاقية توافق المجموعة )"المؤجر"( بموجبها على تقديم، بتاريخ محدد في المستقبل، أصل  اآلجلةاإلجارة 
أجر"( عند إتمامه وتسلمه من قبل المطّور أو المقاول أو المتعامل الذي اشترت منه المجموعة بمواصفات معينة لتؤجره ألحد عمالئها )"المستـ

 عن طريق االستصناع. األصلذلك 
 

 تفاصيل األصل المؤجر وتنص على فتـرة اإلجارة وأساس احتساب اإليجار ومواعيد سداد اإليجار. االجلةتحدد اتفاقية اإلجارة 
 

خالل فتـرة  اآلجلةالمجموعة للمطور / المقاول دفعة واحدة أو دفعات متعددة، على أن يتم احتساب ربح اإلجارة  أثناء فتـرة اإلنشاء، تسدد
ة اإلنشاء على أساس زمني مقسم على مدار فتـرة اإلنشاء وعلى حساب دفعات األجر. وتستلم مبالغ الربح إما خالل فتـرة اإلنشاء كدفعة مقدم

 األولى أو الثانيـة بعد بدء اإلجارة. ةاألجرأو مع دفعة  األجرةمن 
 

إال بعد تسلم المستأجر األصل من المؤجر. ويتعهد المستأجر بموجب اتفاقية اإلجارة المؤجلة بتجديد فترات  اآلجلةفي اإلجارة  تستحق األجرةال 
 .اإلجارةالصيغة المعمول بها خالل مدة وسداد مبالغ دفعات األجرة المتعلقة بكل فتـرة وفًقا للجدول الزمني المتفق عليه و اإلجارة

 

، وفي نهايتها إذا قام المستأجر بالوفاء بكافة االلتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقية االجارة اإلجارة مدةيحتفظ المؤجر بملكية األصل طيلة 
 قدمه المؤجـر. ، يبيع المؤجر األصل المؤَجر إلى المستأجر بقيمة رمزية بناًء على تعهد البيع الذياآلجلة

 
 المشاركة  3-5
 

مال المشاركة"(، ويجوز أن تكون المساهمة كال الطرفين في رأسمال المشاركة )"رأس ، بحيث يساهمعمالئهاوأحد  المجموعةهي اتفاقية بين 
معين، قائم أو جديد،  ياستثماروع مشروقت إبرام عقد المشاركة. ويجوز أن يكون موضوع المشاركة  للقيمة التي يتم تحديدها اً وفق عيناً أو  نقداً 

نسبة توزيع الربح المتفق ل اً األرباح وفق تقسيم. يتم للعميلبتمليك محل المشاركة بالكامل إما بصفة دائمة أو متناقصة تنتهي  عقار معينأو ملكية 
/ توزيعها من قبل الشـريك المدير. وعلى  توزيع ربح المشاركة عند إعالنها غالباً  عليها سلفاً كما هو منصوص عليه في عقد المشاركة. يتم

 الرغم من ذلك، وحيث إن ربح المشاركة يتم تقديره دائماً بشكل موثوق، يتم احتساب ربح المشاركة داخلياً على أساس زمني خالل مدة
ة كل من الشريكين في رأس المال، الخسارة، إن وجدت، بناًء على نسبة مساهم تقسيممال المشاركة غير المسـدد. ويتم المشاركة بناًء على رأس

دليالً مقنعاً يفيد  للمجموعةقدم السداد، يجب أن تمع مراعاة أنه في حالة عدم إهمال الشريك المدير أو مخالفته لبنود عقد المشاركة أو تخلفه عن 
على  السلبيةالقاهرة أو تفادي تبعاتها بتلك القوى  التنبؤبسبب قوى قاهرة، وأن الشريك المدير لم يكن بوسعه  حدثتبأن تلك الخسارة قد 

 المشاركة.
 

 المضاربة   3-6
 

مال المضاربة"( إلى ذي يقدم مبالغ مالية معينة )"رأسعقد بين طرفين، يكون أحدهما الممول )"رب المال"( وهو الطرف الهي المضاربة 
ال المضاربة في أحد المشاريع التجارية أو األنشطة بناًء مي يقوم على إثر ذلك باستثمار رأسالطرف اآلخر )"المضـارب"(، وهو الطرف الذ

ن على خبرته مقابل حصة محددة )متفق عليها مسبًقا( من الربح الناتج، إن وجد، على أال يتدخل رب المال في إدارة نشاط المضاربة. األصل أ
ذلك، وحيث إن ربح المضاربة يتم تقديره دائماً بشكل يتم توزيع ربح المضاربة عند إعالنها / توزيعها من قبل المضارب. وعلى الرغم من 

مال المضاربة غير المسـدد. ويتحمل المضاربة بناًء على رأسخالل مدة على أساس زمني  موثوق، فيتم احتساب ربح المضاربة داخلياً 
ة، وإال فإن رب المال هو من يتحمل المخالفة لشروط وأحكام عقد المضارب السداد، أو اإلهمال أو المضارب الخسارة في حالة التخلف عن

 التنبؤالخسارة، شريطة تلقي رب المال دليالً مقنعاً يفيد بأن تلك الخسارة قد وقعت بسبب يرجع إلى قوى قاهرة، وأن المضارب لم يكن بوسعه 
 مضارباً أو رب المال، حسب الحالة. عةالمجموكون وبموجب عقد المضاربة، فقد تعلى المضاربة.  السلبيةتبعاتها تفادي بتلك القوى القاهرة أو 

 
 الوكالة 3-7

 

مال الوكالة"( إلى قوم بتقديم مبلغ مالي محدد )"رأسالوكالة هي اتفاقية بين طرفين، يكون أحد الطرفين هو الممول )"الموكل"(، وهو الذي ي
اإلسالمية طبقاً لدراسة الجدوى / خطة االستثمار التي مال الوكالة بطريقة تتفق مع الشريعة يقوم باستثمار رأس وكيل )"الوكيل"(، وهو الذي

الوكيل أي  وقد يتم منحمال الوكالة، مبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من رأسالوكالة"( ك جرأمحدداً )" أتعاباً الوكيل للموكل. يستحق الوكيل  يقدمها
توزيع ربح الوكالة عند إعالنها / توزيعها من قبل  غالباً  داء. يتمألكحافز على حسن امبالغ إضافية تزيد على نسبة الربح أو العوائد المتفق عليها 

ل الوكيل. وعلى الرغم من ذلك، وحيث إن ربح الوكالة يتم تقديره دائماً بشكل موثوق، فيتم احتساب ربح الوكالة داخلياً على أساس زمني خال
الخسارة في حالة التخلف عن السداد، أو اإلهمال أو المخالفة لشروط وأحكام . ويتحمل الوكيل قيد السدادمال الوكالة الوكالة بناًء على رأس مدة

يفيد بأن تلك الخسارة قد وقعت بسبب قوى  دليل مقنع على الموكل حصولاتفاقية الوكالة، وإال فإن الموكل هو من يتحمل الخسارة، شريطة 
 على الوكالة، حسب الحالة. السلبيةادي تبعاتها بتلك القوى القاهرة أو تف التنبؤقاهرة، وأن الوكيل لم يكن بوسعه 
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 تعريفات )تابع(   3

 
 الصكوك 3-8

 
 الشريعة اإلسالمية. مع متوافقة تمثل أصوالتتألف من شهادات 

 
 أساس اإلعداد  4
 
 بيان التوافق 4-1

 
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية كما أنها تلتزم  الدولية إلعداد التقارير المالية للمعاييرالبيانات المالية الموحدة وفقاً تم إعداد هذه 
دة )"قانون الشركات بدولة اإلمارات العربية المتحذات الصلة  2015( لسنة 2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )بمتطلبات 

 . 2015يوليو  1والذي أصبح سارياً في  2015أبريل  1في الصادر "( 2015لسنة 
 

 أساس القياس 4-2
 

كما هو مبين في السياسات  بالقيمة العادلة يتم قياسهاأدوات مالية محددة تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء 
 المحاسبية أدناه. 

 
 عملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية الموحدةال 4-3

 
إلى أقرب عدد صحيح  ويتم تقريب كافة القيم )"الدرهم اإلماراتي"( تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة

 يذكر خالف ذلك.  ما لماأللف، ب
 

 ة عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. السياسات المحاسبية الرئيسية المطبق تم أدناه بيان
 

 السياسات المحاسبية الهامة  5
 
 س التوحيد أس 5-1
 
 دمج األعمال   5-1-1

 
يتم يه تحويل السيطرة إلى المجموعة. يتم احتساب دمج األعمال من خالل طريقة االستحواذ كما في تاريخ االستحواذ، وهو التاريخ الذي يتم ف

محددة التي تم االستحواذ عليها. الثمن المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة التي يتم احتسابها على أنها صافي الموجودات ال قياس بصورة عامة
أرباح من الشراء بسعر منخفض  ق من تعرضها النخفاض في القيمة. يتم االعتراف بأييتم اختبار أي شهرة تجارية تنشأ من الدمج سنوياً للتحق

أو  أدوات تمويل إسالمييتم بيان تكاليف المعاملة كمصروفات عند تكبدها باستثناء التكاليف المتعلقة بإصدار الخسائر. األرباح أو  مباشرة ضمن
 ملكية.     أدوات حقوق

 
 رباح أو الخسائر. ال يشتمل الثمن الم حول على المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات السابقة. غالباً ما يتم االعتراف بهذه المبالغ ضمن األ

 
سه ويتم يتم قياس أي مبلغ ي حتمل دفعه بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. عندما يتم تصنيف المبلغ المحتمل كحقوق ملكية، ال تتم إعادة قيا

حتمل ضمن األرباح أو احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. بخالف ذلك، يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمبلغ الم
 الخسائر.    
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  5
 
 أسس التوحيد )تابع(   5-1
 
 الشركة التابعة    5-1-2

 
 شآت الخاضعة لسيـطرة المجموعة. تتحقق السيطرة عندما يكون لدى المجموعة:تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للمجموعة والمن

 
 ،سلطة على المنشأة المستثمر بها 
  تعرض إلى، أو لديها حقوق في، العوائد المتغيرة من ارتباطها بالمنشأة المستثمر بها، و 
 ا.القدرة على استخدام سلطتها على المنشأة المستثمَرة للتأثير على قيمة عوائده 
 

عنصر تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر بها إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات في 
 أو أكثر من عناصر السيـطرة الثالثة الموضحـة أعاله.

 
السلطة على تلك  للمجموعةحقوق التصويت بها، فيكون  في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية للمجموعةتصويت العندما تقل حقوق 

 بصورة صلة بالمنشأة المستثمر بهاالمنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية على توجيه األنشطة ذات ال
وق التصويت في المنشأة المستثمر حق للمجموعةا كان . تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذةمنفرد
 بشكل يكفي لمنحها السيـطرة، ومن بين تلك الحقائق والظروف: بها
 
  خرين؛التصويت لحاملي حقوق التصويت اآل حجم حقوقبمقارنة  المجموعة لدىحجم حقوق التصويت 
  طراف األخرى؛خرين واألللمجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلحقوق التصويت المحتملة 
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 
  لى توجيه األنشطة ذات الصلة الحالية ع القدرة، لديها، أو ليس لديهاالمجموعة  والظروف األخرى التي تشير إلى أنغيرها من الحقائق

 مساهميـن.الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصويت واالجتماعات السابقة للوقت 
 

 يبـدأ توحيد أي من الشركات التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة، ويتوقف بفقد المجموعة للسيطرة على الشركة
األرباح أو ان في بي السنةخالل  استبعادهاأو  اعليه الشركة التابعة التي يتم االستحواذ مصروفاتإيرادات و إدراج، يتم وبصورة محددةالتابعة. 
 تكون المجموعة على الشركة التـابعة.سيطرة الموحد من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتى التاريخ الذي تتوقف فيه  الخسائر

  .غير المسيـطرة الحصصوإلى  المجموعةإلى مالكي  األخرى منسوبة ةالشامل اإليراداتاألرباح أو الخسـائر وكافة مكونات 
 

حتى إذا ما نتج عن ذلك تسجيل المجموعة وإلى الحصص غير المسيـطرة إلى مالكي  منسوباً  للشركات التابعةاإليرادات الشاملة  إجمالي يكون
 غير المسيـطرة. الحصصعجز في رصيد 

 
 .للمجموعةات المحاسبية مع السياس المحاسبيةسياساتها  تتوافق لكيتعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة  إجراءيتم عند الضرورة، 

 
 المجموعةوالتدفقات النقدية المرتبطة بالمعامالت بين منشآت  المصروفاتجميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات و يتم حذف

 توحيد.البالكامل عند 
 

للسيطرة على الشركات التابعة، يتم  وعةالمجمفي الشركات التابعة، والتي ال تؤدي إلى فقدان  المجموعةإن التغيرات في حصص ملكية 
حصص غير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصهم في الملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصص المجموعة و حقوق كمعامالت احتسابها

سيطرة والقيمة العادلة للمبلغ حصص غير المالتعديل  المبلغ الذي يتم بهالشركات التابعة.  يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية بالفرق بين 
 .مالكي المجموعة وي نسب إلى، مستحق القبض المقبوض/أو  /مستحق الدفعالمدفوع
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  5
 
 س التوحيد )تابع(  أس 5-1
 
 بيةالعمالت األجن 5-1-3

 
منشأة عند إعداد البيـانات المالية الموحدة، يتم االعتراف بمعامالت كل منشأة من منشآت المجموعة التي تتم بعمالت غير العملة الرسمية لكل 

ية بالعمالت )العمالت األجنبيـة( وفقاً ألسـعار الصرف السـائدة في تـواريخ المعامالت. وفي نهاية كل فتـرة تقرير، يتم تحويل البـنود المال
وفقاً ألسـعار األجنبية وفقاً ألسـعار الصرف السائدة في ذلك التـاريخ. يتم تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية المسجلة بالقيمة العادلة 

يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بأي من  الصرف السائدة في التـاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلـة. ال تتم إعادة تحويل البـنود غير المالية التي
 العمالت األجنبيـة.

 
 :باستثناءفيها  تنشأالموحد في الفتـرة التي  األرباح أو الخسائرالصرف للبنود المالية في بيـان  فروقاتيتم االعتراف ب

 
 مخاطر عمالت أجنبية معيـنة؛ و من تحوطللمعامالت المبرمة للأسـعار الصرف  فروقات 
 البـنود المالية المستحقة من، أو المستحقة إلى، عملية أجنبية لم يتم تخطيط تسوية لها وكذلك ليس من المحتمل  منعار الصرف أس فروقات

 اإليرادات الشاملة األخرى(، والتي يتم االعتراف بها مبدئيـاً في الخارجيةحدوثها )ولذلك تشكل جزءاً من صافي االستثمار في العملية 
 الموحد عند تسوية البـنود المالية. األرباح أو الخسائرن حقوق الملكية إلى بيـان ويعاد تصنيفها م

 
عملة  وهو إلى الدرهم اإلماراتي، للمجموعة الخارجيةموجودات ومطلوبات العمليات  يتم تحويلض عرض البيـانات المالية الموحدة، اغرأل
بنود اإليرادات والمصروفات  ويتم تحويلالسـائدة في نهاية كل فتـرة تقرير. ، باستخدام أسعار الصرف المستخدمة من قبل المجموعةعرض ال

يتم بيان و ة األخرىالشـامل اإليرادات ضمنالصرف، إن وجـدت،  فروقاتأسعار الصرف السـائدة في الفتـرة. يتم االعتـراف ب لمتوسطوفقاً 
 (.حيثما يكون مناسباً رة غير المسيط الحصصإلى  وتنسبفي حقوق الملكية ) القيمة المتراكمة

 
بتلك العمليـة العائدة إلى مالكي  في حقوق الملكية المتعلقةالمتراكمة  الصرف فروقاتجميع  يعاد تصنيف، خارجيةعملية عند استبـعاد 

 المـوحد. األرباح أو الخسائرإلى بيـان  المجموعة
 

ي شركة تابعة بحيث ال ينتج عن هذا االستبعاد فقدان المجموعة للسيطرة عند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها فذلك،  عالوة على
غير المسيـطرة وال يتم االعتراف بها في  الحصصالصرف المتراكمة إلى  فروقاتمن  التناسبيةتلك الشركة التابعة، يـعاد توزيع الحصة على 
مشتركة  ائتالفاتأو  زميلةجزئي لشركات )اي استبعاد  بعاد الجزئي األخرىبكافة بعمليات االست فيما يتعلقالمـوحد.  األرباح أو الخسائربيـان 

الصرف المتراكمة إلى  فروقاتمن  التناسبية(، يـعاد تصنيف الحصة ةالمشترك السيطرةأو  الهامللتـأثير  فقدان المجموعةال ينتـج عن ذلك و
 المـوحد. األرباح أو الخسائربيـان 

 
تم معاملتها نتيجة االستـحواذ على عملية خارجية ت التي تم االستحواذ عليها محددةالمطلوبات الموجودات وللإن تعديالت القيمة العادلة 

أسعار  فروقاتسعار الصرف السائدة في نهاية كل فتـرة تقريـر، ويتم االعتراف بوفقاً ألالخارجية ويتم تحويلها  للعمليةكموجودات ومطلوبات 
 حقوق الملكيـة. ضمنالصرف 

 
 فقدان السيطرة  5-1-4

 
أرباح أو خسائر فقدان السيطرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد ويتم بعندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم االعتراف 

قيمة الدفترية السابقة ( ال2إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المقبوض والقيمة العادلة للحصص المتبقية و )( 1على أنها الفرق بين )احتسابها 
كافة المبالغ المعترف بها مسبقاً  يتم احتسابمسيطرة. غير حصص أي (، ومطلوبات الشركة التابعة والتجارية للموجودات )بما في ذلك الشهرة

مطلوبات ذات الصلة الموجودات وال تقد استبعد المجموعةالشركة التابعة كما لو أن فيما يتعلق بهذه  األخرى ةالشامل اإليراداتفي بيان 
 (. الملكية حقوق األرباح أو الخسائر أو تحويلها إلى فئة أخرى من فئات إلىإعادة تصنيفها  تبشكل مباشر )أي تم بالشركة التابعة

 
عتراف المبدئي لقيمة العادلة عند االأنها هي افي شركات تابعة سابقة بتاريخ فقدان السيطرة  محتفظ بها استثماراتعتبر القيمة العادلة ألي ت  

، التكلفة عند وحيثما يكون ممكناً ، (2010)الصادر في  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  9رقم لالحتساب الالحق وفقاً للمعيار 
 .ائتالف مشتركزميلة أو شركة االعتراف المبدئي لالستثمار في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  5
 
 أساس التوحيد )تابع(   5-1
 
 المنشآت ذات األغراض الخاصة   5-1-5
 

 تنفيذلتحقيق أهداف محدودة ومحددة جيداً مثل توريق موجودات أو  تأسيسهاالتي يتم  المنشآت فيالخاصة  األغراضذات  تتمثل المنشآت
إلى تقييم جوهر عالقتها  استناداً إذا رأت المجموعة أنها تسيطر عليها الخاصة  األغراضذات  لمنشأةا. يتم توحيد محددة الميتمويل إسمعاملة 

 .المرتبطة بها واالمتيازاتمع المجموعة وكذلك تقييم للمخاطر 
 

 األنشـطة االئتمانية 5-1-6
 
ومؤسسات أخرى. أنتج عنها االحتفاظ بموجودات بصفة أمين بالنيابة عن أمناء مدير أو بغيرها من الصفات التي يأمين/بصفة  المجموعةعمل ت

نها ليست موجودات إحيث  للمجموعةهذه الموجودات واإليرادات الناتجة عن األنشطة االئتمانية في البيانات المالية الموحدة  إدراجال يتم 
 . خاصة بالمجموعة

 
 األدوات المالية  5-2

 
 دئي   االعتراف المب 5-2-1

 
 يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح إحدى شركات المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة. 

 
 القياس المبدئي  5-2-2

 
حيازة أو إصدار الموجودات ى تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلإن  .المطلوبات المالية بالقيمة العادلةويتم مبدئياً قياس الموجودات 

االعتراف  والمطلوبات المالية تتم إضافتها إلى أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، حيثما يكون مناسباً، عند
مطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل يتم االعتراف بتكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة الموجودات المالية أو ال. المبدئي

 األرباح أو الخسائر مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 
 

 الموجودات المالية  5-3
 

ع هي . إن الطرق االعتيـادية للشراء أو البيتاريخ المتاجرة على أساسبيع الموجودات المالية بالطرق االعتيادية  وأيتم االعتراف بعمليات شراء 
 مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطـار زمني تحدده االتفاقيات واللوائح في السـوق.

 
 لية.ودات المايتم قياس كافة الموجودات المالية المعترف بها الحقاً في مجملها إما بالتكلفة المطـفأة أو بالقيمة العادلة، بـناًء على تصنيف الموج

 
 تصنيف المـوجودات المالية 5-3-1

 
 اإلسالمية الموجودات التمويلية واالستثماريةو والمستحق من البنوك والمؤسسات المالية قياس األرصدة لدى البنوك المركزيةالحقاً يتم 
 اً الشروط التـالية بالتكلفة المطفأة ناقص ينطبق عليهاالتي  ات في صكوك إسالمية وبنود محددة من الذمم المدينة والموجودات األخرىاالستثمارو

الخسـائر عند  ، إن وجدت )باستثناء تلك الموجودات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالمؤجلةانخفاض القيمة واإليرادات  خسائر
 االعتراف المبدئي(: 

 
 جودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ وبها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالمو الموجودات محتفظ أن تكون 
  ياألصل المبلغوأرباح على  للمبلغ األصلي، في تواريخ محددة، تدفقات نقديـة تعد فقط دفعات باألداةأن ينتـج عن البـنود التعاقدية الخاصة 

 .قيد السداد
 

 كافة الموجودات المالية األخرى الحقاً بالقيـمة العادلة. يتم قياس
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  5

 
 الموجودات المالية )تابع(  5-3
 
 الربح الفعلي معدل التكلفة المـطفأة وطريقة 5-3-2

 
 دىتوزيع اإليرادات على مو التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأةدوات المالية الربح الفعلي هي طريقة احتسـاب التكلفة المطفـأة لألمعدل إن طريقة 

)بما في ذلك  المقدرةالنقدية المستقبلية  للمقبوضاتالقيمة الحالية  الحتساب المستخدم المعدل في الفعلي الربح معدل يتمثل. ذات الصلة الفترة
الخصومات  وأوتكاليف المعامالت واألقسـاط  الفعلي الربح معدلجزءاً ال يتجزأ من التي تشكل  المستلمةكافة الرسـوم والنقاط المدفوعة أو 

صافي القيمة  للتوصل إلىاألخرى( من خالل العمر االفتراضي المقدر لألدوات االستثمارية والتمويليـة أو، إن كان مناسبـاً، عبر فتـرة أقصر 
 الدفتريـة عند االعتـراف المبـدئي.

 
التي يتم قياسها الربـح الفعلي لألدوات التمويلية واالستثمارية  معدل على أساساح أو الخسائر المـوحد بفي بيـان األرإليرادات يتم االعتراف با

 الحقاً بالتكلفة المـطفأة.
 

 األخرى  ةالشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل الموجودات المالية  5-3-3
 

 ملكيةالأن تختـار بشكل نهائي )على أساس كل أداة على حدة( تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق  ةللمجموععند االعتراف المبدئي، يمكن 
اإليرادات التصنيف بالقيمة العادلة من خالل  يجوز. وال األخرى ةالشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 في حقوق الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة. إذا كان االستثمار الشاملة األخرى 
 

 لغرض المتاجرة إذا: أنه محتفظ بهاألصل المالي  ي عتبر
 
 تم شراؤه أساساً لغرض البيع في المستقبل القريب، أو 
  في  وله طابع فعلي حديث للحصول على أرباح المجموعة تديرهاكان، عند االعتراف المبدئي، جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة

 فترات قصيرة، أو
 غير مصنفة وفّعالة كأداة تحوط أو كضمان مالي. إسالمية كان أداة مشتقة 
 
ً بالقيمة العادلة مضاف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىمبدئياً الموجودات قياس  يتم إليها تكاليف المعاملة. ويتم قياسها الحقاً  ا

تم إعادة تصنيف اإليرادات الشاملة األخرى. لن تعن التغير في القيمة العادلة في  الناتجةاف باألرباح والخسائر بالقيمة العادلة ويتم االعتر
 ستبـعاد.االاألرباح أو الخسائر المتراكمة إلى األرباح أو الخسـائر عند 

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرال 5-3-4

 
خالل األرباح أو كموجودات مالية بالقيمة العادلة من  تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ثمارات في أدوات حقوق الملكيةيتم تصنيف االست
 .المبدئيعند االعتراف  األخرى ةالشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  االستثماربتصنيف  المجموعةقم الخسائر، ما لم ت

 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح  التكلفة المطفأةب معايير القياس ينطبق عليهاالملكية( التي ال حقوق بخالف أدوات الموجودات المالية ) يتم قياس

ولكنها ينطبق عليها معايير القياس بالتكلفة المطفأة الملكية( التي  حقوق ذلك، فإن الموجودات المالية )بخالف أدوات عالوة علىأو الخسـائر. 
الموجودات المالية  يتم تصنيفمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر. قد غير مصنفة بالقي

بالقيـمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل  )بخالف أدوات حقوق الملكية(
من قيـاس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر عليها على  والذي قد ينشـأالقياس أو االعتراف لتضارب في املحوظ 

 أسس مختلفة. 
 
 الملكية( بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر. حقوق أية موجودات مالية )بخالف أدوات المجموعةصنف لم ت
 

 يير نموذج األعمال بحيث الودات المالية من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر عندما يتم تغيعاد تصنيف الموج
الملكية( المحددة بالقيمة  حقوق التكلفة المطفـأة. ال يسـمح بإعادة تصنيف الموجودات المالية )بخالف أدواتب ينطبق عليها معايير القياسيعد 

 من خالل األرباح أو الخسـائر عند االعتـراف المبدئي. العادلة
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  5

 
 الموجودات المالية )تابع(  5-3

 
 ر )تابع( الموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ 5-3-4
 

أية أرباح أو ب مع االعترافيتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر بالقيمة العادلة في نهاية كل فتـرة تقرير 
األرباح أو في بيان  صافي األرباح أو الخسـائر المعترف بها إدراجالموحد. يتم  األرباح أو الخسائرخسـائر تنشأ من إعادة قياس في بيـان 

 اً القيمة العادلة وفق يتم تحديدالموحد.  األرباح أو الخسائرمن استثمارات أخرى بالقيمة العادلة" في بيـان  األرباحالموحد في بـند " الخسائر
 حول هذه البيـانات المالية المـوحدة. 1-2-47يضاح اإللطريقة المبينة في ل

 
 األجنبيـة أرباح وخسـائر صرف العمالت 5-3-5

 
الفورية في نهاية كل فتـرة  ر الصرفسـعاويتم تحويلها وفقاً ألأجنبية بتلك العملة األجنبيـة  بعملةالقيمة العادلة للموجودات المالية  يتم تحديد

 تقرير. تشكل مكونات صرف العمالت األجنبيـة جزءاً من ربح أو خسـارة قيمتها العادلة. وطبـقاً لذلك،
 
 لموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر، يتم االعـتراف بمكون صرف العمالت األجنبية في افيما يتعلق ب

 المـوحد؛ و األرباح أو الخسائربيـان 
 صرف من مكونات  مكون ، يتم االعتراف بأيىاألخر ةالشـامل اإليراداتلموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل با فيما يتعلق

 .اإليرادات الشـاملة األخرى ضمنالعمالت األجنبية 
 

بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فتـرة تقرير، فيتم تحديد أربـاح وخسـائر صرف  التي يتم قياسهالعمالت األجنبيـة فيما يتعلق باألدوات المالية با
 المـوحد. األرباح أو الخسائرالمالية ويتم االعتراف بها في بيـان  داتللموجوالتكلفة المطفأة  استناداً إلىالعمالت األجنبية 

 
 نخفاض قيمة الموجودات الماليةا 5-3-6

 
في الصكوك اإلسالمية واألرصدة واالستثمارات الموجودات المالية )بما في ذلك الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  يتم تقييم

للتحقق من بالتكلفة المطفأة  التي يتم قياسهاوالموجودات األخرى( واألرصدة لدى البنوك المركزية ات المالية المستحقة من البنوك والمؤسس
القيمة  أنها تعرضت النخفاض فيالقيمة في نهاية كل فتـرة تقرير. تعتبر الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفـأة في نخفاض ال تعرضها

التدفقات النقدية المستقبلية  على تأثرعي، نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي بالموجودات المالية، عندما يكون هناك دليل موضو
 المقدرة لألصل.

 
 ة على انخفاض القيمة، على سبيل المثال وليس الحصر: الموضوعي األدلةتضمن ت
 
 حادة للم صدر أو الطرف المقابل؛ مالية  أزمة 
 األصلية؛  المبالغأو التأخر في سداد الربح أو  التعثر اإلخالل بالعقد، مثل 
  إعادة الهيكلة المالية، أو سيقدم على أو هإفالسالعميل سيشهر أن  المرجحأن يصبح من 
 لهذا األصل المالي بسبب صعوبات مالية. سوق نشط عدم وجود 
 

والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والتي  لألصلرية الفرق بين القيمة الدفتالمعترف بها في انخفاض القيمة خسائر قيمة  تتمثل
 ويتم احتسابها باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي لألًصل. ، قيمة الضمانات تعكس

 
قيمة، باستثناء الموجودات انخفاض البما يعادل خسائر بالتكلفة المطفأة  للموجودات المالية التي يتم قياسهاتخفيض القيمة الدفترية مباشرًة يتم 

 عندما ال يمكن تحصيلالتمويلية واالستثمارية اإلسالمية حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية باستخدام حساب مخصص انخفاض القيمة. 
المستحقات من المبالغ المستردة  خصمتم يقابل حساب مخصص انخفاض القيمة. ويتم شطبها ممية، الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسال

القيمة الدفترية لحساب مخصص انخفاض  فيالتغيرات ب ويتم االعترافحساب مخصص انخفاض القيمة.  منتم شطبها في وقت سابق  التي
 الموحد.  األرباح أو الخسائرالقيمة في بيان 
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية )تابع(  5-3-6

 
إذا انخفض مبلغ خسائر انخفاض القيمة في فتـرة الحقة وأمكن ربط هذا االنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف باالنخفاض في 

المعترف بها سابقاً من خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة  القيمة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة
 الدفترية لألصل في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة عن التكلفة المطفأة إذا لم يكن قد تم االعتراف باالنخفاض في القيمة.

 
عندما ال يكون هناك  الصلة(، سـواء جزئيـاً أو كلياً، سالمية )ومخصص االنخفاض ذوية اإلاالستثمارية والتمويل يتم عادًة شطب الموجودات
وكذلك، بالنسبـة للموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية المضمونة، عندما يكون قد تم استالم  ياألصل المبلغاحتمال واقعي الستـرداد 

 .الضمان تحصيلمن  العائدات
 

 بالتكلفة المطفأة على النحو التالي: التي يتم قياسها انخفاض قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية تقوم المجموعة بتقييم
 
 التي يتم تقييمها بصورة فرديةسـالمية اإلتمويلية الستثمارية واالموجودات ال
 

تجارية مؤسسات وموجودات موجودات  في رئيسي بشكل يةالتي يتم تقييمها بصورة فردتتمثل الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 
 اإلسالمية واالستثماريةالموجودات التمويلية تعرض ك أي دليل موضوعي يشير إلى إذا كان هنا بصورة فردية للتحقق مماوالتي يتم تقييمها 

 يكون هناكحالما  عرضت النخفاض في القيمةكموجودات تاإلسالمية  واالستثماريةالموجودات التمويلية  يتم تصنيف. النخفاض في القيمة
 تلك الشكوك بصورة عامة عندما: نشأالسداد وتعلى الوفاء بالتـزامات  العميلفي قدرة  وكشك
 
  لشروط التعاقدية؛ واً لوفق ي أو الربح المستحقاألصل المبلغال يتم سـداد 
 ن من المحتمل أن تغطي القيمة المتوقع تحقيقها من استبعاد وعندما ال يكو للعميلالمالي  الوضعتدهور حاد في  عندما يكون هناك

 الضمانات، إن وجدت، القيمة الدفترية الحالية للموجودات االستثمارية والتمويليـة اإلسـالمية.
 

ات النقدية المستقبلية القيمة على أساس القيمة الحالية للتدفق التي تعرضت النخفاض فياإلسالمية  واالستثماريةيتم قياس الموجودات التمويلية 
أو، كوسيلة عملية، بناًء على القيمة السوقية  لألصل التمويلي واالستثماري اإلسالميالمتوقعة المحتسبة على أساس معدل الربح الفعلي األصلي 

ماري اإلسالمي يخضع األصل التمويلي واالستث، إذا كان اتأو القيمة العادلة للضمانلألصل التمويلي واالستثماري اإلسالمي  الملحوظة
والقيمة الحالية لألصل التمويلي واالستثماري اإلسالمي القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية  انخفاض ئرخسا احتساب. يتم لضمان

 المنخفضة.
 
 وال تكون هامة بصورة فردية مشتركة  سمات ذويسالمية ألفراد اإلتمويلية الستثمارية واالموجودات ال
 

من الموجودات عندما يكون هناك نقص يمكن قياسه في  محددةقيمة مجموعة انخفاض  ليشملالقيمة الجماعي  انخفاضمخصص  ساباحتيتم 
 تاريخ القسط المتأخر. بما يتوافق مع تزيد تدريجياً التدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة من خالل تطبيق منهج يخصص معدالت خسارة 

 
 تم تحديدها بـعدمتكبـدة ولم يخسائر الال
 

على أساس  تعرضها لخسائرال يوجد أي دليل محدد على و ةفردي بصورة التي يتم تقييمهااإلسالمية  واالستثماريةإن الموجودات التمويلية 
 احتساب لغرض المنتج أو تصنيف الموجودات التمويلية واالستثمارية قطاع العمل أو حسبمخاطر االئتمان سمات وفقا ل تجميعهايتم  ،فردي

 المقدرة. الجماعية الخسائر 
 

المركز المالي الموحد  قبل تاريخ وقعتنتيجة أحداث المجموعة ها تكبدت المحتمل أن تكون قدالقيمة التي كان من  انخفاضخسائر  ذلك يعكس
التي تحدد الخسائر المتعلقة  المعلومات ت تاح مايمكن تقديرها بشكل موثوق. عندو، بصورة فرديةمن تحديدها  المجموعةتمكن والتي لم ت

الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية حذف هذه يتم  العميل،ضمن مجموعة  اإلسالمية بصورة فردية بالموجودات التمويلية واالستثمارية
 القيمة.في  من تعرضها النخفاض بصورة فردية للتحققمن مجموعة المتـعامل، ويتم تقييمها 
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 تسهيالت التمويل المعاد التفاوض عليها

 
لمخاطر التمويل بدالً من االستحواذ على ضمانات. وقد يشمل ذلك تمديد ترتيبات السداد تسعى المجموعة قدر اإلمـكان إلعادة هيكلة التعرض 

واالتفاق على شروط التمويل الجديدة. فور إعادة التفاوض على الشروط، يصبح التعرض لمخاطر التمويل غير متأخر السداد. تقوم اإلدارة 
ها لضمان استيفاء كافة المعايير وأن الدفعات المستقبلية سوف يتم سدادها. تستمر بصورة مستمرة بمراجعة التسهيالت التي أعيد التفاوض بشأن

اداً التسهيالت في الخضوع لتقييم انخفاض القيمة بصورة فردية أو جماعية ويتم احتسابها باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي للتسهيالت استن
والتحسن في نوعية وفعالية  متطلبات الحد األدنىر حسن األداء المتعلقة بالتعرض مثل إلى التزام العميل باألحكام والشروط المعّدلة ومعايي

 .العاملة التمويالتتسهيالت إلى فئة الضمان بحيث يتم تحويل تلك ال
 

 االعتراف بالموجودات المالية إيقاف 5-3-7
 

نقدية من األصل أو عندما يتم تحويل في الحصول على تدفقات  عندما تنتهي الحقوق التعاقدية باألصل المالياالعتراف  تقوم المجموعة بإيقاف
مخاطر بتحـويل أو االحتفاظ بكافة  المجموعةقم أخرى. إذا لم ت منشأةإلى  األصل بصورة فعليةملكية  وامتيازاتمخاطر األصل المالي وكافة 

في األصل  التي تحتفظ بها باالعتراف بحصتها المجموعةتقوم في السيـطرة على األصل المحول،  تواستمربصورة فعلية لملكية وامتيازات ا
األصل المالي ملكية  مخاطر وامتيازات ت المجموعة بصورة فعلية بكافةدفعها. إذا احتفظالمرتبط بالمبالغ التي قد تلتزم ب االلتزامضافة إلى باإل

 للعائدات المستـلمة. الخاضعة لضمانات تمويلال تـسهيالتكما تعترف بفي االعتـراف باألصل المالي المجموعة ستمر ت، المحول
 

 إجمالي المبلغرق بين القيمة الدفترية لألصل وقيمة لفة المطفـأة، يتم االعتراف بالفبالتك الذي يتم قياسهاالعتراف باألصل المالي  إيقافعند 
 المـوحد. األرباح أو الخسائرفي بيـان  المقبوض ومستحق القبض

 
تم إعادة تصنيـف األرباح أو ى، ال تاألخر ةالشـامل اإليراداتبالقيـمة العادلة من خالل ألصل المالي الذي يتم تصنيفه بااالعتراف إيقاف عند 

الموحد، ولكن يتم تحويله األرباح أو الخسائر االستثمارات في حقوق الملكية إلى بيـان  تقييمإعادة  احتياطيالخسائر الكلية المتراكمة سابقاً في 
 ضمن حقوق الملكيـة. المحتجزةاح إلى األرب

 
 المقاصة 5-4

 
ق تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد، وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة ح

أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة تسوية على أساس صافي المبلغ لل نيةبمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها  ملزم قانوني
 متزامنة.

 
ن ذلك، أو فيما يتعلق باألرباح والخسائر الناتجة ع المحاسبيةمعايير اليتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ عندما تجيز 

 مجموعة من المعامالت المماثلة مثل نشاط التداول في المجموعة.
 
الحق في مقاصة الموجودات والمطلوبات  ا، والتي تمـنحهالتسوية الرئيسيةات يرفاً في عدد من الترتيبات، بما في ذلك اتفاقط المجموعةعتبر ت

وبالتالي يتم عرض الموجودات والمطلوبات  بصورة متزامنةأو  على أساس صافي المبلغالنية لتسوية المبالغ  االمالية ولكن عندما ال يكون لديه
 .المبلغ ساس إجماليالمعنية على أ
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 الملكية  حقوق المطلوبات المالية وأدواتتصنيف  5-5
 

وتعريف  االتفاق التعاقديالية أو كحقوق ملكية وفقاً لجوهـر إما كمطلوبات م المجموعة هاالملكية التي تصدرحقوق و يتم تصنيف أدوات الدين
 الملكية.حقوق المطلوبات المالية وأدوات 

 
 الملكية حقوق أدوات 5-6

 
 يتم االعترافبعد اقتطاع كافة المطلوبات المترتبة عليها.  وجود حصص متبقية في موجودات أي منشأةأي عقد يثبت  فيالملكية  حق أداة تتمثل

 .المباشرة اإلصدار تكاليف خصمبقيمة صافي المبالغ المحّصلة بعد  المجموعةصدرهـا حقوق الملكية التي ت أدواتب
 

)أسهم الخزينة( وت خصم عن طريق أي من شركاتها التابعة  التي استحوذت عليها بنفسها أو بالبنكالملكية الخاصة  حقوق يتم االعتراف بأدوات
الموحد من شراء أو بيع أو إصـدار أو إلغاء أدوات  األرباح أ الخسائرخسائر في بيان  أية أرباح أوب االعترافال يتم مباشرة في حقوق الملكية. 

 .بالبنكحقوق الملكية الخاصة 
 

صكوك مضاربة دائمة وغير قابلة لالسترداد من قبل حاملي الصكوك ويستحقون توزيعات أرباح غير  في الشق األولصكوك من التتمثل 
من  المصدرةأدوات حقوق الملكية كأحد مكونات  الشق األولالصكوك من  يتم عرضناًء على موافقة مجلس اإلدارة. وطبقاً لذلك، متراكمة ب

 في حقوق الملكيـة. المجموعةقبل 
 

ملكية عندما يتم كمطلوبات وت خصم من حقوق ال الشق األولصكوك من الأرباح من األسهم العادية وتوزيعات يتم االعتراف بتوزيعات األرباح 
يتم اإلفصـاح عن توزيعات األرباح للسنة التي تم الموافقة عليها بعد و. الترتيبومجلس اإلدارة على  المجموعةمساهمي  قبلالموافقة عليها من 

 تاريخ التقرير كحدث غير معدل بعد تاريخ التقرير.
 

 المطلوبات المالية 5-7
 

 الربح الفعلي أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.معدل طريقة  باستخدامبالتكلفة المطفأة  المطلوبات المالية الحقاً  كافةيتم قياس 
 

أو عند تطبيق طريقة  االعتراف إليقاف ويل الموجودات المالية غير مؤهلعلى الرغم من ذلك، فإن المطلوبات المالية التي تنشأ عندما يكون تح
ربح أقل من  بمعدللتقديم تسهيالت المصدرة من قبل المجموعة ، وااللتزامات من قبل المجموعة المصدرةالية التدخل المستمرة، والضمانات الم

 سعر السوق يتم قياسها وفقا للسياسات المحاسبية المحددة المبينة أدناه.
 

 الحقاً بالتكلفة المطفأة التي يتم قياسهاالمطلوبات المالية  5-7-1
 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالتكلفة المطفأة  وغير مصنفةلمتاجرة بغرض ا بها التي ال يتم االحتفاظية يتم قياس المطلوبات المال
 معدل بالتكلفة المطفأة على أساس طريقةالحقاً نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. يتم تحديد القيم الدفترية للمطلوبات المالية التي يتم قياسها  في

 الفعلي. الربح 
 

من األرباح على المالي وتوزيع حصة المودعيـن  لاللتزاماحتساب التكلفة المطفأة  بهاالطريقة التي يتم  فيالربح الفعلي  معدل طريقة تتمثل
درة )بما في ذلك يتمثل معدل الربح الفعلي في المعدل المستخدم الحتساب القيمة الحالية للمقبوضات النقدية المستقبلية المق. ذات الصلة الفترة

تراضي كافة الرسـوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي وتكاليف المعامالت( على مدى العمر االف
 المبـدئي. المقدر لاللتزام المالي أو، إن كان مناسبـاً، على مدى فتـرة أقصر للتوصل إلى صافي القيمة الدفتريـة عند االعتـراف

 
 ى البـنوك والمؤسسات المالية وودائع العمالء وأدوات الصكوكإل التي يتم قياسها بالتكلفة المطفـأة على المستحقالمطلوبات المالية  تشتمل
 .األخرى الذمم الدائنة والمطلوباتوبعض 
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 أرباح وخسـائر صرف العمالت األجنبيـة 5-7-2

 
ـائر صرف بالتكلفة المطفـأة في نهاية كل فتـرة تقرير، فيتم تحديد أربـاح وخس والتي يتم قياسهابالنسبـة للمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية 

 المـوحد. األرباح أو الخسائرعلى التكلفة المطفأة لألدوات ويتم االعتراف بها في بيـان  جنبية بناءً العمالت األ
 

 تقرير.الفي نهاية فتـرة  ويتم تحويلها وفقاً لسعر الصرف الفوريلمطلوبات المالية بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبيـة لالقيمة العادلة  يتم تحديد
 
 الضمان المالي 5-7-3

 
طرف  عجزالضمان عن أي خسارة يتكبدها من جراء  حاملمن المصدر بسداد دفعات محددة لتعويض  /التزامتعهد فيالضمان المالي  يتمثل
 التعاقدية.  شروطلعند استحقاقها وفقاً ل بالتزاماتهالوفاء  عن محدد

 
دلة، كما تقاس الحقاً، إذا لم يتم تحديدها كأداة مالية بالقيمة العادلة من بقيمتها العا المصدرة من قبل المجموعة ةالمالي اتالضمان يتم مبدئياً قياس

 :رباح والخسائر، بالقيمة األعلى ألي منخالل األ
 
 ؛ المحتملة، المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات 37م ـقيمة االلتزام بموجب الضمان المالي، طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رق

 و
 باإليراداتلسياسات االعتراف  المعترف به طبقاً  المتراكممناسباً، اإلطفاء  ذلك ، إذا كانمخصوماً منهارف بها مبدئياً القيمة المعت. 
 

 االعتراف بالمطلوبات المالية  إيقاف 5-7-4
 

. انتهاء صالحيتهاأو  يتم إلغـاؤها عندماأو  المجموعةالتزامات  تتم تسوية عندماوذلك فقط  بالمطلوبات المالية تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف
الدفع، بما في ذلك  مستحقالمدفوع أو  والمبلغبها  االعتراف إيقافبالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم  االعترافيتم 

 الموحد. األرباح أو الخسائرفي بيان  ،الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المفترضة
 

 اإلسالمية المشتقة ألدوات المالية ا 5-8
 

قد ال تتطلب أو  مبدئي محدود استثمارتتطلب العتبارات متغيرة وتتغير قيمتها تبعاً  التي ماليةاألداة ال فياإلسالمية المشتقة المالية  األداة تتمثل
مخاطر ل ية إسالمية مشتقة إلدارة التعرضات مالمعامالت متنوعة ألدو المجموعةبـرم ويتم سدادها في تاريخ مستقبلي. ت مبدئي أي استثمار
 إسالمية وترتيبات خياراتلبيع/ شراء عمالت )وعد من طرف واحد  تعهدات أحاديةف العمالت األجنبية وتتضمن صرأسعار الربح و معدالت

 .(لمعدالت الربح
 

يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة.  ة العادلة بتاريخ العقد ويتم الحقاً اإلسالمية مبدئياً بالتكلفة التي تمثل القيمالمشتقة يتم قياس األدوات المالية 
أو كمطلوبات عندما تكون عادلة موجبة ضمن الموجودات القيم ال عندما تكون بقيمها العادلة كموجودات اإلسالمية كافة األدوات المشتقة تسجيل

إلسالمية الناشئة عن معامالت مختلفة إذا كانت المعامالت مع الطرف المقابل تم مقاصة موجودات ومطلوبات المشتقات ا. تسالبة قيمها العادلة
 .ي المبلغ، ويعتزم الطرفان تسوية التدفقات النقدية على أساس صافالمقاصة إلجراء وعندما يوجد حق قانونينفسه، 

 
ألداة  حاً. عندما ال يكون هناك سوق نشطحيثما يكون متاالعادلة للمشتقات اإلسالمية من األسعار المدرجة في األسواق النشطة  يتم تحديد القيم

 .المناسبة التقييمنماذج التسعير أو  باستخدامإسالمية القيمة العادلة من أسعار لمكونات مشتقات  تشتق، ما
 

أو تم تصنيفها كأدوات تحوط،  تعتمد طريقة االعتراف بأرباح وخسائر القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقات اإلسالمية محتفظ بها للمتاجرة
طبيعة المخاطر التي يتم التحوط منها. يتم االعتراف بكافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة  للتحوط فتعتمد علىوإذا 

 للمشتقات اإلسالمية المحتفظ بها للمتاجرة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
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 ("التعهدات"عمالت ) لشراء/ بيع تعهدات أحادية 5-9

  
 باستخدام بالسوق تعهدال الناتجة عن ربط المحققة غير أو الخسائر األرباحتعادل للتعهد  العادلة القيمة العادلة. إن بالقيمة التعهدات يتم بيان
 يتم إدراجبينما  األخرى الموجودات ضمن محققة( غير )أرباح الموجبة السوقية القيمة ذات التعهدات يتم إدراج السوق. في السائدة األسعار
 بيان المركز المالي الموحد. في األخرى المطلوبات ضمن محققة( غير )خسائر السالبة القيمة السوقية ذات التعهدات

 
 وما يعادله النقد 5-10

 
والبنود  ائع واألرصدة المستحقة من البنوكوالود ة غير مقيدة لدى البنوك المركزيةفي الصندوق وأرصدالمتوفر يتضمن النقد وما يعادله النقد 

 لمعرضة، واستحواذاالأقل من ثالثة أشهر من تاريخ  خاللالتحصيل من أو المحولة إلى بنوك أخرى والموجودات السائلة التي تستحق  قيد
قصيرة األجل. يتم تسجيل النقد وما يعادله  ادارة التزاماتهإل المجموعة تستخدمهاالعادلة، والتي  نتيجة التغير في قيمتهالمخاطر غير هامة 

 بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد.
 

 مشتركة  استثمارات في شركات زميلة وائتالفات  5-11
 

التأثير الهام في القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات  ويتمثل عليها.هام يكون للمجموعة تأثير المنشأة التي  فية الزميلة الشرك تتمثل
 المتعلقة بالسياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها ولكن هذا التأثير ال يعتبر سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات. 

 
صافي موجودات الترتيب  فيترتيب حقوق المشتركة على التي تسيطر بصورة ألطراف يمنح ا ةمشترك ترتيب فيالمشترك  فيتمثل االئتال
تطلب ذلك عندما ت، ويحدث على الترتيب وفقاً لما تم االتفاق عليه بصورة تعاقديةلسيطرة االشتراك في ا فيالسيطرة المشتركة  تتمثلالمشترك. 

 لسيطرة.في ا المشتركةذات الصلة موافقة جماعية من قبل األطراف  األنشطةالقرارات بشأن 
 

عند االستحواذ على االستثمار في شركة زميلة أو ائتالف مشترك، فإن أي زيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة من صافي القيمة 
الزميلة واالئتالفات المشتركة المعترف بها في تاريخ االستحواذ،  العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والمطلوبات المحتملة للشركات

يتم االعتراف بها كشهرة تجارية ويتم إدراجها في القيمة الدفترية لالستثمار. إن أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة 
تحواذ، بعد إعادة التقييم، فيتم االعتراف بها مباشرة في بيان األرباح للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والمطلوبات المحتملة عن تكلفة االس

 أو الخسائر الموحد في الفترة التي تم فيها االستحواذ على االستثمار.
 

حتساب المالية الموحدة باستخدام طريقة اال البياناتيتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة ضمن هذه 
بيان المركز وفقاً لحقوق الملكية. وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف مبدئياً باالستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة في 

رى للشركات الزميلة المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديلها فيما بعد لالعتراف بحصة المجموعة من األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخ
 واالئتالفات المشتركة. 

 
خسائر الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة عن حصتها في هذه الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة  فيعندما تزيد حصة المجموعة 

شركات الزميلة واالئتالفات )التي تتضمن أي حصص طويلة األجل، والتي في جوهرها، تشكل جزءاً من صافي استثمار المجموعة في ال
المشتركة(، تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها في الخسـائر الالحقة. يتم االعتراف بالخسـائر اإلضافية فقط إلى مدى تكبد المجموعة 

 .ةالزميلة واالئتالف المشترك الشركاتعن  بالنيابةالتـزامات قانونية أو ضمنية أو قيامها بسداد دفعات 
 

لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةق متطلبات يتم تطبي
ا في فيما يتعلق باستثمار المجموعة في الشركة الزميلة واالئتالف المشتركة. وعند الضـرورة، يتم عرض كامل القيمة الدفتـرية لالستثمار )بم

تكاليـف  الشـهرة( الختـبار انخفاض القيمة كأصـل منفرد من خالل مـقارنة قيمته القابلة لالسترداد )القيمة المستـخدمة والقيمة العادلة ناقصاً ذلك 
عتراف بأي البيع، أيهما أعلى( مع قيمته الدفتـرية، وتشكل خسائر انخـفاض القيمة المعترف بها جزءاً من القيمة الدفتـرية لالستثمار. ويتم اال

 عكس لخسائر انخفاض القيمة إلى المدى الذي تزيـد فيه الحقاً قيمة االستثمار القابلة لالسترداد.
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 تالفات المشتركة )تابع(  االستثمارات في الشركات الزميلة واالئ 5-11
 

عندما تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذي لم يعد فيه االستثمار يمثل شركة زميلة أو ائتالف مشترك. 
 المجموعةقوم مالي، ت الحصة المحتفظ بها عبارة عن أصلمشترك سابق وكانت تلك  ائتالففي أي شركة زميلة أو  المجموعة بحصتها تحتفظ
. عند االعتراف المبدئي الحصةالمحتـفظ بها بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ، على أن تعتبر القيمة العادلة هي القيمة العادلة لتلك  الحصةبقياس 
 حصةوالقيمة العادلة ألي  لملكيةحقوق ااستخدام طريقة  إيقافالمشترك في تاريخ  االئتالفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو إن الف

تحديد األرباح أو  عندالمشترك  االئتالففي الشركة الزميلة أو  جزء من الحصصأية متحصالت ناتجة عن استبعاد ويتم إدراج محتفـظ بها 
 المشترك.  االئتالفاستبعاد الشركة الزميلة أو  منالخسائر 

 
عندما يصبح االستثمار في شركة زميلة استثماراً في ائتالف مشترك أو عندما يصبح تستمر المجموعة في استخدام طريقة حقوق الملكية 

  ال تتم إعادة قياس القيمة العادلة عقب هذه التغيرات في حصص الملكية.االستثمار في ائتالف مشترك استثماراً في شركة زميلة. 
 

عن ذلك االستبعاد فقدان المجموعة لتأثيرها الهام على تلك الشركات الزميلة عند استبـعاد أي من الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة وينتج 
ادلة عند واالئتالفات المشتركة، يتم قياس أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة في ذلك التـاريخ، ويتم اعتبار القيمة العادلة أنها قيمته الع

ن القيمة الدفترية السـابقة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة المنسوبة إلى الحصة رق بيالف االعتـراف المبـدئي به كأصل مالي. يتم إدراج
وة على المحتفظ بها وبين قيمتها العادلة في تحديـد األرباح أو الخسـائر الناتجة من استبعاد تلك الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة. عال

المعترف بها سابقاً في اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق بهذه الشركات الزميلة واالئتالفات ذلك، تقوم المجموعة باحتساب كافة المبالغ 
بات المشتركة على نفس األسـاس المطلوب إذا ما كانت الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلو

نيف أية أرباح أو خسائر تم االعتراف بها سابقاً في اإليرادات الشاملة األخرى من قبل هذه الشركات ذات الصـلة. وعليه، إذا تمت إعـادة تص
ف الزميلة واالئتالفات المشتركة إلى األرباح أو الخسـائر عند استبـعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة، تقوم المجموعة بإعادة تصني

إلى األرباح أو الخسـائر )كـتـعديل بناًء على إعادة تصنيف( عندما تفقد التأثير الهام على تلك الشـركات األرباح أو الخسـائر من حقوق الملكية 
 الزميـلة واالئتالفات المشتركة.

 
المجموعة مع شركة زميلة أو ائتالف مشترك تابع للمجموعة، يتم االعتراف باألرباح أو الخسـائر الناتجة عن  كياناتعندما تتعامل أي من 

فقط إلى مدى الحصص في الشركة الزميلة أو  للمجموعةالمالية الموحدة  البياناتالمعامالت مع هذه الشركة الزميـلة أو االئتالف المشترك في 
 االئتالف المشترك التي ال تتعلق بالمجموعة. 

 
 العقارات المحتف  بها للبيـع 5-12

 
 وأ بالتكلفة بها للبيع المحتفظ العقارات يتم بيان للبيع. بها محتفظ كعقارات البيع لغرض اؤهاإنش أو التي تم االستحواذ عليها العقارات يتم تصنيف

ً للعقارات  المقدر البيع سعر في القابلة للتحقيق القيمة صافي تمثلت أقل. أيهما القابلة للتحقيق، القيمة صافي المقدرة لإلنجاز  التكاليف ناقصا
 لبيع.إلتمام عملية ا الالزمةوالتكاليف 

 
مثل األتعاب المهنية وتكاليف األعمال  والمصروفات األخرى ذات الصلةواإلنشاءات  والبنية التحتية تكلفة األراضي على التكاليف تشتمل
 . التنفيذ قيد لالستخدام المزمع لهاالموجودات  لتجهيز الالزمةتم رسملتها عندما تكون األنشطة ندسية المتعلقة بالمشروع، والتي تاله
 

 العقارات االستثمارية    5-13
 

قيد العقارات االستثمارية في العقارات التي يتم االحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجارية و/أو لزيادة رأس المال )بما في ذلك العقارات  تتمثل
 سائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم احتسابالمتراكم وخ االستهالك ناقصاً  بالتكلفة العقارات االستثمارية قياس اإلنشاء لهذه األغراض(. يتم

 سنة. 25مدى  على الثابت القسط أساس على االستهالك لالستثمار في المباني
 
على أي منافع  وال يكون من المتوقع الحصول نهائية بصورة االستخدام من سحبه عند أو استبعاده عند إيقاف االعتراف بالعقار االستثماري يتم

االستبعاد. يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف االعتراف بالعقار )المحتسبة على أنها الفرق بين صافي  من مستقبلية اقتصادية
 قار. المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترة التي يتم فيها إيقاف االعتراف بالع
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 أو المالك إشغال العقار من قبل من خالل انتهاء عليه ي ستدل االستخدام في تغير هناك عندما يكون إلى العقارات االستثمارية فقط تتم التحويالت

 اإلنشاء أو التطوير.  أعمال أو االنتهاء من آخر لطرف تشغيلي عقد إيجار بدء
 

 أو المالك من خالل إشغال العقار من قبل عليه ي ستدل االستخدام هناك تغير في يكون عندما العقارات االستثمارية فقط من تتم التحويالت بينما
 البيع. بغرض التطوير بدء
 

 القبوالت 5-14
 

. ولذلك، فقد كأصل ماليتعاقدي للسداد من المتـعامل الحق االعتراف بالفي بيان المركز المالي الموحد مع  كالتزام مالييتم االعتراف بالقبوالت 
 ومطلوبات مالية. مالية بالقبوالت كموجودات المتعلقةااللتزامات  احتسابتم 
 

 الممتلكات والمعدات 5-15
 

القيمة، إن وجدت. تتضمن التكلفة التـاريخية  انخفاضخسائر وات بالتكلفة التاريخية بعـد طرح االستهالك المتراكم الممتلكات والمعد يتم بيان
 بشكل مباشر إلى االستـحواذ على الموجودات. المنسوبةالمصروفات 

 
فقط عندما يكون من وذلك ، يكون مالئماً  ما، حسبيتم االعتراف بها كأصل منفصلأو  لألصلالتكاليف الالحقة في القيمة الدفترية إدراج يتم 

 كافة. يتم تحميل ةموثوق بصورة، ويمكن قياس تكلفة البند إلى المجموعةلمنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند ا المرجح أن تتدفق
 .في فتـرة تكبـدها الموحد األرباح أو الخسائربيان  علىاإلصالحات والصيانة األخرى  مصروفات

 
 أعمارها اإلنتاجية المقّدرة باستخدام طريقة القسط الثابت كما يلي: مدى م احتساب االستهالك لشطب تكلفة أو تقييم الموجودات علىيت
 
  ؛ سنة 25 – 15مباني 
  ؛ و سنوات 5 – 3أثاث ومعدات مكتبية وسيارات  
  سنوات 5 – 3تقنية المعلومات . 

 
ويتم نهاية كل سنة، االستهالك في لقيم المتبقية وطريقة وا األعمار اإلنتاجية المقدرة تم مراجعةت حر.راضي التملك الألاستـهالك  احتساب ال يتم

 .منذ ذلك الحين فصاعداً تغيرات في التقديرات  تأثير أي احتساب
 

منافع اقتصـادية  أي أن تتدفقـوقع أو عندما ال يكون من المت هاستبـعادوالمعدات عند  من بنود الممتلكات، اآلالتبند االعتراف بأي  يتم إيقاف
والمعدات  اآلالتوالممتلكات  بنود من بند أو سحب المستمر لألصل. يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد االستخداممستقبلية من 
 الموحد. الخسائراألرباح أو في بيان االعتراف بها البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم  عائداتالفرق بين على أنها 

 
قصاً يتم تسجيل العقارات أو الموجودات في مرحلة اإلنشاء بغرض اإلنتـاج أو التوريد أو ألغراض إدارية أو ألغراض لم تحدد بعد بالتـكلفة نا

عقارات، بما في ذلك أية خسائر انخفاض القيمة المعترف بها، إن وجدت. تتضمن التكلفة كافة التكاليف المباشرة المنسوبة لتصميم وإنشـاء ال
ً للسيـاسة المحاسبية للمجموعة. عندما  تكون التكاليف المتعلقة بالعمالة، وبالنسبـة للموجودات المؤهلة، فتتم رسملة تكاليف التـمويل وفقا

لكات واآلالت والمعدات ويتم الموجـودات جاهزة لالستخدام المزمع لها، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى الفئة المناسبة من الممت
 احتساب االستهالك وفقاً لسيـاسات المجموعة.
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 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة  5-16

 
تكبد تلك  إذا كان هناك أي مؤشر يدل على ماالملموسة لتحديد  هاموجوداتالقيم الدفترية لمراجعة ب تقوم المجموعة، تقريرفي نهاية كل فتـرة 

خسائر تحديد لللموجودات  القابلة لالستردادفي حال وجود مثل هذه المؤشرات، يتم تقدير القيمة  القيمة.انخفاض  الموجودات لخسائر نتيجة
وحدة للالقابلة لالسترداد بتقدير القيمة  المجموعةقوم ت ،لألصلالقابلة لالسترداد تقدير القيمة  اً إن لم يكن ممكن(. ت)إن وجدانخفاض القيمة 

 لنقد التي ينتمي إليها األصل. المنتجة ل
 

، يتم من االستخدامقيمة . عند تقييم الأو القيمة من االستخدام، أيهما أكبرلقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع ا القابلة لالسترداد فيالقيمة  تتمثل
 ألصل. المتعلقة بالمخاطر تقييمات السوق الحالية ل عكسي معدل ربحالمقدرة باستخدام  المستقبلية لتدفقات النقديةل احتساب القيمة الحالية

 
الوحدة القيمة الدفترية لألصل )أو  فيضتخ( أقل من قيمته الدفترية، يتم الوحدة المنتجة للنقدالمقدرة لألصل )أو القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة 
 الموحد.األرباح أو الخسائر انخفاض القيمة في بيان  القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسائر( إلى أن تصل إلى قيمته المنتجة للنقد

 
القابلة لالسترداد ( إلى أن تصل للقيمة دالوحدة المنتجة للنقتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو انخفاض القيمة الحقاً، تتم عكس خسارة  إذا

القيمة  بانخفاض قد تم االعتراففيما لو لم يكن التي كان سيتم تحديدها القيمة الدفترية  عن القيمة الدفترية المعدلة تزيدال  المعدلة بحيث المقدرة
 الموحد.األرباح أو الخسائر في بيان  التي تم عكسها قيمةانخفاض البخسائر ( في السنوات السابقة. يتم االعتراف الوحدة المنتجة للنقدألصل )ل
 

 المخصصات 5-17
 

المرجح أنها سوف ويكون من  حدث سابق( نتيجة ضمنيالتزام حالي )قانوني أو  المجموعةيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على 
  قيمة االلتزام بصورة موثوقة.هذا االلتزام ويمكن تقدير  بتسوية تكون ملزمة

 
في نهاية فتـرة التقرير مع األخذ في االعتبار  الحاليلتسوية االلتزام  للمبلغ المطلوب أفضل تقديرفي القيمة المعترف بها كمخصص  تتمثل

تكون ترية الدف قدرة لتسوية هذا االلتزام، فإن قيمتهباستخدام التدفقات النقدية الم اللتزام. إذا ما تم قياس المخصصالمخاطر والشكوك المحيطة با
 هي القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية. 

 
بالمبلغ  االعتراف، يتم لتسوية أحد المخصصات من طرف آخرالالزمة  االقتصاديةبعض أو جميع المنافع  استردادعندما يكون من المتوقع 

 .ةموثوق بصورة المستحق مبلغالقياس  نأمكالتعويض وإذا  استالمأنه سيتم  بصورة معقولةكأصل إذا أصبح من المؤكد  مستحق القبض
 

 يتم اعتبار العقد أنه عقد مثقل بااللتزاماتمخصصات. المثقلة بااللتزامات ويتم قياسها كالمترتبة على العقود االلتزامات الحالية ب يتم االعتراف
الحصول المنافع االقتـصادية المتوقع  عن مات التعاقديةااللتزاب للوفاءالتكاليف التي ال يمكن تجنبها  تزيد فيهعقداً  المجموعةعندما يكون لدى 

 من العقد. عليها
 

 تعويضات نهاية الخدمة للمو فين  5-18
 

تقوم المجموعة بالمساهمة في مخصص المعاشات والتأمينات الوطنية لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون 
 .2000لسنة  2االتحادي رقم 

 
 .بدولة اإلمارات العربية المتـحدةتقوم المجموعة برصد مخصصاً لتعويضات نهاية الخدمة لموظفيها غير المواطنين وفقاً لقانون العمل 

 
يرتكز استحقاق الموظف في الحصول على هذه التعويضات على الراتب األخير للموظف ومدة خدمته شريطة أن يكون قد أكمل فترة خدمة 

 . تستحق التكاليف المتوقعة لهذه التعويضات على مدى فترة الخدمة.   واحدة على األقل
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  5-19

 
الحصول على ، ووفقاً للنظام األساس للبنك، يحق ألعضاء مجلس اإلدارة 2015لسنة  2ي رقم من القانون االتحادي الدول 169طبقاً للمادة 

 من صافي األرباح بعد اقتطاع االستهالك واالحتياطيات. ٪10مكافآت بما ال يزيد عن 
 

 الضرائب  5-20
 

 في المطبقة المالية للتشريعات وفًقا عة خارجيةتاب لشركات المترتبة على النتائج التشغيليةللضرائب الحالية والمؤجلة  مخصص تكوين يتم
 فيها الشركات التـابعة أعمالها. تزاول التي الدول

 
 الضرائب الحالية 5-20-1

 
تستند الضريبة المستحقة الحالية على الربح الخاضع للضريبة للسنة. ويختلف الربح الخاضع للضريبة عن الربح الوارد في بيان الدخل 

الخاضعة للضريبة أو القابلة للخصم في السنوات األخرى والبنود التي ال تخضع للخصم أو  مصروفاتالدخل أو الالموحد بسبب بنود 
 الضريبة مطلقاً.

 
 المؤجلةالضرائب  5-20-2

 
 واألوعيةة الموحدة الدفترية للموجودات والمطلوبات في البيانات المالي المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين القيم المؤجلةالضريبة ب يتم االعتراف

روقات االعتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة لجميع الف عامةً  للضريبة. ويتم ةالخاضع األرباح احتسابالضريبية المقابلة المستخدمة في 
يحتمل  الذي لى المدىإ للخصمبالموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة  عادةً يتم االعتراف المؤقتة الخاضعة للضريبة. 

. ال يتم االعتراف بالموجودات للخصمالمؤقتة القابلة  الفروقات في مقابلها استخداميمكن  في المستقبلخاضعة للضريبة أرباح  فيه توفر
دمج األعمال(  تحاال أو من االعتراف المبدئي )بخالفالتجارية والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا كانت الفروقات المؤقتة تنشأ عن الشهرة 

 و الربح المحاسبي.أ تؤثر على الربح الخاضع للضريبة ال لموجودات والمطلوبات األخرى في معاملةاب
 

زميلة الشركات التابعة وقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باستثمارات في الشركات اللفروقات المؤة المؤجلة ليتم االعتراف بمطلوبات الضريب
 المرجح أال يتم عكسعلى السيطرة على عكس الفرق المؤقت ويكون من  المجموعة قادرةلمشتركة، إال إذا كانت ا االئتالفاتوالحصص في 
المرتبطة بهذه  للخصمالمؤقتة القابلة  اتعن الفروق الناتجةالمؤجلة  في المستقبل المنظور. ويتم االعتراف بموجودات الضريبةالفرق المؤقت 

الفروقات  بلها استخداممقاالذي يحتمل فيه توفر أرباح خاضعة للضريبة كافية في المستقبل يمكن في حد الإلى  فقطاالستثمارات والحصص 
 المؤقتة ويكون من المتوقع أن يتم عكسها في المستقبل المنظور.

 
 أرباحال يحتمل فيه توفر  يالذ المدى إلى ويتم تخفيضها فتـرة تقرير كل في نهاية المؤجلة ضريبةال لموجودات القيمة الدفترية تتم مراجعة
 .األصل من جزء أو كل استرداد تتيح كافية للضريبة خاضعة
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  الزكاة   5-21

 
 الشرعية. والرقابة الفتوى رأي هيئة بما يتوافق معموال المستثمرة" لمساهمين بناًء على "طريقة صافي األا زكاة يتم احتساب

 
 لمساهمين على النحـو التالي:ا زكاةيتم احتساب 

 
 احتساب الزكاة من قبل البنك بالنيـابة عن المساهمين 5-21-1

 
بناًء على  التابعة للبـنك الشرعية والرقابة الفتوى هيئة قبل من اعتمادها ويتم ،للبـنك األساسي والنظام التأسيس لعقد وفًقا الزكاة يتم احتساب

 :ةالتالي األسس
 
 األرباح و و"االحتياطي العام" "االحتياطي القانوني" علىالزكاة مستحقة الدفع من قبل البنك نيابة عن المساهمين  يتم احتساب"

 ؛ نهاية الخدمة للموظفين" تعويضات" و "مخصص المحتجزة
  المساهمين، في حال قيام البـنك  علىالمستحقة  زكاةال معبشكل مباشر  وعة من قبل الشركات المستثمر بهامدفالزكاة ال تسويةيتم

 ؛ح فقط بعد زكاة الشركات المستثمر بهاباحتساب صافي الرب
 حتفظ به من من رصيد احتياطي مخاطر االستثمار للمودعين الم احتياطي مخاطر االستثمار للمودعين وخصمها على الزكاة يتم احتساب

 ؛ والمستحقةقبل البنك، وي ضاف إلى رصيـد ذمم الزكاة 
   مجلس  الموضوعة من قبل ئحة الداخليةلال اً اإلدارة والتي تعمل وفق مجلس يتم تعيينها من قبل لجنة بواسطة الزكاة أموال صرفت

 اإلدارة.
 
 زكاة مستحقة الدفع من قبل المساهمينال 5-21-2

 
المتبقيـة بعد خصم الزكاة المحتسبة من قبل البنك بالنيابة عن  التفاضلية/ الزكاة في دفع من قبل المساهمين مباشرةمثل الزكاة مستحقة التت

 .المساهمين
 

 االعتراف باإليرادات     5-22
 

 .مستحقة القبضأو  قبوضةمال لغاإليرادات بالقيمة العادلة للمبا يتم قياس
 

 بالتكلفة المطفأةالتي يتم قياسها ة ماليالموجودات اليرادات من اإل 5-22-1
 

 إلىالمنافع االقتصادية  تتدفق أن المرجحبالتكلفة المطفـأة عندما يكون من  الذي يتم قياسه األصل الماليباإليرادات من  االعترافيتم 
 موثـوقة.  بصورةقيـاس قيمة اإليرادات  يمكنو المجموعة

 
ي قيد مبلغ األصلال استناداً إلىزمني، ال االستحقاق على أساسذي يتم قياسه بالتكلفة المطفـأة األصل المالي الطفئ اإليرادات من ت  /ستحقت  

 من خاللالنقدية المستقبلية المتوقعة  المستخدم في خصم القيمة الحالية لصافي المقبوضاتهو المعدل و ومعدل الربح الفعلي المطبق، السداد
 عند االعتـراف المبـدئي. لألصلالقيمة الدفتـرية  صافي الحتسابالعمر المتوقع لألصل المالي 

 
 إيرادات الرسوم والعموالت 5-22-2

 
 بإيرادات الرسوم والعموالت عند تنفيذ الخدمات ذات الصلة. االعتراف يتم
 

 األرباحتوزيعات  5-22-3
 

 توزيعات استالمحق في ال عند ثبوتالملكية  بالقيمة العادلة في حقوق األخرى بإيرادات توزيعات أرباح من االستثمارات االعترافيتم 
 األرباح.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   5
 
 االعتراف باإليرادات )تابع(      5-22

 
 يرادات من إلغـاء عقود بيع العقاراتاإل 5-22-4

 
الموحد، في حالة العقارات  األرباح أو الخسائربيع العقارات )إيرادات سقوط الملكيـة( في بيان  عقود اإليرادات من إلغـاءب افيتم االعتر

 يتم اعتبار أن هذا الحدث قد وقع، .التعاقدية الوفاء بشروط السداد العميل عن ما يعجزالم باعة والتي لم يتم االعتراف بها بعد كإيرادات، عند
في حال استمرار عجز العميل عن الوفاء بالشروط التعاقدية ويتم اتخاذ  ،المتخلف عن السداد مع العميل ةمستمرال المتابعةالرغم من وعلى 

 ، مؤسسة التنظيم العقاري بدبي للقرار الصادر عنطبقاً اإلجراءات الالزمة لتسوية المبلغ أو 
 

 صافي اإليرادات من بيع العقـارات 5-22-5
 

تفي  )أو بمجرد( عتراف باإليرادات بقيمة تعكس المبلغ المستحق للمجموعة مقابل تحويل بضائع أو خدمات إلى عميل وذلك عندمايتم اال
فترة المجموعة بالتزام التنفيذ. قد يتم الوفاء بالتزام التنفيذ في وقت محدد )يتعلق عادًة بالتعهدات بتحويل بضائع إلى عميل( أو على مدى 

عادًة بالتعهدات بتحويل خدمات إلى عميل(. فيما يخص التزامات التنفيذ التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية، تقوم  زمنية )يتعلق
   .المجموعة باالعتراف باإليرادات على مدى فترة زمنية من خالل اختيار طريقة مالئمة لقياس مرحلة الوفاء بالتزام التنفيذ

 
 إيرادات اإليـجارات 5-22-6

 
 أدناه. 1-24-5 يضـاحاإلفي  ةالتشـغيلي ةرادات من عقود اإلجارلالعتـراف باإلي سياسة المجموعة م بيانت

 
 ة المستبعد اإليرادات 5-22-7
 

مبادئ  حسب مقبولة غير مصادر عن ةناتجإيرادات  أي تحديد المجموعة على يتوجب لبنك،لدى ا الشرعية والرقابة لهيئة الفتوى وفًقا
واألغراض  األنشطة في استخدامه يتم منفصل حساب في المبلغ هذا وإبقاءالشرعية  والرقابة حسب تفسير هيئة الفتوى سالميةاإل الشريعة

 الخيـرية المحلية.
 
 من األرباح  احتسـاب حصة المودعين  5-23
 

 والرقابة هيئة الفتوى تم اعتمادها من قبلويالمودعين والمسـاهمين طبقاً لإلجراءات القياسية للبـنك  الموزعة على األرباح يتم احتساب
 لبنك.لدى ا الشرعية

 
  ةعقود اإلجار  5-24
 
 مؤجرالمجموعة بصفتها  5-24-1

 
ضاف التكاليف المباشرة اإليجار المعني. ت   عقد على أساس القسط الثابت على مدى فتـرة ةالتشغيلي اإلجارةبإيرادات عقود  يتم االعتراف

ويتم االعتراف بها على  ،المؤجرإلى القيمة الدفترية لألصل  عقود اإليجار التشغيلياء المفاوضات والترتيبات المتعلقة بالمتكبدة أثنالمبدئية 
يتم مبدئياً قيد األصل المؤجر بالتكلفة ويتم احتساب االستهالك له على مدى عمره و .ةاإلجار عقد أساس القسط الثابت على مدى فتـرة

 ط الثابت. اإلنتاجي على أساس القس
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   5
 
 عقود اإليجار )تابع(    5-24
 
 مستأجر الالمجموعة بصفتها  5-24-2
 

 ما لم يكن، ةاإلجار ى أساس القسط الثابت على مدى فتـرةعل اتكمصروف ةالتشغيلي ةاإلجار ودبموجب عق االعتراف بالمبالغ المدفوعةيتم 
بأقساط . يتم االعتراف المستأجرالمنافع االقتصادية من األصل  الزمني الذي يتم فيه استنفاد هناك أساس منهجي آخر أكثر مالءمة للنمط

 تكبدها فيها.بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروفات في الفترة التي يتم  المتفق عليهااألجرة 
 

، يتم االعتراف بهذه الحوافز كمطلوبات. يتم االعتراف بإجمالي امتيازات ةتشغيلي ةيجارية إلبرام عقود إيجارفي حال تم استالم حوافز إ
ا أساس ، باستثناء الحاالت التي يوجد فيهةالحوافز كانخفاض في المصروفات اإليجارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلجار

 المنافع االقتصادية من األصل المستأجر. ذمني الذي يتم فيه استنفامنهجي آخر أكثر مالءمة للنمط الز
 

 التقارير حول القطاعات   5-25
 
 تالخدما أو المنتجات في تقديم أو األعمال(، )قطاع الخدمات أو في تقديم المنتجات يشترك إما لدى المجموعة مميز عنصر في القطاع مثلتي

 تشتمل .األخرى القطاعاتب الخاصة تلك عن تختلف التي واالمتيازات للمخاطر ويخضع ،جغرافي( )قطاع محددة بيئة اقتصادية ضمن
 حول 44يضاح اإل راجعالجغرافية.  والقطاعات األعمال قطاعات بين ما التحويالت على القطاع وأداء القطاع القطاع ومصروفات إيرادات

 عمال.قطاع األ عن تقاريرال
 
  عدم اليقين حاالتالمحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير  األحكام  6
 

تأثير جوهري على  بعض األحكام. كان لهذه األحكام بوضع المجموعة، قامت إدارة 5يضاح اإلفي  المبينةخالل تطبيق السياسات المحاسبية 
فيما . اإلسالمية المشتقةعادلة لألدوات المالية والقيم ال االستثمارية واألوراق الماليةالمية اإلس واالستثماريةالقيم الدفتريـة للموجودات التمويلية 

واألوراق المالية اإلسالمية  واالستثماريةالقيم الدفترية للموجودات التمويلية  لتحديدمن قبل اإلدارة الموضوعة  الهامة ألحكامل يلي ملخص
 اإلسالمية:المشتقة لمالية والقيم العادلة لألدوات ااالستثمارية 

 
 اإلسالمية  واالستثماريةلموجودات التمويلية لقيمة ال خسائر انخفاض  6-1
 

األرباح أو بيان  من خالل المبالغ المحملة على اإلسالمية واالستثماريةالموجودات التمويلية  قيمة مخصص لخسائر انخفاض تكوينيتم 
 اإلسالمية المشكوك في تحصيلها. واالستثماريةالموجودات التمويلية  قيمة انخفاضمخصص في شكل الموحد  الخسائر

 
 التي يتم تقييمها بصورة فردية اإلسالمية  واالستثماريةالموجودات التمويلية 

 
لكل لتعرض تقييم امن خالل  التي يتم تقييمها بصورة فرديةاإلسالمية  واالستثماريةالقيمة للموجودات التمويلية  انخفاضخسائر  يتم تحديد

بصورة  هامةاإلسالمية التجارية والتي تكون ذات قيمة  واالستثماريةالموجودات التمويلية  كافةيتم تطبيق هذا اإلجراء على وعلى حدة.  أصل
 .الجماعي للمحفظةالتقييم  منهجال ينطبق عليها فردية و

 
الهامة بصورة اإلسالمية  واالستثماريةللموجودات التمويلية  ض القيمةلعوامل التالية عند تحديد مخصص انخفاتأخـذ اإلدارة بعين االعتبـار ا

 :فردية
 

 ؛الضمانات بيعحصيلها من المبالغ المتوقع ت 
  القانونية المتعلقة بذلك؛ و والمصروفاتبالضمانات  المطالبةفي  احقه تفعيلعلى  المجموعةقدرة 
  الضمانات وبيعنية اإلجراءات القانو لالنتهاء منالفتـرة الزمنية المتوقعة . 
 

 تقييم منتظموبصورة فردية لتسهيالت ل لمستوى مخصصات انخفاض القيمة الموضوعةإجراء مراجعة منتظمة  المجموعةتتطلب سياسة 
 .المجموعة على تفعيلهالضمانات وقدرة ل
 

 ما لممنخفضة القيمة في القيمة كموجودات  التي تعرضت النخفاضاإلسالمية  واالستثماريةالموجودات التمويلية  يتم االستمرار في تصنيف
 .وأصل الدين ضمن جدول زمني محدد يكون من المحتمل تحصيل األرباح المستحقةومتداولة بالكامل  تصبح
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 )تابع(  حاالت عدم اليقين  األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير  6
 
 )تابع(لموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية اخسائر انخفاض قيمة   6-1
 

 التي يتم تقييمها بصورة جماعية اإلسالمية  واالستثماريةالموجودات التمويلية 
 
ال ووالتي لها خصائص مشتركة متأخرة السداد مية اإلسال واالستثماريةلموجودات التمويلية ا قيمةانخفاض جماعي لمخصص إجراء تقييم  يتم

في  النخفاض ي الحظ تعرضهااإلسالمية العاملة التي لم  واالستثماريةلموجودات التمويلية بصورة فردية باإلضافة إلى ا هامةتكون قيمها 
 .فرديةالقيمة بصورة 

 
ها بصورة جماعية، يتعين وضع أحكام الختيار وتطبيق معايير تجميع التي يتم تقييم االسالميةاالستثمارية التمويلية وبالنسبة للموجودات 
التي تنطوي على سمات مماثلة، وكذلك تطبيق النماذج اإلحصائية المستخدمة لتقدير الخسائر المتكبدة لكل اإلسالمية الموجودات التمويلية 

الخسائر التاريخية  ما إذا كانتالمعيارية لمعدالت الخسائر وتقييم  إن المقارنات في فترة التقرير. اإلسالمية مجموعة من الموجودات التمويلية
 يتعينلظروف الحالية والتحسينات المتواصلة على منهجيات وضع النماذج، تعتبر جميعها وسائل لتحديد التغيرات التي قد تتوافق مع ا
 .في األصل عملية تقديريةالعملية  إال أن هذهإجراؤها، 

 
بتقييم حجم الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي قد تكون تعرضت النخفاض في القيمة ولم يتم تحديدها  المجموعةإدارة  تقوم

  السائدة.  االقتصادية واالئتمانيةبناًء على الخبرة السابقة والظروف  بتاريخ بيـان المركز المالي الموحـد
 

 االستثمارات تصنيف  6-2
 

اإلدارة في إدارة موجوداتها المالية، ويستند كذلك على سمات  تستخدمهنموذج األعمال الذي  إلىموجودات المالية يستـند تصنيف وقياس ال
في األوراق المالية مصنفة  المجموعة. إن اإلدارة لديها القناعة أن استثمارات الخاضعة للتقييمالتدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية 

 اسب.ومقاسة بالشكل المن
 

أعمال يهدف إلى االحتفاظ  وذجتلك الموجودات المحتفظ بها ضمن نم فيبالتكلفة المطفـأة  التي يتم قياسهاالموجودات المالية  تتمثل
 لمبلغ األصليفقط ل ينشأ عن الشروط التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل دفعاتولتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية،  بالموجودات
 والربح. 

 
جية في أدوات حقوق استثمارات استراتي في األخرى ةالشـامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  التي يتم قياسهاالموجودات المالية  تتمثل

اإلدارة أن  ترىالملكية وصناديق استثمار غير محتفظ بها لالستفادة من التغيرات في قيمة القيمة العادلة وغير محتفظ بها كذلك للمتاجرة. 
متوسطة وطويلة األجل في  لحصتهايوفر عرض أكثر وضوحاً  األخرى ةالشامل اإليراداتتلك األدوات بالقيمة العادلة من خالل  تصنيف

 أكثر من االحتفاظ باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائر. استثماراتها
 

يمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة أو يتم تصنيفها إن الموجودات المالية التي يتم قياسها بالق
 كموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

 
 انخفاض قيمة الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة  6-3
 

 نتيجة االنخفاض خسائر إضافية بأي لالعترافهناك ضرورة  تإذا كان االمجموعة محدد تحقوق الملكية، ل االحتساب وفقاً  بعد تطبيق طريقة
أو  من االستخدام ةمع القيم القابلة لالستردادمقارنة القيمة  من خالل المشتركة واالئتالفاتالشركة الزميلة في لالستثمارات  الدفترية في القيمة

 أيهما أعلى.، بقيمتها الدفترية تكلفة البيع مطروحاً منهاالقيم العادلة 
 

 ، تقوم المجموعة بتقدير: لالستثمارمن االستخدام  ةعند تحديد القيم
 
 عملياتالشركات الزميلة، بما فيها التدفقات النقدية من  أن تحققهاالمتوقع  المقدرة للتدفقات النقدية المستقبلية الحاليةالقيمة  من احصته 

 ، أولالستثمار النهائي االستبعادمن  والمتحصالتالشركات الزميلة 
  النهائي لالستثمار. االستبعادومن  االستثمارمن  استالمهامن توزيعات األرباح المتوقع  أن تنشأالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع 
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 )تابع(   عدم اليقين حاالترئيسية لتقدير والمصادر الاألحكام المحاسبية الهامة  6
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية 6-4
 

قسم تضمن للتقييم ت اتإجراء بوضع اإلدارة قامتبعض الموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة ألغراض إعداد التقارير المالية. وقد  يتم قياس
 القيمة العادلة. قياس المستخدمة في والمدخالتالمناسبة التقييم  أساليبحديد لت خدمات التمويل وقسم الخدمات المصرفية االستثمارية

 
تتوفر فيه تلك البيانات.  الذيلمدى السوقية الملحوظة إلى ا البيانات المجموعةستخدم ، تلألصل أو االلتزام الماليتقدير القيمة العادلة  في إطار

ستـمد استخدام نماذج حسابية. ت   أساليب التقييم التي تتضمنحديدها باستخدام مجموعة من غير متوفرة، يتم ت 1وعندما تكون مدخالت المستوى 
تحديد القيم ل يتعين وضع أحكاممدخالت هذه النماذج من البيـانات السوقية الملحوظة إن أمـكن، وفي حال كانت تلك البيانات غير متوفرة، 

ومعدالت السـداد  معدالت احتساب القيمة الحاليةالسيـولة والنموذج مثل  لقة بمدخالتبعض االعتبارات المتعالعادلة. وتتضمن تلك األحكام 
 عثر في السـداد لألوراق المالية المضمونة بموجودات. معدل الت وافتراضات

 
 المستخدمة في تحديد القيممدخالت التقييم وال بأساليبالمعلومات المتعلقة  اإلفصاح عن حول هذه البيانات المالية الموحدة 47يضاح في اإل يتم

 العادلة للموجودات والمطلوبات المختلفة.
 

 تحديد السيطرة على الشركة المستثمر بها  6-5
 

  .1-5لما هو مبين في اإليضاح  وفقاً  تطبق اإلدارة أحكامها لتحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على شركة مستثمر بها
 

   النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 7
 
 التحليل حسب الفئة 7-1

 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 1.886.914 1.403.472  النقد في الصندوق 
    األرصدة لدى بنوك مركزية: 

    
 9.766.858 7.477.962 3-7 متطلبات االحتياطي لدى البنوك المركزيةأرصدة    
 5.000.909 19.003.814  بية المتحدة المركزيمرابحات دولية لدى مصرف اإلمارات العر   
  --------------- -------------- 

 16.654.681 27.885.248  اإلجمالي 
  ======== ======== 

 
 التحليل حسب الموقع الجغرافي  7-2

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 16.202.716 27.550.605 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 451.965 334.643 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 --------------- -------------- 
 16.654.681 27.885.248 اإلجمالي 

 ======== ======== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ة )تابع(   النقد واألرصدة لدى البنوك المركزي 7
 
 متطلبات االحتياطي النقدي اإللزامي  7-3

  
بالعمالت المحلية لتلك  اإلسالمية باكستانجمهورية لدى البنوك المركزية لدولة اإلمارات العربية المتحدة و باالحتياطي اإللزامييتم االحتفاظ 

ال يمكن سحبها بدون موافقة البنوك و، للمجموعةألنشطة اليومية الدول وبالدوالر األمريكي. إن هذه االحتياطيات غير متاحة لالستخدام في ا
 كل شهر بما يتوافق مع التوجيهات الصادرة عن البنوك المركزية ذات الصـلة. المطلوبالمركزيـة ذات الصلة. يتغير مستوى االحتياطي 

 
 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية    8
 
 التحليل حسب الفئة 8-1

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 2.172.889 1.542.606  حسابات جارية 
 1.252.981 684.871  ودائع وكالة 

 1.120.327 2.449.475  قصيرة األجل  –مرابحات دولية 
  -------------- ------------- 

 4.546.197 4.676.952  اإلجمالي 
  ======== ======= 

 
 الجغرافي التحليل حسب الموقع  8-2

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 2.389.820 2.906.861 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 2.156.377 1.770.091 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 -------------- ------------- 
 4.546.197 4.676.952 اإلجمالي 

 ======== ======= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي  9
 
 التحليل حسب الفئة 9-1

 2016 2017 إيضاح  
 ألف درهم ألف درهم  

    الموجودات التمويلية اإلسالمية 
 10.340.585 10.091.324  مرابحات سيارات
 18.940.481 23.250.011  طويلة األجل  –مرابحات دولية 

 5.994.806 6.103.720  أخرىمرابحات 
  ---------------- --------------- 

 35.275.872 39.445.055  إجمالي المرابحات
    

 36.120.709 45.977.160  إجارات
 12.510.531 12.949.154  إجارة تمويل منزل  

 15.677.737 17.533.650  شخصيويل تم
 2.134.869 1.356.662  استصناع

 961.046 1.056.524  بطاقات ائتمان إسالمية 
  ----------------- ---------------- 
  118.318.205 102.680.764 

 (3.516.953) (4.074.803)  ناقصاً: اإليرادات المؤجلة 
 (107.231) (15.843)  بمقاولين واستشاريين ناقصاً: عقود االستصناع المتعلقة 

  ----------------- --------------- 
 99.056.580 114.227.559  إجمالي الموجودات التمويلية اإلسالمية

  ----------------- --------------- 
    الموجودات االستثمارية اإلسالمية

 6.439.908 6.698.523  مشاركات
 12.357.683 13.606.554  مضاربات 
 2.672.102 4.534.259  وكاالت

  --------------- --------------- 
 21.469.693 24.839.336  إجمالي الموجودات االستثمارية اإلسالمية

  ----------------- ---------------- 
 120.526.273 139.066.895  إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

    
 (5.558.651) (5.732.668) 3-9 ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة 

  ---------------- ---------------- 
 114.967.622 133.334.227  إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي 

  ========= ========= 
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 موحدة إيضاحات حول البيانات المالية ال
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  )تابع(  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي 9
 
 التحليل حسب القطاع االقتصادي والموقع الجغرافي  9-2
 

داخل اإلمارات  
 العربية المتحدة

خارج اإلمارات 
 العربية المتحدة

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
2017     
 6.006.229 1.517.555 4.488.674 الحكومة

 6.334.566 1.257.715 5.076.851 المؤسسات المالية
 26.193.534 277.423 25.916.111 العقارات
 7.361.638 560.283 6.801.355 المقاوالت
 8.218.064 1.124.762 7.093.302 التجارة
 16.997.868 150.123 16.847.745 الطيران 
 27.849.237 2.140.836 25.708.401 واألخرىالخدمات 

 13.454.604 334.453 13.120.151 تمويل منازل لألفراد
 26.651.155 615.553 26.035.602 لألفراد تمويل

 ----------------- -------------- ----------------- 
 131.088.192 7.978.703 139.066.895 
 ----------------- --------------  

 (5.732.668)   ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
   ----------------- 

 133.334.227   اإلجمالي 
   ========= 

 
2016     
 5.693.686 1.219.871 4.473.815 الحكومة

 5.585.594 783.641 4.801.953 المؤسسات المالية
 19.595.437 277.179 19.318.258 العقارات

 7.080.064 932.042 6.148.022 قاوالتالم
 7.392.771 1.080.156 6.312.615 التجارة
 10.843.825 171.184 10.672.641 الطيران 
 25.661.028 1.900.249 23.760.779 واألخرىالخدمات 

 13.138.185 279.377 12.858.808 تمويل منازل لألفراد
 25.535.683 496.925 25.038.758 لألفراد تمويل

 --------------- -------------- ----------------- 
 113.385.649 7.140.624 120.526.273 
 --------------- --------------  

 (5.558.651)   ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
   ---------------- 

 114.967.622   اإلجمالي 
   ========= 
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 ة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالي
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي )تابع(   9
 
 انخفاض القيمة:  مخصص 9-3

 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 5.048.097 5.558.651  يناير   1الرصيد في 
    المحمل على السنة 

 1.861.022 1.653.437 40 مخصص محدد   
 251.038 255.825 40 مخصص جماعي   

 (1.149.491) (1.073.843) 40 المحرر إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد  
 (452.015) (661.402)  مخصصات تم شطبها 

  -------------- -------------- 
 5.558.651 5.732.668  ديسمبر   31الرصيد في 

  -------------- -------------- 
 إجمالي قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي تعرضت

 النخفاض في القيمة 
 

4.599.691 4.438.758 
  ======== ======= 

 
 الضمانات والحد من المخاطر  9-4
 

بالموجودات التمويلية  المرتبطة االئتمان خاطرمن م للحد ، باالحتــفاظ بضماناتاالعتيادي تقديم التمويل سياق في، المجموعةقوم ت
أخرى.  ثابتة وموجودات أدوات حقوق الملكيةوودائع  على ومباني وحجز أراضيالضمانات رهن على  هذه اإلٍسالمية. تتضمن واالستثمارية

 موجودات: مستند إلى تمويلبصورة رئيسية  مثلتالتي التمويلية واالستثمارية اإلٍسالمية  مقابل الموجودات ضماناتلالقيمة التقديرية ل فيما يلي
 
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 30.615.133 36.839.577  ممتلكات ورهونات
 5.736.128 5.616.703  ملكية ودائع وأسهم

 12.892.582 19.871.229  موجودات متنقلة
 5.506.496 7.716.134  وماليةضمانات حكومية 

 
 في كما التي تعرضت النخفاض في القيمة بصورة فردية بالتسهيالت فيما يتعلق المجموعةحتفظ بها ت للضمانات التي المقدرة لعادلةا القيمة إن

 مليار درهم(. 4 .6: 2016مليار درهم )   3 .3 تبلغ  2017 ديسمبر 31

 
 رئيسي من سيارات تتكون بشكل ذات الصلة وجوداتمالعديد من العلى  ت المجموعةاستحوذ ،2017ديسمبر  31السنة المنتهية في  خالل

، م(مليون دره 11 .8: 2016مليون درهم ) 11 .0بقيمة  عليها االستحواذ معاد موجودات ببيع ت المجموعة. قاموعقارات سكنية مرهونة

 القائمة. المدينة لذمما مقابل تسويتها تم حيث مليون درهم( 134 .2: 2016مليون درهم )  194 .1واستحوذت على عقارات بقيمة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   يتم قياسها بالتكلفة المطفأة  إسالميةاالستثمارات في صكوك  10
 

 الجغرافي حسب الموقع التحليل 10-1
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 14.816.908 13.541.184 داخل اإلمارات العربية المتحدة
 1.246.017 3.373.578 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 7.345.735 7.107.918 باقي دول العالم 
 ---------------- --------------- 

 23.408.660 24.022.680 اإلجمالي 
 ========= ======== 

 

 
  االقتصاديطاع التحليل حسب الق 10-2

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 11.331.013 12.722.297 الحكومة
 3.885.057 3.535.241 المؤسسات المالية

 2.514.964 3.122.532 العقارات
 2.055.901 1.925.000 الطيران 
 3.621.725 2.717.610 الصناعة والخدمات 

 ---------------- --------------- 
 23.408.660 24.022.680 جمالي اإل
 ========= ======== 

 
كما في  درهم مليار  3 .2بمبلغ ثنائية داخل اإلمارات العربية المتحدة على استثمارات في صكوك  تشتمل االستثمارات في الصكوك اإلسالمية 

 درهم(.     مليار 3 .2: 2016ديسمبر  31) 2017 ديسمبر 31
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 المالية الموحدة  إيضاحات حول البيانات
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

    بالقيمة العادلة  ُمقاسة استثمارات أخرى 11
 

  الجغرافي حسب الفئة والموقع التحليل  11-1
 داخل اإلمارات  

 العربية المتحدة 
دول مجلس التعاون 
 الخليجي األخرى 

 
 باقي دول العالم

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  لف درهم أ ألف درهم  ألف درهم 
     2017 ديسمبر 31كما في 

 العادلةاستثمارات يتم قياسها بالقيمة 
  األرباح أو الخسائرمن خالل 

    

 2.234 - - 2.234 أدوات حقوق ملكية مدرجة 
 ------------- ----------- ----------- ------------- 

 استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة
 اإليرادات الشاملة األخرى  من خالل

    

 958.248 1.961 143.317 812.970 أدوات حقوق ملكية مدرجة 
     أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية

 1.001.251 240.958 56.278 704.015 غير مدرجة 
 ---------------------- ------------------ ------------------ ---------------------- 

 1.516.985 199.595 242.919 1.959.499 
 ---------------------- ------------------ ------------------ ---------------------- 

 1.961.733 242.919 199.595 1.519.219 اإلجمالي 
 ========== ======== ======== ===== ===== 

 

      2016ديسمبر  31كما في 
 تم قياسها بالقيمة العادلةاستثمارات ي
  األرباح أو الخسائرمن خالل 

    

 2.861 - 366 2.495 أدوات حقوق ملكية مدرجة 
 ------------- ----------- ----------- ------------- 

 استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة
 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

    

 816.923 3.027 137.930 675.966 أدوات حقوق ملكية مدرجة 
     أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية

 897.527 251.398 69.757 576.372 غير مدرجة 
 --------------------- ----------------- ----------------- --------------------- 

 1.252.338 207.687 254.425 1.714.450 
 --------------------- ----------------- ----------------- --------------------- 

 1.717.311 254.425 208.053 1.254.833 اإلجمالي 
 ========= ======= ======= ==== ===== 
  

العادلة من خالل  بالقيمةتم قياسها  استثماراتمن  المستلمة ربـاحاألتوزيعات االعتراف ب، تم 2017مبر ديس 31هية في خالل السنة المنت
 (.33يـضاح اإلالمـوحد ) األرباح أو الخسائرمليـون درهم( في بيـان  35 .9: 2016مليون درهم )   31 .7بمبلغ  األخرى ةالشـامل اإليرادات

 

لة من خالل اإليرادات مليون درهم يتم قياسها بالقيمة العاد 6 .9 بقيمة أسهمقامت المجموعة بشراء ، 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 . مليون درهم( 3 .4: 2016) الشاملة األخرى
 

  التحليل حسب القطاع االقتصادي   11-2
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 1.019.437 1.152.473 الصناعة والخدمات 
 468.647 584.049 المؤسسات المالية

 229.227 225.211 العقارات
 -------------- ------------- 

 1.717.311 1.961.733 اإلجمالي 
 ======== ======= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 مشتركةالئتالفات االزميلة والشركات الستثمارات في اال 12
 

 تحليل القيمة الدفترية  12-1
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 2.094.485 2.195.944  استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
 (60.013) (60.013)  ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة 

  -------------- ------------- 
 2.034.472 2.135.931  صافي االستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

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

 لقيمة الدفترية الحركة في اتحليل  12-2
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 2.084.977 2.034.472 يناير  1الرصيد في 
 18.130 4.495 إضافات 

 (158.581) - استبعادات 
 (57.959) (25.868) توزيعات األرباح المستلمة 

 176.555 122.050 الحصة من األرباح 
 (28.650) 782 احتياطي تحويل العمالت 

 ------------- ------------- 
 2.034.472 2.135.931 ديسمبر  31الرصيد في 

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

 التحليل حسب الموقع الجغرافي 12-3
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 1.404.772 1.419.291 داخل اإلمارات العربية المتحدة
 58.563 47.412 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 571.137 669.228 باقي دول العالم 
 -------------- ------------- 

 2.034.472 2.135.931 اإلجمالي 
 ======== ======= 
 

 القيمة العادلة لالستثمار في شركات زميلة وائتالفات مشتركة    12-4
 

 235 .1: 2016مليون درهم ) 190 .2للمجموعة مبلغ  درجةالم ، تبلغ القيمة العادلة المتراكمة للشركات الزميلة2017ديسمبر  31كما في 
مليون درهم(. إن  499 .5: 2016مليون درهم ) 583 .0 لحصة المجموعة في تلك الشركات الزميلة مبلغ عادلةيون درهم( وتبلغ القيمة المل

نشطة وترى اإلدارة أن القيمة الدفترية لتلك  كافة االستثمارات األخرى في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة غير مدرجة في أسواق
 االستثمارات تقارب قيمتها العادلة.   
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة )تابع( 12

 
 دات الشاملة للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة    من إجمالي اإليرا المجموعةتحليل حصة  12-5

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 176.555 122.050  حصة المجموعة من األرباح للسنة 
 - -  الشاملة األخرى للسنة   (الخسائراإليرادات/ )حصة المجموعة من 

  ----------- ----------- 
 176.555 122.050  اإليرادات الشاملة للسنة   من إجمالي حصة المجموعة

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

 لشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة    استبعاد حصة من حقوق الملكية في بعض ا 12-6
 

 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 197.839 -  صافي المتحصالت من االستبعاد
 (158.581) -   عند االستبعاد/ إعادة التصنيف  القيمة الدفترية الستثمارات

  ----------- ------------ 
 39.258 - 36 في بيان األرباح أو الخسائر األرباح المعترف بها

  ====== ===== 
 

 الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة قائمة  12-7
 

 نسبة الملكية      بلد التأسيس  النشاط الرئيسي  اسم الشركة الزميلة أو االئتالف المشترك  
    2017 2016 
      

 ٪29 .5 ٪29 .5 السودان خدمات مصرفية   الخرطوم بنك .1
 ٪39 .4 ٪38 .3  اإندونيسي خدمات مصرفية  تي بي كيه بنك بنين سياريه .2
 ٪27 .3 ٪27 .3 البـوسنة خدمات مصرفية  بنك البوسنة الدولي .3
 ٪25 .0 ٪25 .0 البحرين  خدمات الوساطة  لة الماليةالسيو إدارة مركز .4
 ٪20 .0 ٪20 .0 اإلمارات العربية المتحدة  تأجير المعدات  م..م.ذ والمعدات للرافعات إيجار شركة .5
 ٪22 .7 ٪22 .7 جزر كايمان  التطوير العقاري  شركة سوليدير الدولية الزورا الستثمارات األسهم إنك .6
 ٪50 .0 ٪50 .0 اإلمارات العربية المتحدة  تأجير الشقق والمحالت م. .م.ذ لبستانا مركز شركة .7
 ٪50 .0 ٪50 .0 اإلمارات العربية المتحدة  التطوير العقاري  أراضي للتطوير ذ.م.م.  .8

  
 ة الموحدة.الملكية في هذه البيانات المالي قحقواالحتساب وفقاً لطريقة باستخدام المشتركة أعاله  واالئتالفاتالزميلة  يتم احتساب كافة الشركات 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة )تابع( 12
 

  ليةالشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة الجوهرية ألغراض إعداد التقارير الما 12-8
 

المعلومات المالية المتعلقة بالشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة الجوهرية للمجموعة. تمثل المعلومات المالية  موجز حول فيما يلي بيان
 عداد التقارير الماليةالدولية إل للمعاييرللشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة المعدة وفقاً  األخيرة المبالغ المبينة في البيانات المالية الموجزة

 االحتساب وفقاً لحقوق الملكية. والمعدلة من قبل المجموعة ألغراض
 
 اإلجمالي شركات زميلة أخرى بنك بنين سياريه بنك الخرطوم 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

2017     
     بيان المركز المالي

 25.030.997 7.091.735 2.504.916 15.434.346 الموجودات
 18.825.613 2.789.347 2.171.703 13.864.563 المطلوبات

 6.205.384 4.302.388 333.213 1.569.783 صافي الموجودات
 2.135.931 1.545.501 127.454 462.976 لحصة المجموعة عادلةالالقيمة 

     
     بيان اإليرادات الشاملة

 1.328.254 254.096 5.188 1.068.970 اإليرادات
 398.317 64.933 4.451 328.933 صافي األرباح

 25.868 25.868 - - توزيعات األرباح المستلمة
     

2016     
     بيان المركز المالي

 18.926.812 4.701.637 2.379.085 9.717.786 الموجودات
 13.122.248 2.405.489 1.961.059 8.584.198 المطلوبات

 5.804.564 2.296.148 418.026 1.133.588 صافي الموجودات
 2.034.472 556.542 165.120 334.409 لحصة المجموعة عادلةالالقيمة 

     
     بيان اإليرادات الشاملة

 946.593 304.555 64.638 577.400 اإليرادات
 336.402 34.870 4.875 225.726 صافي األرباح

 57.959 30.959 - 27.000 توزيعات األرباح المستلمة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 العقارات المحتف  بها للبيع      13
 

 لبيع     للتطوير وا الحركة في العقارات المحتف  بها 13-1
 

 عقارات  إيضاح 
 أخرى 

 عقارات 
 قيد اإلنشاء

 
 أراضي 

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم   
      

 1.348.130 424.516 608.281 315.333  2017يناير  1الرصيد في 
 452.056 - 412.246 39.810  إضافات 

 (470.072) - (442.943) (27.219) 34 استبعادات 
 (56.021) - - (56.021)  تحويالت

 313 - - 313  تأثير صرف العمالت األجنبية 
  ----------- ----------- ----------- -------------- 

 1.274.406 424.516 577.584 272.306   2017ديسمبر  31الرصيد في 
  ====== ====== ====== ======== 

 
      

 1.393.953 424.516 590.830 378.607  2016يناير  1الرصيد في 
 134.082 - 132.184 1.898  إضافات 

 (160.003) - (114.733) (45.270) 34 استبعادات 
 (19.902) - - (19.902)  تأثير صرف العمالت األجنبية 

  ----------- ----------- ----------- ------------- 
 1.348.130 424.516 608.281 315.333   2016ديسمبر  31الرصيد في 

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

 بها للبيع في عقارات داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة مسجلة باسم شركات المجموعة. تتمثل العقارات المحتفظ  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 العقارات االستثمارية     14
 

 الحركة في العقارات االستثمارية     14-1
 عقارات   

 أخرى 
 تثماريةعقارات اس
 قيد اإلنشاء

 
 أراضي 

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      التكلفة: 
 3.603.993 944.049 1.439.202 1.220.742  2017يناير  1الرصيد في 
 297.503 9.453 286.604 1.446  إضافات 
 250.102 - - 250.102  ت  تحويال

 (39.802) - - (39.802)  استبعادات 
 46.806 - - 46.806  تأثير صرف العمالت األجنبية 

  -------------- -------------- ----------- -------------- 
 4.158.602 953.502 1.725.806 1.479.294   2017ديسمبر  31الرصيد في 

  ======== ======== ====== ======== 
      االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة:

 545.678 150.889 1.741 393.048  2017يناير  1الرصيد في 
 45.723 - - 45.723  سنةعلى الاالستهالك المحمل 

 (2.496) - - (2.496)  استبعادات 
 (25.000) - - (25.000)  أخرى

 24.543 - - 24.543  تأثير صرف العمالت األجنبية
  ----------- ---------- ----------- ----------- 

 588.448 150.889 1.741 435.818   2017ديسمبر  31الرصيد في 
  ======== ======== ====== ======== 

 3.570.154 802.613 1.724.065 1.043.476  2017ديسمبر  31القيمة الدفترية في 
  ======== ======== ====== ======== 
      

      التكلفة: 
 3.260.715 959.382 1.268.764 1.032.569  2016ير ينا 1الرصيد في 
 284.771 16.482 170.438 97.851  إضافات 
 102.440 (31.815) - 134.255  ت  تحويال

 (31.070) - - (31.070)  استبعادات 
 (12.863) - - (12.863)  تأثير صرف العمالت األجنبية 

  ------------- ------------- ----------- ------------- 
 3.603.993 944.049 1.439.202 1.220.742  2016ديسمبر  31الرصيد في 

  ======= ======= ====== ======= 
      االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة:

 517.273 150.889 1.741 364.643  2016يناير  1الرصيد في 
 38.348 - - 38.348  سنةعلى الاالستهالك المحمل 

 (4.114) - - (4.114)  استبعادات 
 (5.829) - - (5.829)  تأثير صرف العمالت األجنبية

  ----------- -------- ----------- ----------- 
 545.678 150.889 1.741 393.048  2016ديسمبر  31الرصيد في 

  ====== ======= ====== ======== 
 3.058.315 793.160 1.437.461 827.694  2016ديسمبر  31القيمة الدفترية في 

  ====== ======= ====== ======== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

     )تابع(  العقارات االستثمارية 14
 

     )تابع(  الحركة في العقارات االستثمارية 14-1
 
 194 .1 بمبلغالعقارات االستثمارية على العقارات التي تم تحويلها من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية يشتمل التحويل إلى       

 تم والذيالعقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع  من: ال شيء( 2016مليون درهم ) 56 .0ومبلغ  (مليون درهم 134 .2: 2016مليون درهم )
  (.16( )راجع اإليضاح مليون درهم 31 .8: 2016درهم ) ال شيءبمبلغ الممتلكات والمعدات  المحول إلى مقابل امقاصته

 
 التحليل حسب الموقع الجغرافي 14-2

   
 عقارات 
 أخرى 

عقارات 
 استثمارية
 قيد اإلنشاء

 
 

 أراضي 

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

2017       
      ديسمبر:  31في القيمة الدفترية 

 3.347.247 750.068 1.724.065 873.114  داخل اإلمارات العربية المتحدة 
 22.907 52.545 - 170.362  خارج اإلمارات العربية المتحدة 

  ------------- -------------- ----------- -------------- 
 3.570.154 802.613 1.724.065 1.043.476  القيمة الدفترية إجمالي 

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

2016       
      ديسمبر:  31القيمة الدفترية في 

 2.841.317 740.615 1.437.461 663.241  داخل اإلمارات العربية المتحدة 
 216.998 52.545 - 164.453  خارج اإلمارات العربية المتحدة 

  ----------- ------------- ----------- -------------- 
 3.058.315 793.160 1.437.461 827.694  القيمة الدفترية إجمالي 

  ----------- ------------- ----------- ------------- 
 
 شركاتمليون درهم( تم رهنها من قبل  372 .8: 2016مليون درهم ) 389 .7 تبلغ قيمتها الدفتريةعقارات  ستثمارية علىاالالعقارات مل تتش    

 أخرى.لمؤسسة مالية  إسالمي تمويل مقابل ترتيبات كضمان المجموعة
 

 القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  14-3
 
 بناًء علىمليار درهم(  3 .8: 2016) 2017ديسمبر  31كما في  مليار درهم 4 .2 المجموعةللعقارات االستثمارية لدى تبلغ القيمة العادلة  

 (.3)أي المستوى  ةملحوظال غير السوق مدخالت
 

 متخصصين مقيمين. تم إجراء التقييم من قبل 2016و 2017ديسمبر  31تلك العقارات كما في لتقييماً داخلياً وخارجياً  قامت المجموعة بإجراء
طريقة المعامالت  استند التقييم على. الخاضعة للتقييم ارات االستثماريةالعقوالخبرة بمكان وفئة  الالزمة المهنية المؤهالت والكفاءة لديهم

باإليجار الحالي والقيم اإليجارية المتداولة بالسوق لعقارات  مدعوماً المستقبلية المقدرة  لتدفقات النقديةل المماثلة ونموذج احتساب القيمة الحالية
القيمة الحالية  المستخدم الحتساب معدل الربح،عكس يتلك العقارات. لنشاء اإل أعمال زإنجا مرحلةمشابهة في نفس الموقع تم تعديلها لتعكس 

 التدفقات النقدية.وتوقيت  اليقينعدم حاالت تقييمات السوق الحالية لللتدفقات النقدية المستقبلية، 
 

 اإليراداتتقدير  عندالمستقبلية والعائد المطلوب. استندت التقييمات على التقييم الفردي، لكل نوع من أنواع العقارات، لكل من اإليرادات 
مقارنة التغيرات المحتملة في المستويات اإليجارية من قيمة إيجار كل عقد وتاريخ االنتهاء مع القيمة اإليجارية  تالمستقبلية للعقارات، تم

 الحالية في السوق، باإلضافة إلى التغيرات في نسبة اإلشـغال وتكاليف العقار.
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 حات حول البيانات المالية الموحدة إيضا
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الذمم المدينة والموجودات األخرى     15
 

 التحليل حسب الفئة      15-1
 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 2.393.545 2.306.876 1-1-15 ذمم مدينة من بيع عقارات استثمارية، صافي
 776.216 855.219 2-1-15 من العمالء المستحق 
 1.066.519 1.357.089  قبوالت

 119.848 141.238  مصروفات مدفوعة مقدماً 
 403.623 229.458 1-45 القيمة العادلة للمشتـقات اإلسالمية 

 - 9.973  موجودات الضريبة المؤجلة
 1.547.755 2.439.346  أخرى 

  -------------- ------------- 
 6.307.506 7.339.199  اإلجمالي 

  ======== ======= 
    
  ، صافي م مدينة من بيع عقارات استثماريةذم 15-1-1
 

البيع اتفاقيات . فيما يلي أبـرز شروط وأحكام عقارات استثمارية في السنوات السابقةاتفاقيات بيع وشراء لبيع  وشركته التابعة أبرم البنك 
 والشراء:

 
 تم مد فترة الترتيب حتى 2016ديسمبر  30في أو قبل  القبض ةمستحق معامالت البنك وشركته التابعةفيما يتعلق ب ة المبيعاتقيمكون ت .

 ؛ بنفس الشروط الموضحة أدناه 2019ديسمبر  31
  بيع بالكامل أو جزء منه بشكل في حالة تسوية قيمة الن معاً، بناء على رغبة المشتري. البيع نقداً أو عيناً أو باالثني مبلغيمكن تسوية

للقيمة المستحقة والواجبة  البيع أو جزء منه بقيمة مساوية مبلغعن مقابل كامل  الممنوحة عوضاً  الموجوداتعيني، يجب أن تكون 
 ما تنص عليه االتفاقيـة؛ ول وفقاً السداد 

 البـنك.سعر الشراء األصـلي المتبقي لقطع األراضي لدى المتعلقة ب تبـقى االلتزامات 
 

     المستحق من العمالء  15-1-2
 
تعريف الموجودات التمويلية واالستثمارية  ال ينطبق عليهامكشـوفة وحسابات أخرى  جاريةحسابات  العمالء فيمن  المستحقمثل تي

ـحتفظ درهم(. تمليـون  632 :2016مليون درهم ) 619مخصص انخفاض القيمة البـالغ  بعد خصم بيان هذه األرصدةاإلسالمية. تم 
 مليـون درهم( مقابل هذه الحسـابات. 1.250: 2016مليـون درهم ) 1.250تبلغ قيمتها بضمانات  المجموعة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 الممتلكات والمعدات  16
 
 
 

 
 أراضي

 مبانيو

 األثاث 
 والمعدات

 والسيارات 

 
 تقنية 

 المعلومات 

 األعمال 
 الرأسمالية
 قيد اإلنجاز 

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      التكلفة: 
 2.080.630 332.431 647.708 336.676 763.815 2017يناير  1الرصيد في 
 349.531 310.460 14.318 21.642 3.111 إضافات 

 (5.391) (839) (2) (2.201) (2.349) استبعادات 
 (6.847) (353) (5.450) (67) (977) مشطوبات 
 - (77.347) 61.368 2.582 13.397 تحويالت

 (10.252) (70) (4.056) (6.126) - تسويات صرف العمالت 
 ------------ ----------- ----------- ----------- -------------- 

 2.407.671 564.282 713.886 352.506 776.997  2017ديسمبر  31الرصيد في 
 ====== ====== ====== ====== ======== 

      االستهالك المتراكم:
 1.153.019 - 537.805 275.639 339.575 2017يناير  1الرصيد في 

 119.451 - 62.497 26.289 30.665 لسنة على االمحمل 
 (2.191) - (1) (2.190) - استبعادات 

 6.498 - (831) 1.352 5.977 ىأخر
 (5.585) - (2.604) (2.981) - تسويات صرف العمالت 

 ----------- ----------- ----------- ----------- -------------- 
 1.271.192 - 596.866 298.109 376.217  2017ديسمبر  31الرصيد في 

 ====== ====== ====== ====== ======== 
      ترية القيمة الدف

 1.136.479 564.282 117.020 54.397 400.780 الرصيد في نهاية السنة 
 ====== ===== ====== ====== ======== 
      

      التكلفة: 
 1.837.011 255.907 595.585 312.856 672.663 2016يناير  1الرصيد في 
 218.546 138.382 16.308 16.891 46.965 إضافات 
 (4.694) - (699) (2.279) (1.716) دات استبعا

 (1.392) (1.357) - (35) - مشطوبات 
 - (60.509) 36.753 9.490 14.266 تحويالت
 31.815 - - - 31.815 أخرى  تحويالت 

 (656) 8 (239) (247) (178) تسويات صرف العمالت 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- 

 2.080.630 332.431 647.708 336.676 763.815 2016ديسمبر  31الرصيد في 
 ====== ====== ====== ====== ======= 

      االستهالك المتراكم:
 1.041.656 - 489.983 237.222 314.451 2016يناير  1الرصيد في 

 119.487 - 63.919 24.879 30.689 لسنة على االمحمل 
 (1.633) - (701) (901) (31) استبعادات 

 (6.613) - (15.572) 14.503 (5.544)  أخرى
 122 - 176 (64) 10 تسويات صرف العمالت 

 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- 
 1.153.019 - 537.805 275.639 339.575 2016ديسمبر  31الرصيد في 

 ====== ====== ====== ====== ======= 
      القيمة الدفترية 

 927.611 332.431 109.903 61.037 424.240 الرصيد في نهاية السنة 
 ====== ===== ====== ====== ====== 

 

 إليضاحا)راجع  ن درهممليو 31 .8: 2016)ال شيء إعادة تصنيفها من عقارات استثمارية تبلغ قيمتها  ت  تتمثل التحويالت األخرى في العقارات التي تم
14-1) . 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الشركات التابعة            17
 

 قائمة الشركات التابعة الهامة             17-1
 

 : كات التابعةبشكل مباشر أو غير مباشر في الشر التي تمتلكها المجموعةالهامة حصص الفيما يلي  
 

  
 

 التابعة اسم الشركة

 
 

 الرئيسي النشاط

 
 التأسيس  بلد

 والعمليات

 الملكيـة نسبة وحصص
 وحقوق التصويت التي

 تحتفظ بها المجموعة 
    2017 2016 
      
 ٪100 .0 ٪100 .0 باكستان مصرفية  خدمات المحدود باكستان اإلسالمي دبي بنك  .1
 ٪92 .0 ٪92 .0 ارات العربية المتحدةاإلم تمويل .عتمويل ش.م.  .2
 ٪100 .0 ٪100 .0 كينيا خدمات مصرفية بنك دبي اإلسالمي كينيا  .3
 ٪95 .0 ٪95 .0 اإلمارات العربية المتحدة الوساطة خدمات ذ.م.م. المالية اإلسـالمية للخدمات شركة دبي  .4
 ٪44 .9 ٪44 .9 عربية المتحدةاإلمارات ال تطوير العقارات  شركة ديار للتطوير العقاري ش.م.ع.   .5
 ٪60 .0 ٪60 .0 اإلمارات العربية المتحدة مالية وقانونية استشارات م.م.ذ المالية والقانونية لالستشارات الشريعة دار  .6
 ٪99 .5 ٪99 .5 اإلمارات العربية المتحدة عمالية خدمات م..م.ذ للخدمات التنمية شركة  .7
 ٪100 .0 ٪100 .0 مصر لعقاراتا تطوير العقارية الحديث التطوير  .8
 ٪100 .0 ٪100 .0 مصر العقارات تطوير العقاري لالستثمار الحديث التعمير  .9
 ٪100 .0 ٪100 .0 مصر العقارات تطوير العقاري لالستثمار الحديثة التنمية  .10
 شركةإدارة العقارات )لخدمات شركة نسيج   .11

 ٪99 .0 ٪99 .0 مارات العربية المتحدةاإل إدارة العقارات سابقاً( م..م.ذ للصناعات نسيج
 ٪99 .5 ٪99 .5 اإلمارات العربية المتحدة طباعة م..م.ذ اإلسالمي دبي بنك مطبعة  .12
 ٪100 .0 ٪100 .0 اإلمارات العربية المتحدة االستثمار  اإلسالمي لالستثمار العقاري المحدود  .13
 ٪100 .0 ٪100 .0 ات العربية المتحدةاإلمار تجارة السيارات  شركة اإلمارات لتأجير السيارات  .14
 

 من لمصلحته البنك بها يحتفظ 12و 11و 7و 4المنشآت  في المتبقية فإن حقوق الملكية أعاله، المبينة الملكية المسجلة حصص إلى باإلضافة
 سمية.ا ترتيبات خالل
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 الشركات التابعة )تابع(             17
 

             المنشآت ذات األغراض الخاصةقائمة  17-2
 

إلدارة معامالت محددة تتضمن صناديق استثمارية، ومن المتوقع إغالق تلك  التي تم تأسيسها المنشآت ذات األغراض الخاصةفيما يلي قائمة  
 المنشآت فور إنجاز المعامالت ذات الصلة. 

 

  
 ذات الغرض الخاص اسم المنشأة

 
 الرئيسي النشاط

 التأسيس  بلد
 والعمليات

 الملكيـة نسبة وحصص   
 وحقوق التصويت      

 التي تحتفظ بها المجموعة   
    2017 2016 
 ٪100 .0 ٪100 .0 لوكسمبورج االستثمار  هولدانفست لالستثمار العقاري  .15
 ٪100 .0 ٪100 .0 فرنسا مار االستث فرنسا االستثمار العقاري ساس  .16
 ٪100 .0 ٪100 .0 فرنسا االستثمار  اس آى آر ال باربانيرز  .17
 ٪100 .0 ٪100 .0 فرنسا االستثمار  اس سي آي لو سيفاين   .18
 ٪100 .0 ٪100 .0 فرنسا االستثمار  فيندي ريل استيت ساس  .19
بي اي اس آر اينودزفانغيستي   .20

 بيتايلونجسفيرفالتونغ جي ام بي اتش
 االستثمار 

 
 استراليا

 0. 100٪ 0. 100٪ 
 ٪100 .0 ٪100 .0 المانيا االستثمار  األلمانية اإلسالمية القابضة جي ام بي اتش  .21
 ٪100 .0 ٪100 .0 المانيا االستثمار  راين لوجيستكس جي ام بي اتش  .22
 ٪100 .0 ٪100 .0 هولندا االستثمار  جف القابضة بي في  .23
 ٪100 .0 ٪100 .0 اإلمارات العربية المتحدة االستثمار  .م.م.ذ منطقة حرة جاريالت للتمويل اإلسالمي  .24
 ٪100 .0 ٪100 .0 اإلمارات العربية المتحدة االستثمار  م.م.ذ ح م أتالنتيك جلف  .25
للشحن منطقة حرة  اإلسالمية أوشانيك شركة  .26

 .م.م.ذ
 االستثمار 

 
 اإلمارات العربية المتحدة

 0. 100٪ 0. 100٪ 
 ٪40 .0 ٪40 .0 األردن  االستثمار  ركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ش  .27
 ٪100 .0 ٪100 .0 اإلمارات العربية المتحدة االستثمار  ليفانت ون انفستمنت ليمتد  .28
 ٪100 .0 ٪100 .0 كايمان جزر االستثمار  بيترا ليمتد  .29
 ٪99 .0 ٪99 .0 المتحدةاإلمارات العربية  االستثمار  م.م.ذ لالستثمار سقيا شركة  .30
 ٪99 .0 ٪99 .0 اإلمارات العربية المتحدة االستثمار  م..م.ذ لالستثمار نايل بلو شركة  .31
 - ٪100 .0 جزر كايمان االستثمار بنك دبي اإلسالمي إف إم ليمتد  .32
 - ٪100 .0 جزر كايمان االستثمار األمين  .33

 
من خالل  تفظ بها البنك لمصلحتهيح 31و 30المنشأتين  في المتبقية حقوق الملكية، فإن الملكية المسجلة المبينة أعالهحصص باإلضافة إلى  

 .اسميةترتيبات 
 

 الحصص غير المسيطرة              17-3
 

 : جوهريةتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة التي تحتفظ بحصص غير مسيطرة فيما يلي  
  
  

 
 اسم الشركة التابعة 

نسبة وحصص الملكية 
حقوق التصويت للحصص و

 غير المسيطرة
 الربح المخصص

 للحصص غير المسيـطرة
   الحصص غير المسيطرة 

 المتراكـمة
  2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  
        
 186.252 182.402 8.002 1.339 ٪8 .0 ٪8 .0 تمويل ش.م.ع 1
 2.581.128 2.758.425 443.327 178.549 ٪55 .1 ٪55 .1 ديار للتطوير ش.م.ع. 2
 1.475 1.860 2.044 1.497 - - شركات تابعة أخرى   3
    ----------- ----------- -------------- ------------- 
 2.768.855 2.942.687 453.373 181.385   اإلجمالي  
    ====== ====== ======== ======= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الشركات التابعة )تابع(              17
 

 الحصص غير المسيطرة الجوهرية                17-4
 

 ية بين شركات المجموعة: فات الداخلللحصص غير المسيطرة الجوهرية قبل الحذو الموجزةفيما يلي المعلومات المالية   
 

                 .عتمويل ش.م. 17-4-1
 ديسمبر 31 

2017 
 ديسمبر 31

2016 
 ألف درهم ألف درهم 

   المركز المالي: بيان
 3.825.686 3.077.683 الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي 

 856.297 906.947 أخرى 
 -------------- ------------- 

 4.681.983 3.984.630 إجمالي الموجودات 
 ======== ======= 
   

 925.000 1.330.000 المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية
 1.102.500 - صكوك مصدرة 

 120.893 98.936 أخرى
 -------------- ------------- 

 2.148.393 1.428.936 إجمالي المطلوبات
 ======== ======= 
   

 2.533.590 2.555.694 حقوق الملكية
 ======== ======= 
   
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

   بيان الدخل الشـامل
 337.978 243.774 إجمالي اإليرادات

 (119.340) (117.810) إجمالي المصروفات التشغيلية 
 (115.419) (81.184) حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح  

 ------------ ------------ 
 103.219 44.780  السنة صافي أرباح

 (125) 5.562 األخرى  اإليرادات الشاملة
 ----------- ----------- 

 103.094 50.342 اإليرادات الشاملةإجمالي 
 ====== ====== 
   

   بيان التدفقات النقدية
 786.366 601.375 التشـغيلية األنشطةالناتجة من صافي التدفقات النقدية 

 28.135 43.319 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية
 (750.000) (722.500) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 ------------- ------------- 
 64.501 (77.806) صافي التدفقات النقدية خالل السنة

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

 2.000 2.000 توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 
 ==== ==== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 الشركات التابعة )تابع(              17
 

 الحصص غير المسيطرة الجوهرية )تابع(             17-4
 

 ديار للتطوير ش.م.ع.                17-4-2
 ديسمبر  31 

2017 
 ديسمبر 31

2016 
 ألف درهم ألف درهم 

   بيان المركز المالي
 1.256.016 1.265.038 االستثمار في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

 1.290.229 1.232.321 عقارات محتفظ بها للبيع 
 330.669 338.019 عقارات استثمارية 

 2.274.127 2.713.792 ذمم مدينة وموجودات أخرى 
 1.063.689 1.527.665 أخرى

 -------------- ------------- 
 6.214.730 6.536.835 إجمالي الموجودات 

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

 438.678 665.877 المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية
 903.384 869.281 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 -------------- ------------ 
 1.342.062 1.535.158 إجمالي المطلوبات

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

 4.872.668 5.001.677 حقوق الملكية
 ======== ======= 
   
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

   بيان الدخل الشـامل
 299.901 292.329 إجمالي اإليرادات

 (136.355) (152.578) الي المصروفاتإجم
 (19.483) (18.696) حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح  

 69.762 9.140 شركات زميلة وائتالفات مشتركة  أرباحالحصة من 
 ------------ ----------- 

 213.825 130.195 أرباح السنة 
 (1.707) (1.186) اإليرادات الشاملة األخرى 

 ----------- ----------- 
 212.118 129.009 إجمالي اإليرادات الشاملة

 ====== ====== 
   بيان التدفقات النقدية
 (68.414) (317.314) األنشطة التشـغيليةالمستخدمة في  صافي التدفقات النقدية
 180.858 (136.655) الناتجة من األنشطة االستثمارية)المستخدمة في( / صافي التدفقات النقدية 
 (58.612) 210.284 األنشطة التمويلية (المستخدمة فيالناتجة من / ) صافي التدفقات النقدية

 ----------- ----------- 
 53.832 243.685 صافي التدفقات النقدية الناتجة خالل السنة

 ====== ===== 
 
 المطبقة من قبلالسياسات المحاسبية للشركة التابعة مع تلك السياسات المحاسبية تم إجراء تعديالت على المعلومات المالية أعاله لكي تتماشى   

 المجموعة. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ودائع العمالء     18
 

  حسب الفئةتحليل ال  18-1
 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 29.006.775 34.053.855  جارية  حسابات
 17.848.031 18.871.920  حسابات توفير  
 74.905.616 93.595.393  ودائع استثمارية 

 488.947 533.204  حسابات هامشية   
 19.733 16.365 3-18 احتياطي مخاطر استثمارات المودعين 

 107.848 110.214 4-18 حصة المودعين من األرباح مستحقة الدفع 
  ----------------- ---------------- 

 122.376.950 147.180.951  اإلجمالي 
  ========= ========= 

 
  الموقع الجغرافي التحليل حسب   18-2

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 116.871.950 138.623.560  داخل اإلمارات العربية المتحدة 
 5.505.000 8.557.391  المتحدة  خارج اإلمارات العربية

  ----------------- ---------------- 
 122.376.950 147.180.951  اإلجمالي 

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

 احتياطي مخاطر استثمار المودعين  18-3
 

 طي. يتم دفع هذا االحتياطي إلىكاحتيا يتم تخصيصهيتمثل احتياطي مخاطر استثمار المودعين في جزء من حصة المودعين من األرباح 
يتم إدراج الزكاة المستحقة على احتياطي مخاطر استثمار المودعين ضمن الزكاة  .البنكلدى  الفتوى والرقابة الشرعية هيئةموافقة بالمودعين 

 مستحقة الدفع ويتم خصمها من رصيد احتياطي مخاطر استثمار المودعين. 
 

  ر استثمار المودعين:  فيما يلي الحركة في احتياطي مخاط
 
 2016 2017 إيضاح  
 ألف درهم ألف درهم  
    

 57.382 19.733  يناير  1الرصيـد كما في 
 (522) (433) 23 الزكـاة للسنة 
 (37.127) (2.935) 4-18 حصة المودعين من األرباح خالل السنة إلى  صافي المحول

  ----------- ----------- 
 19.733 16.365  ديسمبر  31 الرصيـد كما في

  ===== ===== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ودائع العمالء )تابع(     18
 

 األرباح مستحقة الدفع حصة المودعين من   18-4
 2016 2017 إيضاح  
 ألف درهم ألف درهم  
    

 130.948 107.848  يناير  1الرصيـد كما في 
 469.792 472.730 37 لسنة لحصة المودعين من األرباح 

 37.127 2.935 3-18 احتياطي مخاطر استثمار المودعينمن  صافي المحول
 (530.019) (473.299)  ناقصاً: المبلغ المدفوع خالل السنة

  ------------- ------------- 
 107.848 110.214  ديسمبر  31الرصيـد كما في 

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

    المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية   19
 

  التحليل حسب الفئة  19-1
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 95.431 92.942  لدى بنوكحسابات جارية 
 - 5.155.196  مستحق إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 10.322.487 9.629.416  ارية ودائع استثم
  --------------- -------------- 

 10.417.918 14.877.554  اإلجمالي 
  ========= ======== 

 
سلع لترتيب مرابحة مقابل من بنوك ومؤسسات مالية مليار درهم(  3 .9: 2016مليار درهم ) 5 .4 تتضمن الودائع االستثمارية ودائع بمبلغ 

 .مضمونة
 

 التحليل حسب الموقع الجغرافي    19-2
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 8.639.703 12.424.404  داخل اإلمارات العربية المتحدة 
 1.778.215 2.453.150  خارج اإلمارات العربية المتحدة 

  --------------- -------------- 
 10.417.918 14.877.554  اإلجمالي 

  ========= ======== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
        صكوك مصدرة  20
 

 التحليل حسب اإلصدار      20-1
 

 فيما يلي تحليل أدوات الصكوك المصدرة من المجموعة: 

 
 

 معدل الربح 
 

 2016 2017 تاريخ 
 ألف درهم  ألف درهم  حقاقاالست السنوي المتوقع 

     بورصة إيرلندا / نسداك دبي –صكوك مدرجة 
     

 2.754.750 2.754.750  2020يونيو  ٪2. 92 صكوك مصدرة من البنك 
 1.836.500 1.836.500 2021مارس  ٪3. 60  صكوك مصدرة من البنك 
 - 3.673.000 2022فبراير  ٪3. 66  صكوك مصدرة من البنك 

 1.836.500 - 2017مايو  ٪4. 75  مصدرة من البنك صكوك 
 1.010.675 - 2017يناير  ٪5. 15   شركة تابعةصكوك مصدرة من 

     

     إيداع خاص

 البنكصكوك مصدرة من 
أشهر +  3ليبور لـ 
 256.730 256.858  2019ديسمبر  نقطة أساس 150

 صكوك مصدرة من شركة تابعة
أشهر +  6كيبور لـ 

 - 137.599 2027يونيو  طة أساسنق 50
   -------------- ------------- 

 7.695.155 8.658.707   اإلجمالي 
   ======== ======= 

 
 صكوك مصدرة من البنك  20-2
 

 جرةمستأ "( والتي تتضمن موجوداتالخاضعة للملكية المشتركةتتضمن شروط البرنامج تحويل بعض الموجودات المحددة )"الموجودات 
أي بي صكوك  دي شركة إلى البنك لدى مستبدلة موجودات وأية الشريعة مع متوافقة مرخصة واستثمارات مشاركات باألصل وموجودات

 سيـطرة البنك وسيستمر البنك في تقديمها. تحتهذه الموجودات  تقع، جـزر كايمان )"المصـدر"(. ليمتد
 

، ومن المتـوقع أن الخاضعة للملكية المشتركةبخصوص الموجودات  المستلمةمن العوائد  ةنصف السـنوي اتسوف يدفع المصدر مبلغ التوزيع
نصف السـنوية. يتعهد  اتالمستحق سداده إلى حاملي الصـكوك بتواريخ التوزيعالتوزيعات نصف السـنوية تكفي تلك العائدات لتغطية مبلغ 

 مارسة من المصـدر.البنك، عند استحقاق الصكوك، بشراء تلك الموجودات بسعر الم
 

 . كما في تاريخ اإلصـدارالهامش ذو الصلة إلى  استناداً للمستثمرين  ةنصف سنوي أرباح من المتوقع أن يتم دفع
 

 شركة تابعة صكوك مصدرة من   20-3
 

 137 .6ة باكستانية )مليون روبي 4.000متوافقة مع أحكام الشريعة بقيمة  أمانةشهادات  2017 يونيو أصدرت إحدى الشركات التابعة في
 بصورةهذه الشهادات  من األرباح المحققةدفع  يتمنقطة أساس سنوياً.  50أشهر زائداً  6يعادل كيبور لـ  متوقع بمعدل ربحمليون درهم( 
 بصورة خاصة لدى بنوك محلية ومؤسسات مالية. الشهاداتتم إيداع هذه  .نصف سنوية
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى          21
 

 التحليل حسب الفئة   21-1
 

 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 889.177 1.285.934  ودائع متنوعة وحسابات أمانات  
 1.066.519 1.357.089  ذمم قبوالت دائنة

 293.585 293.585  رات ذمم دائنة متعلقة باستثما
 335.598 624.801 2-21 حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح مستحقة الدفع 

 212.009 212.833  3-21 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 331.018 210.407 1-45 القيمة العادلة لمطلوبات مشتقة إسـالمية 

 5.099 6.428 1-22 مخصص الضريبة 
 2.114 - 2-22 الضرائب المؤجلة مطلوبات
 3.833.858 3.467.830  أخرى

  -------------- ------------- 
 6.968.977 7.458.907  اإلجمالي 

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

 حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح مستحقة الدفع  21-2
 

 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 136.356 335.598  يناير 1الرصيـد في 
 1.119.716 1.716.520 37 والعمالء ودائع وكالة وودائع استثمارية أخرى من البـنوك

 285.454 322.421 37 األرباح المستحقة/ المحققة لحاملي صكوك مصدرة  
 (1.205.928) (1.749.738)  المدفـوع خالل السـنة

  -------------- ------------ 
 335.598 624.801  ديسمبر  31ي الرصيد ف

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

 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للمو فين   21-3
 

 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 199.373 212.009  يناير 1الرصيـد في 
 24.512 18.721 38 المحمل خالل السنة 
 (11.876) (17.897)  المدفـوع خالل السـنة

  ----------- ----------- 
 212.009 212.833  ديسمبر  31الرصيد في 

  ====== ====== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الضرائب   22
 

 مخصص الضرائب   22-1
  

 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 6.482 5.099  يناير 1الرصيـد في 
 21.325 35.966 3-22 المحمل خالل السنة 
 (20.556) (34.547)  المدفـوع خالل السـنة

 (2.152) (90)  تأثير صرف العمالت األجنبية 
  ---------- ---------- 

 5.099 6.428  ديسمبر  31الرصيد في 
  ==== ==== 

 
 الضرائب المؤجلة   ( موجوداتمطلوبات/ )  22-2
 

 2016 2017 حإيضا 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 1.532 2.114  يناير 1الرصيـد في 
 511 (11.527) 3-22 خالل السنة  المحمل

 71 (560)  تأثير صرف العمالت األجنبية 
  ---------- -------- 

 2.114 (9.973)  ديسمبر  31الرصيد في 
  ====== ==== 

 
    مصروفات ضريبة الدخل   22-3
 

 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 21.325 35.966 1-22 الضريبة الحالية
 511 (11.527) 2-22 الضريبة المؤجلة 

  ---------- --------- 
 21.836 24.439  اإلجمالي 

  ===== ===== 
 

دة حيث أن المصروفات الضريبية تتعلق بالشركات التابعة إن تسوية معدل الضريبة الفعلي غير جوهرية فيما يتعلق بالبيانات المالية الموح
 الخارجية فقط. 
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 الزكاة مستحقة الدفع   23
 

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 244.842 279.939  مي البنك الزكاة المحملة على حقوق الملكية المنسوبة لمساه
 (3.075) -  الزكاة المحتسبة والمدفوعة من قبل شركات مستثمر بها 

  ----------- ----------- 
 241.767 279.939  زكاة المساهمين مستحقة الدفع من قبل البـنك للسنة

 983 2.941  تسويات الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة
  ------------ ----------- 

 242.750 282.880  صافي الزكاة مستحقة الدفع من قبل البنك بالنيابة عن المساهمين
 522 433 3-18 الزكاة على احتيـاطي مخاطر استثمارات المودعين

 (983) (2.941)  الزكاة المدفوعة للسنوات السابقة
  ----------- ----------- 

 242.289 280.372  إجمالي الزكاة مستحقة الدفع   
  ====== ====== 

 

   رأس المال   24
     

 

 4.942.188.884: 2016درهم لكل سهم ) 1بواقع  عادي مصرح به سهم 4.942.188.884 إصدار ، تم2017 ديسمبر 31كما في 
 . دفع قيمتها بالكاملتم درهم لكل سهم( و 1بواقع عادي مصرح به  سهم

 

 

  الشق األولصكوك من   25
   

 

 

 قيمة اإلصدار تاريخ اإلصدار أة ذات أغراض خاصة )"المصدر"(منش
 بما يعادل ألف درهم 

 معدل الربح 
 المتوقع

 فترة 
 المطالبة 

     
سنوياً يتم سداده  ٪6. 25  3.673.000 2013مارس  دي آي بي تير ون صكوك ليمتد

 بصورة نصف سنوية
  2019في أو بعد مارس 

     
سنوياً يتم سداده  ٪6. 75  3.673.000 2015يناير  ( ليمتد2)دي آي بي تير ون صكوك 

 بصورة نصف سنوية
  2021في أو بعد يناير 

  --------------   
  7.346.000   
  ========   

 

ن تير و من خالل شركة ذات أغراض خاصة، دي آي بي متوافقة مع أحكام الشريعةمن الشق األول صكوك  ،، أصـدر البنك2013 خالل
درهم(  3.673دوالر أمريكي ) 1.000بقيمة اسمية قدرها مليون درهم(  3.673مليون دوالر أمريكي ) 1.000قيمتها  بلغت صكوك ليمتد،

من خالل منشأة ذات أغراض  متوافقة مع أحكام الشريعةال، أصدر البنك مجموعة ثانية من الصكوك من الشق األول 2016في يناير للصك. 
مليون درهم( بقيمة اسمية  3.673مليون دوالر أمريكي ) 1.000( ليمتد، )"المصدر"( بلغت قيمتها 2ير ون صكوك )، دي آي بي تخاصة
    درهم( للصك. 3.673دوالر أمريكي ) 1.000قدرها 

 

)ذات أولويـة  غير مضمونةو وتشكل التزامات ثانوية مباشرة لها تـاريخ سداد محدد ليس سندات دائمةفي  الشق األولالصكوك من  تتمثل
يحق للبنك تم إدراج الصكوك من الشق األول في بورصة إيرلندا، ومع مراعاة أحكام وشروط اتفاقية المضاربـة.  للبنكعلى رأس المال فقط( 

 شروط محددة إلعادة السداد.ل ويخضع ذلكبعد ذلك التاريخ أو في أي تاريخ دفع أرباح  تاريخ المطالبة األول"المطالبة بها بعد "
 

يتم استثمار صافي المتحصالت من الصكوك من الشق األول بالمضاربة مع البنك )المضارب( على أساس مشترك غير مقيد باألنشطة العامة 
 للبنك التي ت نفذ عن طريق وعاء المضاربة العـام.
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 شق األول )تابع(        صكوك من ال  25

 
 التحليل حسب اإلصدار )تابع(               25-1
  

، اختيار عدم القيام بتوزيعات أرباح مضاربة كما هو متوقع، على أال تشكل تلك الواقعة تعثر في السداد. ، حسب مايقرره وحدهيجوز للم صدر
. وفي حال اختيار الم صدر عدم الدفع، أو في حال حدوث عدم إلى المصدر ل عنهاالتنازتم ولكن ي وفي تلك الحالة، ال تتراكم أرباح المضاربة

دفعات أخرى على األسهم العادية الصادرة عن البنك،  ةأيسداد الدفع، ال يقوم البـنك بـ )أ( إعالن أو دفع أية توزيعات أو أربـاح، أو القيام ب
تقليص  أو إلغاء أو ية الصادرة من قبله، أو )ب( شراءدفعات أخرى على األسهم العادكما يعلن البنك أنه لن يقوم بتوزيعات أو أرباح أو أي 

 البـنك. يصدرهاأو االستحواذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على األسـهم العادية التي 
 

 احتياطيات أخرى وأسهم خزينة  26
   

  وأسهم الخزينة  الحركات في االحتياطيات األخرى  26-1
 

 :2016و 2017ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في  وأسهم الخزينة االحتيـاطيات األخرىحركة  فيما يلي  
 

 

 
 االحتياطي
 القانوني

 
 االحتياطي 

 العام

االحتياطي 
 الن امي 

 عالوة أسهم لمخاطر االئتمان

 
 أسهم 
 خزينة

 
 

 اإلجمالي 

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

2017       

 7.785.557 (20.716) - 390.000 2.350.000 5.066.273 2017يناير  1الرصيد في 

 - - - - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

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

 7.785.557 (20.716) - 390.000 2.350.000 5.066.273 2017ديسمبر  31الرصيد في 

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

2016       

 5.617.539 (14.172) 159.832 390.000 2.350.000 2.731.879 2016يناير  1الرصيد في 

 2.168.018 (6.544) 2.174.562 - - -  إصدار أسهم حقوق

 - - (2.334.394) - - 2.334.394 ونيالمحول إلى االحتياطي القان

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

 7.785.557 (20.716) - 390.000 2.350.000 5.066.273 2016ديسمبر  31الرصيد في 

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

 
 القانوني  االحتياطي  26-2
 

 تحويل يجب األساسي للبنك، والنظام 2015 لسنة (2) رقم المتحدة العربية اإلمارات لدولة التجارية الشركات قانون من 239 للمادة طبًقا
 سرأ من ٪50لـمساوياً  االحتياطي هذارصيد  يصبح إلى أن للتوزيع قابل غير قانوني احتياطي إلى للمساهمين العائدة األرباح من 10٪
  القانون. عليها ينص التي الحاالت في إال للتوزيع قابل غير االحتياطي هذا المدفوع. إن المال
 

   الن امي لمخاطر االئتماناالحتياطي   26-3
 

  . ةلعاما اتلمخصصالنظامية بشأن ا يتم االحتفاظ به وفقاً للمتطلبات غير قابل للتوزيعإن االحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان هو احتياطي 
   

 االحتياطي العام    26-4
 
 خالل االجتماع السنوي للجمعية المساهمين لموافقة ويخضع اإلدارة مجلس توجيهات على بناءً  العام االحتياطي حساب إلى التحويل يتم

 العمومية.
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 ت أخرى وأسهم خزينة )تابع( احتياطيا  26

 
 أسهم خزينة      26-5

 
 20 .7: 2016) مليـون درهم 20 .7بقيمة سهماً(  10.183.283: 2016)سهماً  10.183.283 أسهم خزينة عددهاب تحتفظ المجموعة

 .مليون درهم(
 

 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات   27
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    
 (657.367) (751.672)  يناير  1لرصيد في ا

القيمة العادلة الستثمارات أخرى بالقيمة العادلة من / )خسائر(أرباح 
 (94.305) 136.249  خالل اإليرادات الشاملة األخرى، صافي 

المحول إلى األرباح المحتجزة عند استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة 
 - 34  خرىمن خالل اإليرادات الشاملة األ

  ------------- ------------ 
 (751.672) (615.389)  ديسمبر  31الرصيد في 

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

  تحويل العمالت احتياطي   28
 

إلى  الرسميةمن عملتها  الخارجيةاحتياطي تحويل العمالت المتعلق بتحويل نتائج وصافي موجودات عمليات البنك ب يتم االعتراف مباشرة
 العمالت. تحويل احتياطيضمن  بيان القيمة المتراكمة، ويتم ىاألخر ضمن اإليرادات الشاملة( اإلماراتي عرض للبنك )أي الدرهمالعملة 

 
 والمقترحةتوزيعات األرباح المدفوعة   29
 

 .٪45 توزيعات أرباح نقدية بواقع 2017يناير  17 خالل اجتماعهم المنعقد بتاريخ المساهمون  اقترح
  

مليون  2.219هم للسهم )در 0 .45 بواقع 2016ديسمبر  31قام المساهمون باعتماد ودفع توزيعات أرباح نقدية عن السنة المنتـهية في 

 . 2017فبراير  22درهم( خالل االجتـماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد بتـاريخ 
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 2017ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة   30

 
تصميمها  تم التي والضمانات القائمة المستندية واالعتمادات التمويل اإلسالمي لتقديم االلتزامات المتعلقة بالتمويل على المالية األدوات تشتمل
 البنك. متعاملي بمتطلبات للوفاء

  
 تواريخ االلتزامات لهذه يكون ما وعادة إسالمي، تمويل لتقديم التعاقدية االلتزامات فيلتمويل اإلسالمي ابتقديم  المتعلقةااللتزامات  تتمثل
فإن  ،استخدامها صالحية االلتـزامات دون انتهاءإلمكانية  ونظراً  رسوم. دفع وتتطلب إلغـاء شروط على تشتمل أو صالحية ثابتة انتهاء
 دفعات بسدادالبنك  تلزم والضمانات القائمة المستندية االعتمادات إن المستقبلية. النقدية االحتياجات لضرورةبا مثلي ال التعاقدية المبالغ إجمالي
 العقد. الوفاء ببنودعن  عجز العميل حال في العمالء عن نيابة

 
 : 2016و 2017ديسمبر  31كما في  فيما يلي تحليل االرتباطات وااللتزامات الطارئة

 2017 2016 
 ألف درهم رهمألف د 

   االلتزامات الطارئة:االرتباطات و
 11.747.406 13.833.602 خطابات ضمان 

 2.609.674 1.852.179 اعتمادات مستندية 
 18.420.287 14.884.834 ارتباطات تسهيالت غير مسحوبة

 --------------- --------------- 
 32.777.367 30.570.615 االلتزامات الطارئةو االرتباطات إجمالي

 --------------- -------------- 
   :األخرى االرتباطات

 1.451.878 1.513.589 ارتباطات مصروفات رأسمالية
 -------------- ------------- 

 1.451.878 1.513.589 األخرىإجمالي االرتباطات 
 --------------- -------------- 

 34.229.245 32.084.204 الطارئةااللتزامات االرتباطات وإجمالي 
 ========= ======== 
 

  ة اإلسالمي ية واالستثماريةمعامالت التمويلالاإليرادات من   31
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 5.437.606 6.586.766 اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 
 995.963 1.047.491 صكوك إسالمية  اإليرادات من االستثمارات في

 24.813 99.150 اإليرادات من المرابحات الدولية مع المصرف المركزي 
 26.862 25.092 اإليرادات من الودائع االستثمارية وودائع الوكالة مع مؤسسات مالية 

 35.652 36.083 اإليرادات من المرابحات الدولية مع مؤسسات مالية  
 -------------- ------------- 

 6.520.896 3.794.582 اإلجمالي 
 ======== ======= 

 
 مليون 6 .3: 2016درهم ) ليونم 6 .3 يتم عرض اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية بعد خصم اإليرادات المستبعدة البالغة

( ألغراض مليون درهم 5 .1: 2016) درهم مليون 4 .7 غ، دفعت المجموعة مبل2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في درهم(. 
 المساهمات االجتماعية المختلفة. 
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   إيرادات العموالت والرسوم وصرف العمالت األجنبية 32
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 982.656 1.048.101  رسومو عموالت
 151.052 152.071 إيرادات صرف العمالت األجنبية 

 52.588 38.238 أرباح القيمة العادلة لمشتقات إسالمية
 238.735 168.097 عموالت ورسـوم أخرى

 -------------- ------------- 
 1.425.031 1.406.507 اإلجمالي 

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

 بالقيمة العادلة مقاسة استثمارات أخرىن اإليرادات مصافي  33
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

 إيرادات توزيعات األرباح من استثمارات تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 
 35.965 31.682 الشاملة األخرى اإليرادات  

 المحققة من بيع استثمارات تم قياسها بالقيمة العادلة  الخسائر
 (548) (650) األرباح أو الخسـائرمن خالل   

 91 30 إيرادات توزيعات األرباح من استثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر
 محققة من إعادة تقييم استثمارات تم قياسها بالقيمة العادلة الغير )خسائر( / أرباح 

 40 (24) من خالل األرباح أو الخسـائر  
 --------- --------- 

 35.548 31.038 اإلجمالي 
 ===== ===== 

 
 صافي اإليرادات من العقارات المحتف  بها للتطوير والبيع 34
 

 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 319.393 666.701  عائدات البيع 
 (160.003) (470.072) 1-13 ناقصاً: تكلفة البيع 

  ------------- ------------ 
 159.390 196.629  اإلجمالي 

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

       اإليرادات من عقارات استثمارية  35
 

 

المعترف بها من مليون درهم(  74 .3: 2016مليون درهم ) 91 .5البالغة صافي إيرادات اإليجار في  عقارات استثماريةمثل اإليرادات من تت
 : ال شيء(. 2016مليون درهم ) 27 .3بقيمة  واألرباح من استبعاد عقارات استثمارية عقاراتها االستثماريةمن  المجموعةقبل 
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 أخرى إيرادات  36
 

 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 89.119 276.510  ك إسـالميةاألرباح المحققة من استبعاد استثمارات في صكو
 22.572 51.174  إيرادات خدمات، صافي

 39.258 - 6-12 شركات زميلة وائتالفات مشتركة استبعاد األرباح من 
 1.506 180  من بيع ممتلكات ومعدات األرباحصافي 
 90.732 201.478  أخرى

  ----------- ----------- 
 243.187 529.342  اإلجمالي 

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

 حصة المودعين وحاملي الصكوك من األرباح   37
 

 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 469.792 472.730  4-18 ودائع استثمارية وودائع ادخار من العمالء 
 1.119.716 1.716.520 2-21 ودائع وكالة وودائع استثمارية أخرى من البنوك

 285.454 322.421  2-21 من صكوك مصدرة  لحاملي الصكوك محققةاألرباح المستحقة/ ال
  -------------- ------------- 

 1.874.962 2.511.671  اإلجمالي 
  ======== ======= 
 

 مصروفات المو فين   38
  

 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 1.540.065 1.549.369  رواتب وأجور وامتيازات أخرى 
 24.512 18.721  3-21 تعويضات نهاية الخدمة 

  -------------- ------------- 
 1.564.577 1.568.090  اإلجمالي 

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

 المصروفات العمومية واإلدارية  39
 

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 97.817 98.329  صيانة معدات ومباني مصروفات
 78.163 96.037  إدارية مصروفات

 120.055 122.937  التشغيلية ةمصروفات اإليجار من عقود اإلجار
 278.859 285.075  مصروفات تشغيليـة أخرى 

  ------------ ----------- 
 574.894 602.378  اإلجمالي 

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



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 70 
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  صافي خسائر انخفاض القيمة  40
 

 2016 2017 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 2.112.060 1.909.262 3-9 المخصص المحمل للموجودات التمويلية واالستثماريـة اإلسالمية 
 (1.149.491) (1.073.843) 3-9 المخصص المحرر للموجودات التمويلية االستثمارية اإلسالمية 

 (570.763) (11.966)  للذمم المدينة والموجودات األخرى  /المخصصالمحرر صافي
  ------------ ----------- 
  823.453 391.806 
  ======= ====== 

 
  ةوالمخفض ةاألساسي ربحية السهم 41
 

أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت خصمبعد  البنكمالكي  أرباح السنة العائدة إلى من خالل تقسيم ةوالمخفض ةاألساسي ربحية السهمتم احتساب 
 على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي: الشق األولإلى حاملي الصكوك من  ةح العائداربواأل
 
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 3.596.678 4.322.195  أرباح السنة العائدة إلى مالكي البنك  
 (477.490) (477.490)  ربح العائد إلى حاملي الصكوك من الشق األول ال

 (22.500) (19.360)  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  -------------- ------------- 
  3.825.345 3.096.688 
  ======== ======= 

 4.605.344 4.932.006  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف( 
  ======== ======= 

 0. 67 0. 78  ربحية السهم األساسية والمخفضة )درهم للسهم( 
  ==== === 

 
ار كما في تـاريخ التقرير، تعادل ربحية السهم المخفضة ربحية السهم األساسية حيث لم يصدر البنك أي أدوات مالية ينبغي وضعها في االعتبـ

 عند احتساب ربحية السهم المخفضة.
 

 وما يعادله النقد  42
 2016 2017 إيضاح  
 ألف درهم ألف درهم  
    

 16.654.681 27.885.248 1-7 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 
 4.546.197 4.676.952 1-8 المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

 (10.417.918) (14.877.554) 1-19 بنوك ومؤسسات مالية  إلىالمستحق 
  ---------------- ---------------- 
  17.684.646 10.782.960 

ناقصاً: األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات تواريخ 
 (199.694) (199.694)  أشهر 3استحقاق أصلية تمتد ألكثر من 

بنوك ومؤسسات مالية ذات تواريخ استحقاق تمتد  إلىزائداً: المستحق 
 4.828.090 4.243.482  أشهر 3ألكثر من 

  ---------------- --------------- 
 15.411.356 21.728.434  ديسمبر  31الرصيد في 

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



 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.
 

 71 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة        43
 

 ذات العالقة       هوية األطراف  43-1
 

 تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة أو التأثير على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية أو 
 التشغيلية. 

  
ت ذات العالقة بهم ضمن سياق موظفي اإلدارة والجهاكبار وأعضاء مجلس اإلدارة ووالشركات الزميلة معامالت مع المساهمين  البنكبرم ي

  المتفق عليها بين األطراف المعنية. للشروط  األعمال االعتيادية وفقاً 
 
عند توحيد البيانات المالية ولم يتم اإلفصاح  للبنك،والتي تعتبر أطراف ذات عالقة  ،تم حذف األرصدة والمعامالت بين البنك وشركاته التابعة 

 عنها في هذا اإليضاح.
 

 لمساهمون الرئيسيون        ا 43-2
 

 وهي الشركة التي تعتبر حكومة دبي أكبر المساهمين بها.مؤسسة دبي لالستثمارات، هي  2017ديسمبر  31كما في يعد أكبر مساهمي البنك  
 

 األرصدة والمعامالت الهامة          43-3
 

. بصورة فردية ما تم اإلفصاح عنه، بخالف لمؤسسة دبي لالستثمارات المنشآت التابعةفيما يلي نسبة الموجودات والمطلوبات المتنوعة لدى 
 وفقاً لشروط السوق االعتيادية.بينها وبين البنك  المالية ، وتتم كافة المعامالتتتمثل تلك المنشآت في منشآت تجارية تدار بصورة مستقلة

 
  2017 2016 
  ٪ ٪ 
    

 7. 8 8. 9  ية الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالم
 5. 5 8. 4  ودائع العمالء 

 10. 5 1. 5  بنوك ومؤسسات مالية  إلىالمستحق 
 - 42. 4  المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

 
 التعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار مو في اإلدارة           43-4

 
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 62.038 67.236  ألخرىالرواتب واالمتيازات ا
 1.092 651   للموظفين  تعويضات نهاية الخدمة

  === ==== 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(         43

 

 األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة 43-5
 

 ي األرصدة الهامة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة:فيما يل 
            

 
المساهمون 
 الرئيسيون

أعضاء مجلس 
 كبار اإلدارة و

 مو في اإلدارة 

الشركات الزميلة 
واالئتالفات 
 المشتركة 

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

2017     
 1.748.205 6.161 10.057 1.731.987 الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 1.581.182 - - 1.581.182 االستثمار في صكوك إسالمية 
 7.770.438 12.891 91.110 7.666.437 ودائع العمالء 
 122 122 - - االلتزامات الطارئة االرتباطات و

 80.032 426 588 79.018 ل اإلسالمي اإليرادات من االستثمار والتموي
 99.748 - 4.464 98.284 حصة المودعين من األرباح 

 65.476 - - 65.476 اإليرادات من االستثمار في صكوك إسالمية
     

2016     
 2.181.823 6.529 11.189 2.164.105 الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 917.752 - - 917.752 مية االستثمار في صكوك إسال
 7.157.322 12.603 25.139 7.119.580 ودائع العمالء 
 227 224 3 - االلتزامات الطارئة االرتباطات و

 75.689 403 659 74.627 اإليرادات من االستثمار والتمويل اإلسالمي 
 131.838 - 150 131.688 حصة المودعين من األرباح 

 32.050 - - 32.050 في صكوك إسالمية اإليرادات من االستثمار
 

لم يتم االعتراف بأي مخصصات النخفاض القيمة مقابل الموجودات التمويـلية واالستثمارية اإلسالمية المقدمة إلى أطراف ذات عالقة أو  
 . 2016و 2017بر ديسم 31في  المنتهيتين السنتينااللتزامات الطارئة المصدرة لصالح أطراف ذات عالقة خالل االرتباطات و

 

 معلومات حول القطاعات       ال 44
 

 القطاعات المعلنة 44-1
 

الجهة الرئيسية بشكل منتظم من قبل  مراجعتهاتم التي ت المجموعةمكونات على أساس التقارير الداخلية حول  المعلنةالقطاعات  تعريفيتم  
 .صيص الموارد للقطاع وتقييم أدائهخت بهدف لدى المجموعة المسؤولة عن اتخاذ القرارات التشغيلية

 

 إلى خمسة قطاعات رئيسية كما يلي:  المجموعةيتم تقسيم القطاعات المعلنة لدى  
 

يتولى بشكل رئيسي ودائع العمالء من األفراد وتقديم المرابحات التجارية واالستهالكية والسلم  قطاع الخدمات المصرفية لألفراد: -
والخدمات المصرفية المميزة  وتسهيالت تحويل األموال االئتمان طاقاتوب واإلجارة وتمويل المنزل

 التجاري. وتسهيالت التمويلوإدارة الثروات 
  

 الجارية والحسابات والودائع األخرى االئتمانية والتسهيالت يتولى بشكل رئيسي تسهيالت التمويل قطاع الخدمات المصرفية للشركات: -
 للعمالء من الشركات والمؤسسات. ة المخاطروإدارة النقد ومنتجات إدار

  

بصورة عامة  البنكتعرض لها ييتولى بشكل رئيسي إدارة مخاطر السيولة ومخاطر السوق التي  قطاع الخزينة: -
 لدى البنك ويقدم خدمات الخزينة للعمالء. كما يقوم قطاع الخزينة أيضاً بإدارة الصكوك اإلسالمية

 ة المخاطر المذكورة أعاله.ويخصص أدوات مالية إلدار
  

 يتولى التطوير العقاري واالستثمارات العقارية األخرى للشركات التابعة. قطاع التطوير العقاري: -
  

خدمات أخرى بخالف الخدمات الرئيسية المذكورة أعاله بما في ذلك الخدمات المصرفية  أخرى: -
 االستثمارية.

 

 ت المعلنة المذكورة أعاله هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة.إن السياسات المحاسبية للقطاعا 
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  )تابع(  المعلومات حول القطاعات 44
 

  اتاعالقطربحية  44-2
 

 :  ديسمبر 31للسنة المنتهية في  المجموعةدات والمطلوبات فيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى الموجو حولوبعض المعلومات  أو الخسائر األرباحالجدول التالي  يعرض 
 

 اإلجمالي            أخرى            التطوير العقاري     الخزينة            الخدمات المصرفية للشركات الخدمات المصرفية لألفراد   
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
             

 6.760.999 7.687.114 391.135 647.797 350.180 285.262 705.473 872.817 2.007.346 2.561.567 3.306.865 3.319.671 صافي اإليرادات التشغيلية
 (2.297.306) (2.335.642) (292.348) (357.893) (136.355) (155.066) (38.654) (42.359) (366.475) (358.429) (1.463.474) (1.421.895) المصروفات التشغيلية 

)خسائر(/عكس انخفاض 
 (391.806) (823.453) 587.450 (10.560) - - - 125.000 (19.068) (72.835) (960.188) (865.058) القيمة 

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

 4.071.887 4.528.019 686.237 279.344 213.825 130.196 666.819 955.458 1.621.803 2.130.303 883.203 1.032.718 األرباح قبل ضريبة الدخل 
 ======= ====== ======== ======= ====== ====== ====== ====== ====== ======   

 (21.836) (24.439)           مصروفات ضريبة الدخل
           -------------- ------------- 

 4.050.051 4.503.580           سنة  أرباح ال
           ======== ======= 

      

 اتالمركز المالي للقطاع 44-3
 

 :  المجموعةفيما يتعلق بقطاعات األعمال لدى  وحقوق الملكية يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات 
 

 اإلجمالي             أخرى            التطوير العقاري      الخزينة            الخدمات المصرفية للشركات الخدمات المصرفية لألفراد   
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
             

موجودات 
 174.970.505 207.337.009 24.403.684 36.717.502 5.601.755 6.276.084 30.043.832 31.186.250 76.592.250 93.439.993 38.328.829 39.717.180  اتالقطاع

 ========= ======== ========= ======== ========= ======== ======== ======= ========= ======== ========== ========= 
مطلوبات 
 147.701.289 178.456.491 2.144.312 2.213.744 1.024.270 1.215.983 19.063.899 24.387.508 65.146.114 85.677.846 60.322.694 64.961.410  اتالقطاع

 ========= ======== ========= ======== ========= ======== ======== ======= ======== ======= ========== ========= 
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 المعلومات حول القطاعات )تابع(   44
 

  المعلومات الجغرافية  44-4
 

: دولة اإلمارات مل ضمن سوقين جغرافيينعالمجموعة ت، إال أن األعمالبشكل رئيسي على قطاعات  المجموعةبالرغم من اعتماد إدارة 
 وتمثل السوق الدولي. ت العربية المتحدةوتمثل السوق المحلي، وخارج دولة اإلمارا العربية المتحدة

 
 31في المراكز التشغيـلية للسنتين المنتهيتين بناًء على موقع للمجموعة  من العمالء الخارجيينالي توزيع إجمالي اإليرادات يوضح الجـدول الت

 :2016و 2017ديسمبر 
 إجمالي اإليرادات من       

 العمالء الخارجيين      
   2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم   
     

 8.134.596 9.645.290   داخل اإلمارات العربية المتـحدة
 501.365 553.495   خارج اإلمارات العربية المتـحدة

   -------------- ------------- 
 8.635.961 10.198.785   اإلجمالي 

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

 .والزميلة التابعة اوشركاتهللمجموعة يستند التحليل الجغرافي إلجمالي اإليرادات من العمالء الخارجيين إلى مواقع المراكز التشغيلية 
 

 حول البيـانات الماليـة المـوحدة. 36و 31 في اإليضاحينجات والخدمات األسـاسية اإليرادات من المنتتم اإلفصاح عن 
 

 األدوات المالية المشتقة اإلسالمية  45
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة اإلسالمية 45-1
 

التي تم السمية ا للقيم باإلضافة ،يةالسوق القيم تعادل التي ،اإلسالمية المشتقةلألدوات المالية  والسالبة الموجبة العادلة القيم أدناه الجدول يوضح
 المرجعي أو المؤشر السعر ،ةاإلسالمي المتعلق باألداة المشتقة المعني األصلقيمة  ة فياالسمي القيمة تتمثل .االستحقاقحسب تاريخ  تحليلها
وال  السنة نهاية في مةالقائ المعامالت حجم إلى االسمية القيم تشير قيمة المشتقات اإلسالمية. في يراتالتغ يتم قياس بموجبه الذي األساس وهو
 االئتمان. مخاطر أو السوق مخاطر على مؤشراً  تمثل
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 األدوات المالية المشتقة اإلسالمية )تابع(  45

 
 ية )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة اإلسالم  45-1

 
  القيم االسمية حسب المدة حتى تاريخ االستحقاق       

 
 القيمة العادلة

 الموجبة
 (15)اإليضاح 

 القيمة العادلة
)اإليضاح  السالبة

21-1) 

 إجمالي 
 القيمة

 االسمية 

 
 خالل 

 أشهر  3

 
 3 منأكثر 
 أشهر 

 إلى سنة

 
 من سنة أكثر 
 سنوات   3إلى 

 
 3 منأكثر 

 سنوات 
 سنوات   5إلى 

 
 أكثر من 

 سنوات 5
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

2017         
المشتقات اإلسالمية المحتف  بها 

 للمتاجرة:
        

 - - - 41.420 3.989.379 4.030.799 31.202 32.532 تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت
 23.339.739 6.199.178 6.899.255 188.432 - 36.626.604 168.298 186.019 معدل ربح إسالمي  اتترتيبات خيار

 - - 328.802 25.995 468.073 822.870 10.907 10.907 عقود خيارات اسالمية للعمالت
 -----------  -----------  ----------------  -------------- -----------  --------------  --------------  ---------------  

 23.339.739 6.199.178 7.228.057 255.847 4.457.452 41.480.273 210.407 229.458 اإلجمالي 
 ====== ====== ========= ======== ====== ======== ======== ========= 
         

2016         
المشتقات اإلسالمية المحتف  بها 

 للمتاجرة:
        

 - - - 1.021.964 5.938.497 6.960.461 54.163 51.991 تعهدات أحادية لشراء/ بيع عمالت
 18.333.195 3.551.003 2.812.889 531.661 1.419.982 26.648.730 218.577 293.354 معدل ربح إسالمي  ترتيبات خيارات

 - - - 1.303.257 - 1.303.257 58.278 58.278 عقود خيارات اسالمية للعمالت
 -----------  -----------  ---------------  ------------- --------------  --------------  --------------  --------------  

 18.333.195 3.551.003 2.812.889 2.856.882 7.358.479 34.912.448 331.018 403.623 اإلجمالي 
 ====== ====== ======== ======= ======== ======== ======== ======== 

 
 أنواع األدوات المشتقة اإلسالمية    45-2
 

 لشراء/ بيع عمالت تعهدات أحادية  45-2-1
 

 المعامالت يتم تنفيذ تعهدات إما لشراء أو بيع عملة معينة بسعر وتاريخ محدد في المستقبل. فيلشراء/ بيع العمالت  حاديةاألتعهدات ال تتمثل
بين  ذات الصلةبين األطراف المعنية، وتسليم )مبادلة( العمالت والقبوالت خالل مبادلة العروض بالشراء/ البيع  في تاريخ التعهدعلية الف

 .المعنيةاألطراف 
 

 عقود المقايضة اإلسالمية   45-2-2
 

وفقاً ألحكام محددة  سلعةلشراء  طرف اآلخرالذي يصدره كل طرف لصالح الاإلسالمية على مبدأ الوعد )التعهد(  عقود المقايضة تعتمد
)في حال توافر شروط محددة والتي تختلف بين الوعدين، والتي ال ينفذ  محدد في المستقبلالشريعة اإلسالمية بسعر محدد في تاريخ 

 يتألف مناإلسالمية  مقايضةال ةهيكلشراء. إن بال تعهدات أحاديةراء سلع من خالل . وتمثل تعهد مشروط لشبموجبها إال وعد واحد منهما(
 معدل، تقوم األطراف المتقابلة عادًة بتبادل دفعات ربحمعدالت الل اإلسالمية ضةمقايالبيتعلق  فيماالعمالت.  معدل الربح ومقايضة مقايضة

 مقايضةالب فيما يتعلقأما  .حدةبعملة وا من خالل إبرام اتفاقية شراء/بيع سلع بموجب "اتفاقية بيع بنظام المرابحة" الربح الثابتة والمتغيرة
من خالل إبرام اتفاقية بعمالٍت مختلفة إلى تكلفة السلع ذات الصلة يتم تبادل دفعات الربح الثابتة والمتغيرة باإلضافة للعمالت اإلسالمية 

 شراء/بيع سلع بموجب "اتفاقية بيع بنظام المرابحة". 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31لمنتهية في للسنة ا

 
 تحليل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات           46
 

 .سويتهاتأو  تحصيلها فيها يتم أن المتوقع رةفتلل وفقاً  تحليلها تم التي البنك ومطلوبات موجودات استحقاق تواريخ أدناه يلخص الجدول 
 

 
2017  

 أقل من 
 أشهر   3

 أشهر  3من 
 إلى سنة 

 سنة  من
 سنوات  5إلى 

 أكثر من 
 سنوات  5

 ال يوجد
 تاريخ استحقاق

 
 اإلجمالي 

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

       الموجودات: 
 27.885.248 - - - 266.386 27.618.862 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 4.676.952 - - 199.694 - 4.477.258 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية 
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، 

 صافي
11.621.848 20.092.377 69.315.339 32.304.663 - 133.334.227 

قاسة  استثمارات في صكوك إسالمية م 
 بالتكلفة المطفأة 

783.058 1.843.891 9.599.759 11.795.972 - 24.022.680 

 1.961.733 - - 1.001.252 960.481 - قاسة بالقيمة العادلةاستثمارات أخرى م  
استثمارات في شركات زميلة وائتالفات 

 مشتركة
- - - - 2.135.931 2.135.931 

 1.274.406 - - 1.274.406 - - عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع
 3.570.154 3.570.154 - - - - عقارات استثمارية 

 7.339.199 - 1.246 1.364.586 5.098.692 874.675 خرىأذمم مدينة وموجودات 
 1.136.479 1.079.127 1.140 43.593 9.294 3.325 ممتلكات ومعدات

 ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  --------------  -----------------  
 207.337.009 6.785.212 44.103.021 82.798.629 28.271.121 45.379.026 إجمالي الموجودات

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

       المطلوبات وحقوق الملكية:
 147.180.951 - 19.163 29.543.588 65.252.186 52.366.014 ودائع العمالء

 14.877.554 - - 546.396 3.697.086 10.634.072 المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 
 8.658.707 - 137.599 8.521.108 - - صكوك مصدرة 

 7.458.907 - - 1.165.973 1.818.829 4.474.105 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
 280.372 - - - 280.372 - زكاة مستحقة الدفع 

 28.880.518 28.880.518 - - - - حقوق ملكية
 ---------------  ---------------  ---------------  -----------  ---------------  -----------------  

 207.337.009 28.880.518 156.762 39.777.065 71.048.473 67.474.191 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
 ======== ======== ======== ====== ======== ========== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 تحليل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات )تابع(            46
 

 يتها.أو تسو تحصيلها فيها يتم أن المتوقع للفترة وفقاً  تحليلها تم التي البنك ومطلوبات موجودات استحقاق يلخص الجدول أدناه تواريخ 
 

 
2016  

 أقل من 
 أشهر   3

 أشهر  3من 
 إلى سنة 

 من سنة 
 سنوات  5إلى 

 أكثر من 
 سنوات  5

 ال يوجد
 تاريخ استحقاق

 
 اإلجمالي 

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

       الموجودات: 
 16.654.681 - - - 364.062 16.290.619 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 4.546.197 - - 199.694 - 4.346.503 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية 
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، 

 صافي
10.554.757 18.469.350 59.081.722 26.861.793 - 114.967.622 

قاسة  استثمارات في صكوك إسالمية م 
 بالتكلفة المطفأة 

769.385 895.662 10.601.567 11.142.046 - 23.408.660 

قاسة بالقيمة العادلة  1.717.311 - - 897.527 819.198 586 استثمارات أخرى م 
استثمارات في شركات زميلة وائتالفات 

 مشتركة
- - - - 2.034.472 2.034.472 

 1.348.130 - - 1.348.130 - - عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع
 3.058.315 3.058.315 - - - - ة عقارات استثماري

 6.307.506 - - 1.228.282 4.620.484 458.740 أخرىذمم مدينة وموجودات 
 927.611 927.611 - - - - ممتلكات ومعدات

 ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  -------------  ----------------  
 174.970.505 6.020.398 38.003.839 73.356.922 25.168.756 32.420.590 اتإجمالي الموجود

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

       المطلوبات وحقوق الملكية:
 122.376.950 - 35.661 32.995.299 57.596.349 31.749.641 ودائع العمالء

 10.417.918 - - 2.527.710 2.300.380 5.589.828 لمؤسسات المالية المستحق إلى البنوك وا
 7.695.155 - - 4.756.155 1.836.500 1.102.500 صكوك مصدرة 

 6.968.977 - - 1.184.670 1.375.440 4.408.867 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
 242.289 - - - 242.289 - زكاة مستحقة الدفع 

 27.269.216 27.269.216 - - - - حقوق ملكية
 ---------------  --------------  --------------  ---------  ---------------  ----------------  

 174.970.505 27.269.216 35.661 41.463.834 63.350.958 42.850.836 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
 ======== ======== ======== ===== ======== ========= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
            المالية الموجودات والمطلوبات  47
 

 تصنيف األدوات المالية             47-1
 

 :2016و 2017ديسمبر  31وقيمها الدفتـرية كما في  يوضح الجدول التالي تصنيف المجموعة لكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية
 

 
 
 

 القيمة العادلة
من خالل اإليرادات 

 الشاملة األخرى

 القيمة العادلة
من خالل األرباح 

 أو الخسائر 

 
 التكلفة 
 المطفأة 

 
 القيمة 

 الدفترية 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2017

     الموجودات المالية 
 27.885.248 27.885.248 - - أرصدة لدى البنوك المركزيةنقد و

 4.676.952 4.676.952 - - المستحق من البنوك والمؤسسات المالية
 133.334.227 133.334.227 - - موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي

 24.022.680 24.022.680 - - استثمار في صكوك إسالمية م قاسة بالتكلفة المطفـأة
 1.961.733 - 2.234 1.959.499 استثمارات أخرى م قاسة بالقيمة العادلة

 7.182.020 6.952.562 229.458 - أخرىذمم مدينة وموجودات 
 -------------- ----------- ---------------- ---------------- 
 1.959.499 231.692 196.871.669 199.062.860 
 ======== ====== ========= ========= 

     المطلوبات المالية
 147.180.951 147.180.951 - - ودائع العمالء

 14.877.554 14.877.554 - - المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية 
 8.658.707 8.658.707 - - صكوك مصدرة 

 7.410.463 7.200.056 210.407 - مطلوبات أخرىوذمم دائنة 
 ------------ ----------- ----------------- ----------------- 
 - 210.407 177.917.268 178.127.675 
 ======= ====== ========== ========== 

2016     
     الموجودات المالية 

 16.654.681 16.654.681 - - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 4.546.197 4.546.197 - - المستحق من البنوك والمؤسسات المالية

 114.967.622 114.967.622 - - موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي
 23.408.660 23.408.660 - - استثمار في صكوك إسالمية م قاسة بالتكلفة المطفـأة

 1.717.311 - 2.861 1.714.450 استثمارات أخرى م قاسة بالقيمة العادلة
 6.182.544 5.778.921 403.623 - ذمم مدينة وموجودات اخرى

 ------------- ----------- ---------------- ---------------- 
 1.714.450 406.484 165.356.081 167.477.015 
 ======= ====== ========= ========= 

     المطلوبات المالية
 122.376.950 122.376.950 - - ودائع العمالء

 10.417.918 10.417.918 - - والمؤسسات المالية  المستحق إلى البنوك
 7.695.155 7.695.155 - - صكوك مصدرة 

 6.705.262 6.374.244 331.018 - مطلوبات أخرىوذمم دائنة 
 ------------ ----------- ---------------- ---------------- 
 - 331.018 146.864.267 147.195.285 
 ======= ====== ========= ========= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(               47
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية              47-2
 

 .المختلفةدلة للموجودات والمطلوبات المالية للقيمة العا المجموعةتحديد  كيفية حوليقدم هذا اإليضاح معلومات 
 

 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة              47-2-1
 

لة في ، المدرجة بقيمها العادلة في هذه البيانات المالية الموحدة، بالقيمة العادللمجموعةالموجودات المالية والمطلوبات المالية  يتم قياس كافة
 نهاية كل فتـرة تقرير. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يـلي:

 
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وبالقيمة العادلة  التي يتم قياسهاتستند القيمة العادلة لكافة االستثمارات األخرى المدرجة

 )غير معدلة(؛ سـوق نشطفي  مدرجةأسعار  إلى( 11يضاح اإل) األخرى ةالشامل اإليراداتمن خالل 
 اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل التي يتم قياسها القيمة العادلة لكافة االستثمارات األخرى غير المدرجة  تستند

ياس. يمثل صافي قيمة الموجودات مدخالت غير إلى صافي قيمة الموجودات للشركات المستثمر بها في تواريخ الق( 11يضاح اإل)
  أن صافي قيمة الموجودات المعلنة تمثل القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير؛ و ت المجموعةملحوظة وقد قرر

 حادية األتعهدات الشريعة وال بما يتوافق مع أحكامالربح  معدالت ايضةاإلسالمية )مقالمشتقة القيمة العادلة لكافة األدوات المالية  تستند
التدفقات النقدية المستقبلية بناًء على  ويتم تقديراحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.  إلىلشراء / لبيع عمالت( 

جلة في اآلأسعار الصرف و / أو أسعار صرف العمالت )من منحنى العائد الملحوظ و / أو  )المحددة في الوعد( الربح اآلجلة معدالت
مخاطر عكس القيمة الحالية لبمعدل ي( المحددة في الوعد)أو األسعار اآلجلة و/ (الوعدعلى  المبنية) تقرير( وأرباح العقد نهاية كل فتـرة

 المختلفة. ألطراف المقابلةل االئتمان
 

أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء هذه  يعكسذي تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة ال
 القياسات:

 
 : المدخالت التي تمثل أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألداة مطابقة. 1المستوى 

 
ر( أو بصورة : مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى األول، والتي تكون ملحوظة، إما بصورة مباشرة )أي كاألسعا2المستوى 

غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة 
مدخالت ألدوات مماثلة، واألسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى حيث تكون جميع ال

 الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية.
 

: مدخالت غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات التي تشتمل فيها أساليب التقييم على مدخالت ال ترتكز على بيانات 3المستوى 
اة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بناًء على األسعار ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ملحوظ على تقييم األد

 المدرجة ألدوات مماثلة بحيث تكون التعديالت واالفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة لتعكس الفروق بين األدوات.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ودات والمطلوبات المالية )تابع(             الموج  47
 

 ة )تابع(ادلة لألدوات الماليالقيمة الع  47-2
 

 بات المالية للمجموعة )تابع(القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلو 47-2-1
 

 مة العادلة:يلخص الجدول المبين أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة وفقاً للنظام المتدرج للقي
 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2017
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

رباح أو مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األشرعية استثمارات 
 الخسائر

    

 2.234 - - 2.234 أدوات حقوق ملكية مدرجة   
 -------- ------ ------- -------- 

 رات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليراداتاستثما
 الشاملة األخرى 

    

 958.248 - - 958.248 أدوات حقوق ملكية مدرجة   
 1.001.251 1.001.251 - - صناديق استثمارية غير مدرجة وأدوات حقوق ملكية   
     

     موجودات أخرى 
 229.458 - 229.458 - موجودات مشتقة إسالمية   
 ----------- ----------- ------------- -------------- 

 2.188.957 1.001.251 229.458 958.248 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 ====== ====== ======= ======== 
     

     مطلوبات أخرى 
 210.407 - 210.407 - مطلوبات مشتقة إسالمية   
 ===== ===== = ==== ====== 

         
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2016

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     رباح أو الخسائراستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األ
 2.861 - - 2.861 أدوات حقوق ملكية مدرجة   
 --------- --------- -------- --------- 

 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
 الشاملة األخرى 

    

 816.923 - - 816.923 أدوات حقوق ملكية مدرجة   
 897.527 897.527 - - صناديق استثمارية غير مدرجة وأدوات حقوق ملكية   
     

     موجودات أخرى 
 403.623 - 403.623 - موجودات مشتقة إسالمية   
 ----------- ----------- ---------- ------------- 

 2.120.934 897.527 403.623 819.784 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 ====== ====== ====== ======= 
     

     مطلوبات أخرى 
 331.018 - 331.018 - مطلوبات مشتقة إسالمية   
 ====== = ===== ===== ====== 

 

 . 2016و 2017ديسمبر  31في  السنتين المنتهيتينخالل  3و 2و 1 اتالمستويلم تكن هناك تحويالت بين 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(               47
 

 للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.  3دلة للمستوى قياس القيمة العا مطابقة 47-2-2
 

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 963.474 897.527  يناير 1الرصيـد في 
 (48.066) (4.840)  الخسائر في اإليرادات الشاملة األخرى 

 - 126.068  نة / اإلضافة خالل الس إعادة التصنيف
 (17.881) (17.504)  خالل السنة االستبعادات

  -------------- ----------- 
 897.527 1.001.251  ديسمبر  31الرصيد في 

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

 القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 47-2-3
  

)باستثناء النقد في الجدول التالي، ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية  باستثناء ما هو مبين بصورة تفصيلية
 . 3، وهي مدرجة ضمن المستوى المعترف بها في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمها العادلة( 2الم بين ضمن المستوى 

 
  القيمة العادلة  

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1ى المستو الدفترية القيمة  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

2017       
      موجودات مالية: 

 24.194.532 3.696.544 - 20.497.988 24.022.680 استثمارات في صكوك إسالمية
 ======== ========= ====== ======== ======== 

      مطلوبات مالية: 
 8.718.393 394.457 - 8.323.936 8.658.707 صكوك م صدرة

 ======== ======== ====== ====== ======== 
2016       

      موجودات مالية: 
 23.505.614 3.575.430 - 19.930.184 23.408.660 استثمارات في صكوك إسالمية

 ======== ======== ====== ======= ======== 
      لية: مطلوبات ما

 7.716.551 256.730 - 7.459.821 7.695.155 صكوك م صدرة
 ======= ======= ====== ====== ======= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
               إدارة المخاطر المالية  48
 

 مقدمة   48-1
 

 المخاطر وضوابط لحدود تخضع مستمرة ومراقبة وقياس تحديد عملية خالل من ولكن تتم إدارتها مجموعةال أنشطة في مخاطر تكمن
البنك  تعرض عن مسؤول المجموعة داخل فرد كل كما أن الستمرارية البنك في تحقيق أرباح هامة المخاطر إدارة عملية أخرى. إن
 بمسؤولياته. متعلقة لمخاطر

 
 نوعة تتضـمن:المجموعة لمخاطر مت تتعرض

 
 االئتمان؛ مخاطر  
 السيولة؛ مخاطر 
 و  السوق؛ مخاطر 
  .مخاطر تشغيلية 
 

 خالل من مراقبتهم وقطاع العمل، حيث تتم والتكنولوجيا البيئة في كالتغيرات األعمال مخاطر المستقلة المخاطر مراقبة عملية ال تشمل
 للبنك. االستراتيجي عملية التخطيط

 
 لمخاطرا إدارة ةهيكل 48-1-1

 
 المسؤول ،اإلدارة وقسم إدارة المخاطرلدى  إدارة المخاطر ولجنة المنبثقة عن المجلس اإلدارة، مدعوماً بلجـنة إدارة المخاطر مجلس يعتبر

 المخاطر. ومراقبة إدارة عن مسؤولة ومنفصلة مستقلة / أقسامهيئات هناك ؛ إال أنهالمخاطر ومراقبة تحديد عن الرئيسي
 

 ةاإلدار مجلس
 
 المخاطر. إدارة وسياسات استراتيجيات اعتماد وعن كافة المخاطر دارةعام إل وضع منهج عن مسؤول اإلدارة مجلس إن
 

 المنبثقة من مجلس اإلدارة  المخاطر إدارة لجنة
 

، إدارة المخاطر ودحدو سياساتو وآليات استراتيجيات مسؤولة بصورة عامة عن وضع المنبثقة من مجلس اإلدارة المخاطر إدارة لجنة إن
كذلك و األساسية المخاطرإدارة  عن أنها مسؤولة االستراتيجيات والسياسات. كما إلى مجلس اإلدارة بشأن تطبيق تلك تقديم توصياتوكذلك 
 المخاطر.المتعلقة ب قراراتال ومراقبة إدارة
 

 لجنة إدارة المخاطر
 

 رة المخاطر.لمخاطر إلى لجنة إدااليومية لدارة أعمال اإلتم تفويض 
 

وسياسات استراتيجية  ووضعلتطوير المنبثقة من مجلس اإلدارة عن دعم لجنة إدارة المخاطر  مسؤولة بشكل عاملجنة إدارة المخاطر  تكون
ر للمخاط ة التعرضلمخاطر ومراقبـالموضوعة ل حدودالاللجنة مسؤولة عن ضـمان االلتزام بكافة  كما تكونالمخاطر.  وحدود إدارة وآليات

 (.المركزي مصرف اإلمارات العربية المتـحدةالجهات التنظيـمية )أي وتنفيذ التوجيهات الصـادرة عن 
 

 المخاطر إدارة قسم
 

 اً وفق ضمن حدود مقبولةبقاء المخاطر  لضمان وذلك المخاطر المتعلقة بإدارة جراءاتاإل واتباع تطبيق يةمسؤول إدارة المخاطر قسم يتولى
الموافقة على  عن مسؤول القسم ويكون ومجلس اإلدارة. المنبثقة من مجلس اإلدارة قبل مجلس لجنة إدارة المخاطر ما هو مصرح به منل

 .بشكل عام كافة المخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومراقبة ومخاطر االئتمانالمحفظة ومخاطر  وإدارة االئتمانيةالتسهيالت 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(                 48

 
 مقدمة )تابع(   48-1

 
 )تابع( المخاطر إدارة هيكل 48-1-1

 

 لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات
 

 بصورة الشامل. كما أنها مسؤولة المالي والهيكل المجموعة ومطلوبات موجودات إدارة عن مسؤولة لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات إن
 ومخاطر السيولة التي تتعرض لها المجموعة. التمويل إدارة مخاطر عن رئيسية

 
 الداخلي  قسـم التدقيق

 

 كفاية بفحص مدى يقوم الداخلي الذي التدقيق قسم قبل من على مستوى المجموعة بصورة دورية المخاطر إدارة على عمليات التدقيق يتم
 والتوصيات تقرير حول كافة النتائج ويقدم اإلدارة مع التقييمات كل نتائج الداخلي التدقيق قسم يناقش ومدى التزام المجموعة بها. راءاتاإلج
 التدقيق المنبثقة من مجلس اإلدارة. لجنة إلى
 

 واإلبالغ عنها  المخاطر قياسأن مة  48-1-2
 

المخاطر و ومخاطر السوقالسيـولة مخاطر و االئتمان لمخاطر تقليدية وكمية عيةنو طرق باستخدام المخاطر بقياس المجموعةقوم ت
 الحاجة. تعكس عند المخاطر واستراتيجيات األعمال أعمال مراجعة لدعم كمي تحليلطرق و المجموعةستخدم ت ذلك، عالوة على التشغيلية.

 متوقع غير حدث نتيجة المتوقعة غير الخسائر أو االعتيادية عمالاأل سير أثناء حدوثها المتوقع من الخسائر كل والطرق التحليالت هذه
 األوضاع بأسوأ متعلقة سيناريوهات المجموعةطبق ت كما الخبرة السابقة. من المشتقة واالحتماالت اإلحصاء البسيطة أساليب إلى استنادا  
 الواقع. في فعال   ثتحد لكنها حدوثها المحتمل غير من والتي عادية غير ظل ظروف في تنشأ قد التي

 

 استراتيجية الحدود قبل مجلس اإلدارة واإلدارة. تعكس هذه من الموضوعة الحدود إلى استنادا   رئيسي بشكل المخاطر ومتابعة مراقبة تمت
 شكل أكبرالتركيز بباإلضافة إلى  قبولها للمجموعةيمكن التي  المخاطر مستوى تعكس كما الذي تعمل فيه المجموعة السوق العمل وبيئة

 مختارة. قطاعات على
 

 . يتم تقديمالمحتملة المخاطر وتحديد جوانب المخاطر تحليل أجل من ومعالجتها األعمال جميع من التي يتم تجميعها المعلومات تتم مراجعة
تقارير  يتم رفع .لس اإلدارةالمنبثقة من مج لجنة إدارة المخاطر ولجنة إدارة المخاطرواإلدارة ولجان اإلدارة  إلى وشرحها هذه المعلومات

لمخاطر  التعرض إجمالي التقرير يتضمن .المخاطر تلك تقلبمدى  ويتم تقديمها بصورة منتظمة تناسبقسام األمتخصصة إلى رؤسـاء 
 إعداد رى. يتمالمخاطر األخوالتغيرات في  الخسارة التشـغيلية وحاالتمخاطر السيولة و الموضوعة الحدودب المتعلقة ستثناءاتاالالئتمان وا

 بتقييم مدى كفاية مخصص العليا اإلدارة وتقوم. التي تحدث والمخاطر الجغرافية والعمالء العمل قطاع عن ةشهري مفصل بصورة تقرير
 .بصورة ربع سنوية القيمة انخفاض خسائر

 
  المخاطر الحد من 48-1-3

 

االئتمان ومخاطر  مخاطر تغيرات عن الناتجة اتالتعرض إلدارة مختلفة طرق تستخدم المجموعة المخاطر، إلدارة ضمن اإلطار العام
 لية.والمخاطر التشغيالسيـولة ومخاطر السـوق )بما في ذلك مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم( 

 

التي ال داعي  المخاطر تركزات لتجنب ستثماريةواال التمويلية األنشطة تنويع خالل مناالئتمان  لمخاطر اتعرضه إلدارة المجموعةسعى ت
فعالة للحد من  بصورة الضمانات المجموعة ستخدممحددة. ت أعمال قطاعات أو مواقع في العمالءومجموعات من  أفرادب المتعلقةلها و

 .مخاطر االئتمان التي تتعرض لها
 

المتاحة لدى السيولة  من خاللإدارة الموجودات  باإلضافة إلىويل مصادر التم بتنويع اإلدارة قامتمن أجل الوقاية من مخاطر السيولة، 
 صيد كاف من الموجودات السائلة )أي النقد وما يعادله(.االحتفاظ بر مع الوضع في االعتبار المجموعة

 

 فيما يتعلق السوق اعألوض المستمر التقييمو المختلفة لموجوداتفئات ا على ألصللمسبق ال التوزيععلى أساس  السوق مخاطر تتم إدارة
 وأسـواق األسهم. المرجعية الربح ومعدالت األجنبية العمالتات أسعار صرف وتوقع حركةب

 

 لمخاطر.امن  للحد مواردتحديد وتطبيق  بهدفمخاطر الدارة إل مفصل إطار بوضع المجموعة تالمخاطر األخرى، قام كافةإدارة من أجل 
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  تركزات المخاطر 48-1-4

 
 سمات يكون لهم عندما أو الجغرافية المنطقة نفس في أنشطة أو متشابهة، أنشطة المقابلة األطراف من عدد يزاول عندما التركزات تنشأ
 أو السياسية أو الظروف االقتصادية في بالتغيرات مماثل بشكل تتأثر التعاقدية بالتزاماتهم قدرتهم على الوفاء يجعل مما مماثلة صاديةاقت

 جغرافية منطقة على أو أعمال بذاته قطاع على تؤثر التي التطورات تجاه المجموعة ألداء النسبية الحساسية إلى التركزات تشير غيرها.
 معينة.

 
 مخاطر االئتمان   48-2

 
تتم  متنوعة. بمحافظ االحتفاظ على تركز محددة توجيهات المجموعة وإجراءات سياسات تتضمن لمخاطر،التركز الزائد ل تجنب أجل من

 طبقا لذلك. االئتمان مخاطرل المحددة تركزاتمراقبة وإدارة ال
 

 قياس مخاطر االئتمان
 
األطراف المقابلة لفئات  إعدادهاتم  داخلي تصنيف أدواتباستخدام  ل طرف من األطراف المقابلةتعثر ك احتماليةبتقدير  المجموعةقوم ت

المتعلقة بالشركات والمتعهدين والشركات الصغيرة  بينما النماذج األخرىبعض النماذج داخليا  لتقييم المشاريع العقارية،  تم إعداد. المختلفة
نماذج مع أداة ال يتم استخدام. للمجموعة معايير التصنيف الداخلي تعديلها بما يتوافق معمن وز من مودي الحصول عليهاوالمتوسطة فقد تم 
 تحليل المخاطر.وموديز لتصنيف 

 
أداء التصنيف وقدرته على فعالية بالتحقق من بصورة منتظمة  المجموعةقوم . وتيلزم األمرأدوات التصنيف عندما  تتم مراجعة وتحديث

 عن السداد. خلفالتحاالت بالتنبؤ 
 

 الضمانات 
 
 الحصول على في التقليدية استخداما   مثل أكثر الطرقتوت .االئتمانمجموعة من السياسات واإلجراءات للحد من مخاطر  المجموعةستخدم ت

 الحد من وألقبول فئات معينة للضمانات  توجيهات المجموعةطبق . وتضمانات مقابل التسهيالت الممنوحة، وهي طريقة متعارف عليها
 اإلسالمية: واالستثماريةأنواع الضمانات الرئيسية للموجودات التمويلية  فيما يلي. االئتمانمخاطر 
 

  السكنية والتجارية؛ العقاراترهن 
 ضمانات تجارية؛ 
  و  مثل العقارات والمعدات والسيارات والمخزون؛ المؤسسةرهن على موجودات 
  الملكية. في حقوق ستثماراتاالوالودائع  دوات المالية مثلعلى األرهن 
 

 اإلسالمية  المشتقة المالية األدوات
 

الموجبة المدرجة  العادلة القيم ذات األدوات تلك على وقت، أي في ،اإلسالمية المشتقة المالية األدوات الناتجة من االئتمان مخاطر تقتصر
 المركز المالي الموحد. في
 

 باالئتمان المتعلقة االلتزامات مخاطر
 

 بالتزاماته الوفاء يعجز العميل عن عندما بسداد دفعات تلزم البنك بموجبها والتي عمالئه إلى مستندية واعتمادات ضمانات بتقديم يقوم البنك
 واالستثمارية االسالمية والتي التمويلية بالموجودات للمخاطر المتعلقة مشابهة مخاطر إلى المجموعةتعرض وبذلك ت أخرى. أطراف تجاه
 ذاتها. المراقبة وسياسات عمليات الحد منها من خالل ميت
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(                 48

 
 مخاطر االئتمان )تابع(   48-2

 
 ائتمانية تعزيزات وأ ضمانات أيأقصى تعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ باالعتبار  48-2-1

 
يتم بيان القيمة اإلجمالية  المشتقات اإلسالمية. فيها الموجودات المالية بما حسب فئة االئتمان لمخاطر تعرض أقصى التالي الجدول يوضح

 الضمان. واتفاقيات الرئيسية التسوية اتفاقياتاستخدام  خالل من الحد من المخاطر تأثير تعرض قبل قصىأل
 
 إجمالي   

 أقصى تعرض
 إجمالي 

 أقصى تعرض
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 14.767.767 26.481.776  أرصدة لدى البنوك المركزية
 4.546.197 4.676.952  المستحق من بنوك ومؤسسات مالية 
 120.526.273 139.066.896  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 23.408.660 24.022.680  وك إسالمية م قاسة بالتـكلفة المطفـأةاستثمارات في صك
 1.717.311 1.961.733  استثمارات أخرى م قاسة بالقيمة العادلة

 6.910.186 7.893.154  أخرىذمم مدينة وموجودات 
  ----------------- ---------------- 
  204.103.191 171.876.394 
    

 14.357.080 15.685.782  التزامات طارئة 
 19.872.165 16.398.423   ارتباطات 

  ----------------- ---------------- 
 206.105.639 236.187.396  اإلجمالي 

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

 أقصى تعرض لمخاطر االئتمان تركزات مخاطر  48-2-2
 
 قبل للمجموعةالمالية  الموجودات تحليل الجغرافية وقطاع العمل. يمكن نطقةوالم المقابل الطرف/ حسب العميل المخاطر تركز إدارة تتم

 التالية: الجغرافية المناطق حسب أخرى ائتمانية تعزيزات أية أو بها محتفظ ضمانات أية باالعتبار األخذ
 

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 185.711.262 212.992.565  اإلمارات العربية المتحدة
 4.286.544 6.263.700  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 11.177.436 10.484.879  جنوب آسيا
 4.023.938 5.138.865  أوروبا
 475.788 797.960  افريقيا

 430.671 509.427  دول أخرى
  ----------------- ---------------- 

 206.105.639 236.187.396  اإلجمالي 
  ========== ========= 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(                 48

 
 مخاطر االئتمان )تابع(   48-2

 
 تركزات مخاطر أقصى تعرض لمخاطر االئتمان )تابع(   48-2-2
 

 االئتمانية أو التعزيزات بها المحتفظ الضمانات األخذ باالعتبار قبل بالمجموعة الخاصة المالية لموجوداتل القطاع االقتصادي تحليل فيما يلي
 األخرى:

 إجمالي أقصى  إجمالي أقصى   
 تعرض  تعرض   
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 18.191.935 19.168.786  القطاع الحكومي
 31.090.273 44.583.603  المؤسسات المالية

 35.291.610 43.068.395  العقارات
 17.191.888 18.139.228  المقاوالت
 11.948.226 11.285.179  التجارة
 13.121.332 19.763.982  الطيران 
 36.964.917 36.542.763  الصناعة والخدمات 

 28.882.498 29.932.627  تمويل األفراد
 13.422.960 13.702.833  تمويل المنازل لألفراد

  ----------------- ---------------- 
 206.105.639 236.187.396  اإلجمالي 

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

 األخرى االئتمانية والتعزيزات الضمانات 48-2-3
 

أنواع  قبولب المتعلقة جيهاتالتو يتم تطبيق المقابل. لطرفبا المتعلقة االئتمان مخاطر تقييم إلى المطلوب الضمان ونوع مبلغ يستند
 التقييم. ومعايير الضمانات

 
 عليها: الحصول يتم التي للضمانات الرئيسية األنواع فيما يلي

 
 المدينة والذمم والموجودات المؤجـرة والمخزون العقارات على ، الرهنبالنسبة للتسهيالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية للشركات 

 التجارية، و
 العقارات. على والرهونات الموجودات على ، الرهنلتسهيالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية لألفراداب لقفيما يتع 
 
التابعة، إال  لشركاتهم المقدمة سالميةاإلستثماريـة االتمويليـة والموجودات ال مقابل األم الشركات من ضمانات على أيضا   المجموعة حصلت

 أعاله. في الجدول ازاتاالمتيهذه  إدراجأنه لم يتم 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(                 48
 

 مخاطر االئتمان )تابع(   48-2
   

 االئتمان  نوعيةتحليل  48-2-4
 
 
 

بنوك الرصدة لدى األ
 مركزية والمستحق منال

 بنوك ومؤسسات مالية 

 
 الموجودات التمويلية

 واالستثمارية اإلسالمية

 استثمارات في صكوك
إسالمية واستثمارات 
 أخرى بالقيمة العادلة

 
 ذمم مدينة 

 وموجودات أخرى 

 
 ارتباطات 
 طارئة والتزامات 

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  2017

       
 5.280.520 - 680.829 - 4.599.691 - تعرضت النخفاض القيمة بصورة فردية 

       

       القيـمة انخفاض دون حاالت تعرض

 227.527.330 32.084.204 7.212.326 25.984.413 131.087.659 31.158.728 ولم تتعرض النخفاض في القيمة متأخرة السدادغير 

 1.847.364 - - - 1.847.364 - يوماً  30قل من متأخرة السداد منذ أ

 1.270.575 - - - 1.270.575 - يوماً  90يوماً وأقل من  30متأخرة السداد منذ أكثر من 

 261.607 - - - 261.607 - يوماً  90متأخرة السداد منذ أكثر من 

 --------------- ---------------- --------------- -------------- --------------- ----------------- 
 230.906.876 32.084.204 7.212.326 25.984.413 134.467.205 31.158.728 القيـمة اإلجمالية

 --------------- ----------------- --------------- -------------- --------------- ----------------- 
 236.187.396 32.084.204 7.893.155 25.984.413 139.066.896 31.158.728 القيمة اإلجمالية ألقصى تعرض

 ======== ========= ========= ======== ========= ========= 
 (5.732.668) - - - (5.732.668) - مخصصات انخفاض القيمة 

 --------------- ---------------- --------------- -------------- ---------------- ----------------- 
 230.454.728 32.084.204 7.893.155 25.984.413 133.334.228 31.158.728 صافي القيمة الدفترية 

 ======== ========= ======== ======== ========= ========== 
2016       

       
 5.119.587 - 680.829 - 4.438.758 - تعرضت النخفاض القيمة بصورة فردية 

       

       دون انخفاض القيـمة حاالت تعرض
 197.959.157 34.229.245 6.229.357 25.125.971 113.060.620 19.313.964 غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة

 1.391.833 - - - 1.391.833 - يوماً  30متأخرة السداد منذ أقل من 
 1.305.900 - - - 1.305.900 - يوماً  90وأقل من  يوماً  30متأخرة السداد منذ أكثر من 
 329.162 - - - 329.162 - يوماً  90متأخرة السداد منذ أكثر من 

 --------------- ---------------- --------------- -------------- --------------- ---------------- 
 200.986.052 34.229.245 6.229.357 25.125.971 116.087.515 19.313.964 القيـمة اإلجمالية

 --------------- ----------------- --------------- ------------- --------------- ---------------- 
 206.105.639 34.229.245 6.910.186 25.125.971 120.526.273 19.313.964 القيمة اإلجمالية ألقصى تعرض

 ======== ========= ========= ======= ========= ========= 
 (5.558.651) - - - (5.558.651) - مخصصات انخفاض القيمة 

 --------------- ---------------- --------------- ------------- --------------- ---------------- 
 200.546.988 34.229.245 6.910.186 25.125.971 114.967.622 19.313.964 صافي القيمة الدفترية 

 ======== ========= ======== ======= ========= ========= 
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 مخاطر االئتمان )تابع(   48-2
 

 مان )تابع(  تحليل نوعية االئت 48-2-4
 

 الداخلية المخاطر تصنيفات من لكل تصنيف للمجموعة المالية للموجودات االئتمان للمخاطر التعرض
 

 اإلجمالي  اإلجمالي  مساوية درجات  
 2016 2017  موديز لمعدالت 
 ألف درهم ألف درهم  
    

    مخاطر منخفضة
 Aaa- Baa3 167.683.209 141.546.786 4إلى  1المخاطر  فئات تصنيف

    
    متوسطةمخاطر 
 Ba1- Caa3 62.926.443 59.432.093 7إلى  5المخاطر  فئات تصنيف

    
    مخاطر عـالية

 5.126.760 5.577.744  11إلى  8المخاطر  فئات تصنيف
  ----------------- ---------------- 
  236.187.396 206.105.639 
  ========== ========= 
 

ذات المخاطر  دارةإ، األمر الذي يسهل االئتمان محفظة فيوثابتة  دقيقة بصورة المخاطر تصنيفات على الحفاظ إلى المجموعةسياسة  تهدف
 الداخلية تصنيفات المخاطر جميع تم إعداد .والمنتجات الجغرافية والمناطق األعمال قطاعات كل في االئتمانومقارنة تعرضات  الصلة

 منتظمة. بصورة المعنية وتحديثها المخاطر تقييم تصنيفات يتم .المجموعة لدى التصنيف سياسةبما يتوافق مع  المختلفة خاطرلفئات الم
 

 تقييم االنخفاض في القيمة  48-2-5
 

يوما  )تماشيا   90 من ثركأل المستحقة األرباح أو المبلغ األصلي على التأخر عن سداد القيمة في االنخفاض لتقييم الرئيسية االعتبارات تشتمل
أو تراجع  المقابلة لألطراف النقدية التدفقات في معروفة صعوبات أي وجود ( أوالمركزي مصرف اإلمارات العربيـة المتـحدةمع تـوجيهات 

 : المخصصاتيقتينمن خالل طر القيمة في االنخفاض بتقييم المجموعة قومتللعقد.  األصلية بنوداإلخالل بأي من ال وأ ياالئتمان التصنيف
 .بصورة جماعية التي يتم تقييمها والمخصصات بصورة فردية التي يتم تقييمها

 

 التي يتم تقييمها بصورة فردية  المخصصات
 

. إن البنود التي يتم الهامة بصورة فردية اإلسالمية واالستثمارية التمويلية الموجودات من أصل لكل المناسبة المخصصات المجموعةحدد ت
ظهور  عند األداء تحسين على وقدرته المقابل، للطرف العمل خطة تتضمن استدامة المخصصات مبالغ تحديد عند ا في االعتباروضعه
 القابلة للتحقيق لضمانا قيمةو آخر مالي دعم وتوفر إفالس إذا حدثالمتوقعة  األرباح توزيعات وسداد والمقبوضات المقّدرة المالية األزمة
 .حذرالمزيد من المتوقعة  غير ظروف تتطلب لم ما تقرير كل بتاريخ القيمة انخفاض خسائر تقييم يتم المتوقعة. النقدية التدفقات ومواعيد

 

 التي يتم تقييمها بصورة جماعية   المخصصات
 

 انخفاضعلى  وعيموض دليل يوجد العندما  اإلسالمية واالستثمارية التمويلية الموجودات لخسائر المخصصات يتم بصورة جماعية تقييم
 .محفظة لكل منفصلة مراجعة إجراء مع تقرير كل بتاريخ المخصصات تقييم . يتمبصورة فردية القيمة

 

على  موضوعي دليل وجود عدم من الرغم على المحفظة في وجوده المرجح القيمة في االنخفاض الجماعي في االعتبار التقييم يضع
من  التاريخية الخسائر التالية: المعلومات الوضع في االعتبار مع القيمة في االنخفاض سائرخ تقدير . يتمبصورة فردية القيمة انخفاض
 مخصص تطلبوت فيه حددتُ  الذي والوقت الخسارة حدوث إمكانية وقت ما بين التقريبي والتأخير الحالية االقتصادية والظروف المحفظة،

 مخصص مراجعة تمت القيمة. في االنخفاض تعرضها عند المتوقعة لمبالغ المحصلةوا والمقبوضات يتم تقييمه بصورة فردية نخفاض القيمةال
  .للبنك العامة مواءمته للسياسة لضمان االئتمان إدارة قبل القيمة من انخفاض

 

 واالستثمارية التمويلية للموجودات المستخدمةالطريقة لتلك  مشابهة بطريقة مخصصات وتكوين المحتملة وااللتزاماتالقبـوالت  تقييم يتم
 اإلسالمية.
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 التمويل  وإدارة السيولة مخاطر  48-3

 
العادية  الظروف تحت استحقاقها عند المالية ابالتزاماته الوفاء على المجموعة قدرة عدم في تكمن التي المخاطر في السيولة مخاطر تتمثل

 وإدارة الموجودات األساسية ودائعه قاعدة إلى باإلضافة متنوعة تمويل مصادر بتوفير ت المجموعةقام ،المخاطر هذه من وللحد .والحرجة
 المتوقعة التدفقات النقدية هذا تقييم ويتضمن يومي. شكلب السيولة ومستوى المستقبلية النقدية التدفقات ومراقبة االعتبار في السيولة أخذ مع

 الحاجة. عند اإلضافي التمويل لضمان يستخدم قد الجودة من عالية درجةعلى  ضمان وجود
 
 لدى كما النقدي. غير متوقع للتدفق توقف حالة بسهولة في تسييلها يمكن ومتنوعة التداول عالية موجوداتتضم  بمحفظة المجموعة حتفظت
 بودائع المجموعة حتفظت ،ذلكعالوة على  السيولة. من احتياجاته لتلبية استخدامهاملتزم بها يمكن  حدود للتسهيالت االئتمانية لمجموعةا

 العوامل على التركيز االعتبار في بعين األخذ مع مختلفة سيناريوهات حسب اوإدارته السيولة وضع تقييم يتم البنوك المركزية. لدى إلزامية
 التحديد. وجه على المجموعة ووضع عام بالسوق بشكل المتعلقةستثنائية اال
 
في  تساعد الثابتة العمالء ودائعو بالمجموعة الخاصة األموال باإلضافة إلى السيولة توفر تضمن الموجودات لمحفظة العالية الجودة إن

 العمالء احتياجات لتغطية الضرورية األموال ول علىالحص للمجموعة يمكن الصعبة، الحاالت في تمويل. وحتىثابت لل مصدر تشكيل
 .التمويلية ابمتطلباته والوفاء

 
 مراقبتها يتم التي االستحقاق، تواريخ اختالفتحليل  في السيولة مراقبة المستخدمة في)عالوة على األدوات األخرى(  الرئيسية األداة تتمثل
 مدى على المتراكم السلبي النقدي لتدفقيتم تقديم توجيهات بشأن االمستخدمة.  تالعمال ومن خالل المتعاقبة الزمنية الفترات مدى على

 المتعاقبة. الزمنية الفترات
 

 إجراءات إدارة مخاطر السيولة  48-3-1
 

 زينةخ قسم في مستقل فريق قبل من مراقبتها وتتم ، التي يتم تنفيذها داخل المجموعةالسيولة مخاطر إلدارة المجموعة إجراءات تتضمن
 :، مما يليالتابع للمجموعة

 
 المتطلبات. ويشمل ذلك توفيرالوفاء بمن إمكانية  للتأكد المستقبلية النقدية التدفقات مراقبةمن خالل  إداراته تمت الذي التمويل اليومي 

 ؛من قبل العمالء تمويلها أو استحقاقها األموال عند
 النقدية؛ لتدفقاتل غير المتوقع توقفال حالةفي  كضمان بسهولة يلهاتسي يمكنو التداول عالية موجودات محفظةب االحتفاظ 
 يمية؛تنظالو داخليةال متطلباتال المركز المالي مقابل سيولة معدالت مراقبة 
 اإلسالمية؛ و واالستثماريةلية التموي حاالت التعرضاستحقاقات  وسمات زترك إدارة 
 .مراقبة معدالت السيولة 
 

 التمويل يةمنهج 48-3-2
 
ومزودي  الجغرافية والمناطق لعمالتل واسع النطاق تنوع على للحفاظ اإلدارة قبل من بصورة منتظمة السيولة مصادر مراجعة تمت

 والشروط. والمنتجات الخدمات
 

 3.673بقيمة  الشق األولصكوك من أصـدر البنك ، 2015ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2013ديسمبر  31خالل السنة المنتـهية في 
 (.25يضـاح اإلنمو األعمال ) لدعم استمرارالتمويل  مصادر( لتنويع أمريكي مليـون دوالر 1.000مليـون درهم )
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 تمويل )تابع(  ال وإدارة السيولة مخاطر  48-3
 

 المشتقة غير النقدية التدفقات 48-3-3
 

 . إن2016و 2017ديسمبر  31كما في  للمجموعةالمالية  مطلوباتاللموجودات ول النقدية التدفقاتإجمالي استحقاقات  التالي الجدول يلخص
 استنادا  إلى الكامنة السيولة مخاطر بإدارة جموعةالمقوم ت حيث التعاقدية، النقدية التدفقات إجمالي هي الجدول هذا في الموضحة المبالغ
 المتـوقعة. النقدية التدفقات إجمالي

 
تتوقع عدم مطالبة العديد من اإلدارة  إال أنالتي تخضع لإلخـطار كما لو كان سيتم تـوجيه إخطار على الفـور.  المسددةمبالغ ال تتم معاملة
الموضحة من خالل الجـدول التدفقات النقدية المتـوقعة  الدفـع، وال يوضحب فيه المجموعة تاريخ يمكن مطالبةبالسـداد في أقرب  العمالء

 بالودائع.المجموعة تاريـخ احتفاظ 
 

 
 أقل من

 أشهر 3
 أشهر  3من 

 إلى سنة
 إلى 1من 

 سنوات 5
 أكثر من

 اإلجمالي  سنوات 5
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2017      
      

 148.938.353 19.302 7.874.749 72.527.140 68.517.162 ودائع العمالء
 15.000.606 - 568.863 5.915.537 8.516.206 أخرى مالية ومؤسسات بنوكإلى المستحق 

 9.820.111 140.132 9.679.979 - - صكوك مصدرة 
 7.458.907 - 1.225.013 3.646.078 2.587.816 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 280.372 - - 280.372 - زكاة مستحقة الدفع 
 --------------- --------------- --------------- ----------- ---------------- 

 181.498.349 159.434 19.348.604 82.369.127 79.621.184 إجمالي الموجودات
 ======== ========= ======== ====== ========= 
      

 
 قل منأ

 أشهر 3
 أشهر  3من 

 إلى سنة
 إلى 1من 

 سنوات 5
 أكثر من

 اإلجمالي  سنوات 5
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2016      
      

 125.556.016 35.880 10.829.569 48.045.793 66.644.774 ودائع العمالء 
 10.795.943 252.114 2.179.545 2.682.873 5.681.411 أخرىالمستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية 

 8.882.546 - 5.897.633 1.882.413 1.102.500 صكوك مصدرة 
 6.974.851 - 1.184.670 1.372.250 4.417.931 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 242.289 - - 242.289 - زكاة مستحقة الدفع 
 --------------- ---------------- --------------- ----------- ---------------- 

 152.451.645 287.994 20.091.417 54.225.618 77.846.616 إجمالي المطلوبات
 ======== ========= ======== ====== ========= 

 

 
المركزية والموجودات  وكالبن لدى واألرصدة القائمة تشتمل على النقد االلتزامات ولتغطية المطلوبات بكافة المتاحة للوفاء الموجودات إن

 التحصيل. والبنود قيـد التمويلية واالستثمارية اإلسالمية واالستثمارات األخرى بالقيمة العادلة
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 التمويل )تابع(   إدارةو السيولة مخاطر  48-3
 

 

 االرتباطات وااللتزامات الطارئة  48-3-4
 

 :للمجموعة الطارئة وااللتزامات لالرتباطاتالتعاقدي  االستحقاق انتهاء تاريخ أدناه الجدول يوضح
 

 أقل من 
 أشهر 3

 أشهر  3من 
 إلى سنة

 إلى 1من 
 سنوات 5

 أكثر من
 اإلجمالي  سنوات 5

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
2017      

       :التزامات طارئة
 13.833.602 51.067 213.217 1.367.421 12.201.897 خطابات ضمان 

 1.852.179 - 3.695 381.959 1.466.525 اعتمادات مستندية 
 --------------- ------------- ----------- ---------- --------------- 
 13.668.422 1.749.380 216.912 51.067 15.685.781 
      

 1.513.589 - 1.510.826 - 2.763 التزامات مصروفات رأسمالية
 --------------- -------------- -------------- --------- --------------- 

 17.199.370 51.067 1.727.738 1.749.380 13.671.185 اإلجمالي 
 ======== ======== ======== ===== ======== 

2016      
      : التزامات طارئة
 11.747.406 53.921 223.411 1.493.878 9.976.196 خطابات ضمان 

 2.609.674 - - 515.073 2.094.601 اعتمادات مستندية 
 -------------- ------------- ----------- --------- --------------- 
 12.070.797 2.008.951 223.411 53.921 14.357.080 
      

 1.451.878 - 1.448.461 - 3.417 التزامات مصروفات رأسمالية
 -------------- ------------- ------------- --------- -------------- 

 15.808.958 53.921 1.671.872 2.008.951 12.074.214 اإلجمالي 
 ======== ======= ======= ===== ======== 
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 السوق  مخاطر  48-4
 

وما يصاحب ذلك  األسهم روأسعا األجنبية العمالت صرف أسعارمعدالت األرباح و السوق مثل أسعار في من التغيرات السوق مخاطر تنشأ
 تنتج من أن يمكن التي المفتوحة المراكزفيما يتعلق ب المحتملة الخسائر قيمة من لحدهو ا السوق مخاطر إدارة إن الهدف من. من تقلبات
نتيجة لمخاطر  المجموعةتعرض ت األسهم. أسعار أو األجنبية العمالت صرف أسعار وأ األرباح معدالت في المتوقعة غير التغيرات
 سلع.و وأسهم جنبيةأ عمالتو مالية أوراق تشمل مالية متنوعة أدوات ااستخدامه

 
 تقييم من أجل ،السوق في الممارسات السائدة حسب ،مناسبة نماذجالمجموعة  ستخدمالسوق. ت لمخاطر ملحوظاً  اهتماماً المجموعة بدي ت

 سوق.ال مخاطر لتنظيم السوق عن دورية معلومات على والحصول أوضاعه
 

 التالية: العناصر على التجارية السوق مخاطرإدارة  إطار يشتمل
 
 اإلدارة العليا؛ و قبل من الموضوعة التركز ومعايير القيمة اإلجمالية للمخاطر عدم تجاوز المخاطر المقبولة عن من للتأكد حدود وضع 
  في الوقت المناسب التجارية لمراكزالمتعلقة با الخسائر من الحد ومتابعة المراكز وتسوية بناء  على أسعار السوق مستقل تقييمإجراء. 
 
اليومية.  العمليات في السوق مخاطرفيما يتعلق بإدارة المجموعة  سياسة تطبيق من للتأكد التجارية والحدود واإلجراءات السياسات وضع تم
إدارة المخاطر قسم  مدير السوق. يقوم مخاطردارة إل لعامةاالمجموعة  سياسة مع توافقها من للتأكد دوري بشكل اإلجراءات مراجعة هذه تتم
والنظم  جراءاتاإل إلى باإلضافة .توفر الموارد البشرية المناسبة والمؤهلة لتنفيذ إجراءات إدارة مخاطر السوق بالتأكد منالمجموعة  لدى

 .المركزي اإلمارات العربية المتحدةمصرف  قبل منوالقوانين الصادرة  بالتوجيهات االلتزامالمجموعة  يتوجب على ،الداخلية المتبعة
 

  هامش الربح  مخاطر 48-4-1
 
قدم ت ال ،للشريعة اإلسالمية طبقاً  ،المجموعةألن  العمالء ودائع تسعير بإعادة تتعلق مخاطر ألية جوهرية بصورةالمجموعة  تعرضت ال

 إلى مبدأ يستند االستثمار حسابات للمودعين وأصحاب المستحق العائد إن .االستثمار حسابات ألصحاب أو عائد تعاقديه للمودعين معدالت
محفظة موجودات  حققهات التي الخسائر أو األرباح في على المشاركة االستثمار حسابات وأصحاب المودعون بموجبه يوافق الذي المضاربة

 معينة. فتـرة خاللالمجموعة  المضاربة لدى
 

 الربح معدل مخاطر 48-4-2
 

تعرض المالية. ت لألدوات العادلة القيم أو المستقبلية الربحية على الربح معدل في التغيرات تأثير احتمال من الربح معدل خاطرم تنتج
خارج الميزانية العمومية  المالية واألدوات والمطلوبات الموجودات مبالغ في فجوات لوجود أو للتباين نتيجة الربح معدل لمخاطرالمجموعة 

 المخاطر. إدارة استراتيجياتخالل  من المخاطر هذه بإدارةالمجموعة  قوممعينة. ت فتـرة في تسعيرها إعادة أو استحقاقها موعد يحين والتي
 

 عنه ينتج الحالية القيمة احتساب في يستخدم عندما الذي المعدل ذات الطبيعة النقدية في المالية الفعلي( لألداة )العائد الفعلي الربح معدل يتمثل
 الحالي والمعدل المطفأة بالتكلفة المسجل الثابت السعر ذات المالية لألداة التاريخي المعدل هو المعدل إن هذاالمالية.  لألداة قيمة الدفتريةال

 العادلة. بالقيمة المسجلة األداة أو المتغير السعر ذات لألداة المالية
 

ثابتة، كما هي مدرجة ضمن  األخرى المتغيرات كافة بقاء معدالت الربح، مع في المعقولة التغيرات تجاه الحساسية التالي الجدول يوضح
 .للمجموعةاألرباح أو الخسائر الموحد  بيان
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 الربح )تابع(  معدل مخاطر 48-4-2
 

استناداً  واحدة، لسنة اإليرادات صافي على الربح التمعد في المفترضة التغيرات تأثير في الموحد األرباح أو الخسائر بيان حساسية تتمثل
 .2016و 2017 ديسمبر 31 في بها المحتفظ التجارية غير المالية والمطلوبات للموجودات المتغير معدل الربح إلى

 
 الزيادة في  العملة

 نقاط األساس
2017 2016 

 ألف درهم  ألف درهم  
    

 40.326 85.979 50 حساسية صافي إيرادات الربح
    

 
 صرف العمالت األجنبية  مخاطر 48-4-3
 

 العمالت صرف أسعار في اتمعرضة لمخاطر الحرك فهي لذلك الخارجية، التابعة شركاتها في مسجلة جوهرية إيرادات المجموعة لدى
 المتحدة. اإلمـارات العربية درهم وهي المجموعة لدى العرض عملة إلى اإليرادات لتحويل المستخدمة األجنبية

 
 أدناه الجدول يتضمن. 2016و 2017ديسمبر  31 في األجنبية كما العمالت صرف لمخاطرالمجموعة  تعرض التالي الجدول يلخص
 العملة. حسب مصنفةالدفترية و عة بقيمهاللمجمو المالية األدوات
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2017 
 درهم ال
 اراتيماإل

 الدوالر 
 األمريكي

دول مجلس التعاون 
 الخليجي األخرى

 الجنيه 
 االسترليني

 
 اليورو

 عمالت 
 أخرى

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        الموجودات المالية:

 27.885.248 334.642 - - - 673.481 26.877.125 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 4.676.952 299.209 65.450 5.961 122.452 1.001.893 9.181.987 المستحق من البنوك والمؤسسات المالية

 133.334.227 3.964.281 - - 1.170.306 34.114.239 94.085.401 موجودات مالية تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي
قا  24.022.680 1.399.269 - - - 22.623.411 - سة بالتكلفة المطفـأةاستثمار في صكوك إسالمية م 
 1.961.733 18.967 - - 154.666 1.022.805 765.295 استثمارات أخرى بالقيمة العادلة

 7.182.020 116.129 12.797 - 24.618 344.625 6.683.851 أخرىذمم مدينة وموجودات 
 -----------------  ----------------  --------------  --------  ---------  --------------  -----------------  

 199.062.860 6.132.497 78.247 5.961 1.472.042 59.780.454 131.593.659 اإلجمالي 
 ========== ========= ======== ==== ===== ======== ========= 
        

        المطلوبات المالية:
 147.180.951 5.053.795 153.625 32.981 2.095.651 20.760.283 119.084.616 العمالءودائع 

 14.877.554 180.251 92 12 97.950 8.571.220 6.028.029 المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية
 8.658.707 137.599 - - - 8.521.108 - صكوك مصدرة 

 7.410.463 223.573 17.801 6.320 101.923 1.054.997 6.005.849 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
 -----------------  ---------------  --------------  ----------  -----------  --------------  -----------------  

 178.127.675 5.595.218 171.518 39.313 2.295.524 38.907.608 131.118.494 اإلجمالي 
 ========== ======== ======== ===== ====== ======== ========== 
        

 20.935.185 537.279 (93.271) (33.352) (823.482) 20.872.846 475.165 المبلغ الصافي داخل الميزانية العمومية
 (608) 4.329 54.966 128.611 438.748 (3.461.355) 2.834.093 تعهدات أحادية لشراء/ بيع العمالت

 --------------  ---------------  --------------  ----------  ------------  ------------  ----------------  
 20.934.577 541.608 (38.305) 95.259 (384.734) 17.411.491 3.309.258 طويل/)قصير( األجل –المركز المالي للعملة 

 ======== ========= ======== ===== ======= ======= ========= 
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2016 
 الدرهم 
 اإلماراتي

 الدوالر 
 األمريكي

جلس التعاون دول م
 الخليجي األخرى

 الجنيه 
 االسترليني

 
 اليورو

 عمالت 
 أخرى

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        الموجودات المالية:

 16.654.681 451.971 - - - 601.442 15.601.268 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 4.546.197 556.302 362.528 24.064 190.547 2.134.965 1.277.791 ستحق من البنوك والمؤسسات الماليةالم

 114.967.622 3.294.382 - - 1.610.918 27.977.529 82.084.793 موجودات مالية تمويلية واستثمارية إسالمية، صافي
 23.408.660 961.087 - - - 22.447.573 - استثمار في صكوك إسالمية م قاسة بالتكلفة المطفـأة

 1.717.311 19.470 - - 147.832 908.545 641.464 استثمارات أخرى بالقيمة العادلة
 6.182.544 94.557 10.102 - 9.838 283.634 5.784.413 أخرىذمم مدينة وموجودات 

 ----------------  ---------------  -------------  ---------  -----------  -------------  ----------------  
 167.477.015 5.377.769 372.630 24.064 1.959.135 54.353.688 105.389.729 اإلجمالي 

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

        المطلوبات المالية:
 122.376.950 4.586.191 200.090 37.872 41.864 17.362.925 100.148.008 ودائع العمالء

 10.417.918 201.650 309.116 23 442.979 7.427.743 2.036.407 المستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية
 7.695.155 - - - - 7.695.155 - صكوك مصدرة 

 6.705.262 152.710 6.094 551 91.890 999.439 5.454.578 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
 ----------------  ---------------  -----------  ----------  -----------  -------------  ----------------  

 147.195.285 4.940.551 515.300 38.446 576.733 33.485.262 107.638.993 اإلجمالي 
 ========= ======== ====== ===== ====== ======= ========= 
        

 20.281.730 437.218 (142.670) (14.382) 1.382.402 20.868.426 (2.249.264) غ الصافي داخل الميزانية العموميةالمبل
 (1.981) (1.806) 98.462 21.998 (1.282.119) (1.445.736) 2.607.220 تعهدات أحادية لشراء/ بيع العمالت

 ------------  ---------------  ---------------  ----------  -----------  -----------  ---------------  
 20.279.749 435.412 (44.208) 7.616 100.283 19.422.690 357.956 طويل/)قصير( األجل –المركز المالي للعملة 

 ====== ======== ====== ==== ====== ====== ======== 
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 الملكية وحقوق اإليرادات صافي على العمالت أسعار مختلف تقلبات تأثير – الحساسية تحليل
 

 غير النقدية اومطلوباته اموجوداته من 2016و 2017 ديسمبر 31 في العمالت لمخاطر المجموعة مدى تعرض التالي الجدول يوضح
 مع ،اإلماراتي الدرهم مقابل األجنبيةت العمال سعر المعقولة في المحتملة للحركة التحليلهذا  إجراء المتوقعة. تم النقدية االتجارية وتدفقاته

 غير المالية للموجودات والمطلوبات العادلة القيم في التغيرات الموحد )بسبب رباح أو الخسائراأل بيان في األخرى كافة المتغيرات ثبات
المتاحة للبيع بالعملة  حقوق الملكيةألدوات  العادلة القيمة في التغير )بسبب الملكية وحقوق التجارية التي تأثرت بتقلبات أسعار العمالت(

 وبيان حقوق الملكية الموحد، الموحداألرباح أو الخسائر  بيان في انخفاض صافي حدوث احتمال دولالج في السالبة القيمة توضحاألجنبية(. 
المجموعة للحد  تتخذها قد التي اإلجراءات يضع في االعتبار ال الحساسية تحليل إن زيادة. صافي احتمال حدوث الموجبة القيمة توضح بينما
 هذه التغيرات. مثل تأثير من
 

 العملة
 ة في الزياد

 سعر العملة 
 التأثير على
 أو الخسائراألرباح 

 التأثير على
 أو الخسائر األرباح 

 (٪) 2017 2016 
 ألف درهم  ألف درهم   
    

 388.454 371.246 2+ الدوالر األمريكي
 152 1.905 2+ اإلسترلينيالجنيه 
 (884) 1.161 2+ اليورو

    
 

 
 العملة

 النقص في 
 سعر العملة 

 تأثير علىال
 األرباح أو الخسائر

 التأثير على
 أو الخسائراألرباح 

 (٪) 2017 2016 
 ألف درهم  ألف درهم   
    

 (388.454) (371.246) 2- الدوالر األمريكي
 (152) (1.905) 2- الجنيه االسترليني

 884 (1.161) 2- اليورو
    

 االستثمار األجنبي   48-4-4
 

 األجنبية المستخدمة العمالت صرف أسعار في غيراتلت ةمعرض يفه ولذلك ة،الخارجي التابعة اشركاته في مسجلة اتإيراد المجموعة لدى
 المتحدة. العربية اإلمارات درهم وهي ،المجموعة لدى عملة العرض إلى اإليرادات لتحويل

 

 2017ديسمبر  31 في تينالمنتهي نتينلسيل نتائج احال تحوالملكية في  وحقوق الضريبة قبل األرباح في التغير أدناه الجدول يوضح
 إن تحليل .، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتةأدناه المفترضة لتغيراتحسب ابعد تعديلها  صرفالوفقاً ألسعار إلى الدرهم  2016و

 غيرات. هذه الت مثل تأثير المجموعة للحد من تتخذها قد التي اإلجراءات يضع في االعتبار ال الحساسية
 

 
 العملة 

 
 الزيادة في 
 سعر العملة 

 
 التأثير على

 األرباح أو الخسائر
حقوق  التأثير على

 الملكية

 
 التأثير على

 األرباح أو الخسائر
حقوق  التأثير على

 الملكية
 ٪ 2017 2017 2016 2016 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
      

 22.534 1.626 27.011 2.839 5+ الروبية الباكستانية
 3.534 554 4.307 441 5+ الجنيه المصري
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 العملة 

 
 في  النقص

 سعر العملة 

 
 التأثير على

 األرباح أو الخسائر
حقوق  التأثير على

 الملكية

 
 التأثير على

 األرباح أو الخسائر
حقوق  التأثير على

 الملكية
 ٪ 2017 2017 2016 2016 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
      

 (20.388) (1.471) (23.409) (2.569) 5- الروبية الباكستانية
 (3.197) (501) (3.897) (399) 5- الجنيه المصري

 
 مخاطر أسعار األسهم     48-4-5

 
األسهم  أسعار وقيمة األسهم مؤشرات مستويات في التغيرات نتيجة لألسهم العادلة القيم انخفاض مخاطرفي  األسهم أسعار مخاطر تتمثل

 االستثمارية. المجموعة محفظة من لتجاريةا غير األسهم أسعار مخاطر فردية. تنتجبصورة 
 

 اإليراداتبها بالقيمة العادلة من خالل  المحتفظ الملكيـة حقوق ألدوات العادلة القيمة في التغير حقوق الملكية )نتيجة على التأثير فيما يلي
 كافة بقاء مع األسهم، مؤشرات في معقولة بصورة المتوقعة بسبب التغيرات (2016و 2017 ديسمبر 31 كما في األخرى ةالشامل

 :ثابتة األخرى المتغيرات
 
 

 مؤشرات السوق 
 التغير في 

 مؤشرات السوق 
 اإليرادات  التأثير على

 األخرى الشاملة
 اإليرادات  التأثير على

 األخرى الشاملة
 ٪ 2017 2016 
 ألف درهم  ألف درهم   
    

 17.577 21.582 ٪5+ سوق دبي المالي
 1.729 1.136 ٪5+ لألوراق المالية سوق أبوظبي

 2.272 1.407 ٪5+ بورصة البحرين
 5.201 4.483 ٪5+ أخرى

 
/ تقييم األدوات المالية المدرجةنتيجة التغير في أسعار السوق غير  3لألدوات المالية ضمن المستوى  في القيمة العادلة ٪5 بنسبةإن الزيادة 

 مليون درهم(.  44 .8: 2016مليون درهم ) 50 .1 يادة صافي الموجودات المنسوبة للبنك بمبلغ كما في تاريخ التقرير، كان ليؤدي إلى ز
 

 التشغيلية المخاطر  48-5
 

 خطأ أو البشري الخطأ بسبب أو األنظمة تعطل من ناتجة أخرى أضرار أو مالية ألضرار المحتمل التعرض فيالتشغيلية  المخاطرتتمثل 
 الداخلية. في العمليات

 
المختلفة  األقسام فيومسؤوليات األفراد/ الوحدات  مهامطار بوضوح هذا اإل. يحدد يةمخاطر التشغيلللإطار مفصل  بوضع المجموعة تمقا

المخاطر التشغيلية تحديد المخاطر إطار إدارة  يضمن. يةمخاطر التشغيلالإدارة ب تقوم بتنفيذ المهام المختلفة المتعلقةوالتي المجموعة  لدى
العمليات وإعداد قاعدة  تنظيمتخطيط و علىطار هذا اإلالعناصر الرئيسية ل تشتمل. سليمعنها بشكل  واإلبالغ لية ومراقبتها وإدارتهاالتشغي
 ر. إدارة المخاط حول تقاريرالوتحليل المخاطر وإعداد  ةالرئيسي ات المخاطرمؤشروتحديد لخسائر بيانات ل
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 التشغيلية )تابع(  المخاطر  48-5
 

( لتتبع أحداث المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المجموعة. ORMISتقوم المجموعة حالياً باستخدام نظام تتبع المخاطر التشغيلية )
والتقييم الذاتي لمراقبة كما يمكن لهذا النظام تسجيل مؤشرات المخاطر الرئيسية سنوات.  خمست خسائر التشغيل لمدة يخـزن النظام بيانا

 المخاطر والتقييم الذاتي لسيناريوهات مخاطر االحتيال. 
 

مستقلة  أقسام قبل من ذات الصلة المخاطر يتم تحديد وتقييم كافة حيث وإجراءات الموافقة المطلوبة المخاطر لمراجعة جديد منتج كل يخضع
 األعمال وحدات إن مشابهة. أيضاً لعمليات الحالية تخضع التعديالت على المنتجات .وتتعرض للمخاطر المنتج عرضالتي تعن الوحدة 

 مخاطرلالمجموعة ل إدارة إطار ضمن الوحدات تعمل .ذات الصلة الوظيفية مجاالتها في العمليات مخاطر عن إدارة مسؤولة والدعم
 نظام تطبيق خالل من يةالتشغيل مخاطرال إلدارة اليومية العمليات تمت بها. الخاصة األعمال وحدات في المخاطر إدارة وتضمن يةالتشغيل
الرئيسية  جراءاتتطبيق اإل باإلضافة والوثائق ذات الصلة المعامالت وضع لمراقبة محكمة وإجراءات بأنظمةمدعم  الداخلية للرقابة شامل

 المتعلقة بحاالت الطوارئ.  تخطيطأعمال الو حتياطيةلمتعلقة بالنسخ االا
 

 المال رأس إدارة 49
 

 أهـداف إدارة رأس المال 49-1
 

 :ة" في بيان المركز المالي الموحدفي "حقوق الملكي مبينمما هو  أشملإدارة رأس المال، وهو مفهوم  المجموعة منأهداف  فيما يلي
 
 ؛المركزي مصرف اإلمارات العربية المتحدة من قبل الموضوعةأس المال بمتطلبات ر االلتزام 
  وزيادة العائدات للمساهمين؛ و وفقاً لمبدأ االستمرارية االستمرارعلى  المجموعة قدرةالمحافظة على 
 المجموعةر أعمال يتطو لدعممال الرأس قوية لبقاعدة  االحتفاظ. 
 

 رأس المـال الن امي 49-2
 
 .للمجموعة رأس المال الذي يحدد ويراقب متطلباتمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  هي للمجموعة ةالرئيسي ظيميةالجهة التن إن

 المحلية المعنية.  الجهات التنظيمية قبل من ألقسام البنك لإلشراف المباشر البنكية والعمليات تخضع المجموعة
 
 :ينشق في للمجموعة النظامي المال رأس تحليل تمي
 

 الممنوحةراضي األواالحتيـاطيات القانونية واحتياطي الشق األول المال والصكوك من  رأس شملالذي يمن رأس المال،  الشق األول 
 المتعلقة األخـرى التنظيمية والتعديـالت غير المسيطرة والحصص العمالت تحويل واحتياطي المحتجزةواالحتياطيات العامة واألرباح 

 المال. رأس كفاية ألغراض مختلف بشكل تعامل التي حقوق الملكية في جةالمدر بالـبنود
  القيمة انخفاض ومخصص األجل( ةوكالة متوسطوديعة )أي  المؤهلة الثانوية المطلوبات شملالذي يمن رأس المال، الشق الثاني 

بالقيـمة العادلة من  حقوق الملكية المقاسة أدوات من المحققة غير الخسائر/باألرباح المتعلق لالستثمار العادلة القيمة احتياطيو الجماعي
 .ىاألخر ةالشامل اإليراداتخالل 

 
 قاعدة رأس المال: عناصرحدود متنوعة على  يتم تطبيق

 
  ؛الشق األول من رأس المالمن  ٪67الشق الثاني من رأس المال عن  يزيدأن  يجوزال 
  المخاطر؛ وبمن الموجودات المرجـحة  ٪7 بحد أدنى الشق األول من رأس الماليجب أن يكون 
 الشق األول من رأس المالمن  ٪50المؤهلة عن الثانوية لمطلوبات ازيد ال يجوز أن ت. 
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 رأس المـال الن امي )تابع(  49-2

 
دات المجموعة مرجحة بالمخاطر بناء على مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية التي تنطوي عليها. تتضمن تكون موجو

مخاطر االئتمان المخاطر المدرجة في الميزانية العمومية وغير المدرجة بها. يتم تعريف مخاطر السوق بأنها مخاطر الخسائر في المراكز 
درجة في الميزانية العمومية والناشئة عن الحركة في أسعار السوق وتتضمن مخاطر معدل الربح ومخاطر أسعار المالية المدرجة وغير الم

صرف العمالت األجنبية ومخاطر التعرض في حقوق الملكية ومخاطر السلع. ويتم تعريف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناتجة 
 غير الناجحة أو عن األخطاء البشرية أو تعطل األنظمة أو عن األحداث الخارجية. عن العمليات الداخلية غير الكافية أو 

 
تتبع المجموعة منهج موحد لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

 (.Basel 2) 2( من نظام بازل Pillar 1المركزي والدعامة األولى )
 
إلى  استناداً  أساليب محددة استخداميتم و بصورة منتظمة من قبل إدارة البنك رأس المال النظامياستخدام المال و تم مراقبة كفاية رأست

ية شهربصورة  الجهات التنظيمية. ويتم تقديم المعلومات المطلوبة إلى ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيلجنة بازل  توجيهات
 . ةنويربع س و/أو
 

 ة.المفروضة من جهات خـارجي المال بـنك بشكل تام بكافة متطلبات رأس، التـزم ال2016و 2017ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في 
 

على  الحفاظمن جميع البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  لبط  ، 2016و 2017ديسـمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في 
 .٪12 بواقعكفاية رأس المال  لمعد
 

 مرة من قبل اإلدارة.للمراجعة المست إال أنها تخضع ،السابقةالسـنة  عناألهداف والسياسات والعمليات  في تغيرات لم تطرأ أي
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 معدل كفاية رأس المال  49-3
 

 :مـارات العربية المتـحدة المركزياإلوفقاً للوائح مصرف  3بازل و 2بازل فيما يلي معدل كفاية رأس المال بموجب 
 

 2بازل  3بازل  
 ----------------- -------------------------------------- 
 2017 2017 2016 
 ألف درهم رهمألف د ألف درهم 

    الشق األول من رأس المال
 4.942.189 4.942.189 4.942.189 رأس المال

 7.346.000 7.346.000 7.346.000 صكوك من الشق األول 
 7.806.273 7.806.273 7.806.273 احتيـاطيات أخرى
 5.641.061 6.964.089 6.964.089 األرباح المحتجزة 

 186.252 182.402 36.480 الحصص غير المسيطرة
 (20.716) (20.716) (18.644) أسـهم خزيـنة

 (462.774) (484.615) (484.615) خسائر صرف العمالت المؤجلة المتراكمة  
 - - (615.389) احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 (314.850) (362.020) - اقتطاع من رأس المال 
 --------------- --------------- --------------- 

 25.123.435 26.373.602 25.976.383 إجمالي الشق األول من رأس المال
 --------------- --------------- --------------- 

    الشق الثاني من رأس المال
 (751.672) (615.389) - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 1.557.060 1.812.885 1.812.885 المخصص الجماعي النخفاض القيمة 
 (314.850) (362.020) (2.072) اقتطاع من رأس المال 

 -------------- -------------- -------------- 
 490.538 835.476 1.810.813 إجمالي الشق الثاني من رأس المال

 ---------------- ---------------- --------------- 
 25.613.973 27.209.078 27.787.196 إجمالي قاعدة رأس المال 

 ========= ========= ======== 
    الموجودات المرجحة بالمخاطر

 129.748.218 146.264.569 148.074.668 مخاطر االئتمان
 1.056.258 1.959.686 1.959.686 مخاطر السوق

 10.590.092 11.934.690 11.934.690 المخاطر التشغيلية
 ----------------- ----------------- ---------------- 

 141.394.568 160.158.945 161.969.044 إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر
 ========== ========== ========= 

    معدالت رأس المال
إجمالي رأس المال النظامي كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة 

 ال"(بالمخاطر )"معدل كفـاية رأس الم
 
2 .17٪ 

 
0 .17٪ 

 
1 .18٪ 

الشق األول من رأس المال إلى إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر 
 بعد اقتطاع الشركات الزميلة

 
0 .16٪ 

 
5 .16٪ 

 
8 .17٪ 
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 أرقام المقارنة  50

 
لكي تتوافق مع العرض  الموحدة واإليضاحات حول البيانات المالية الموحد مبالغ المقارنة في بيان األرباح أو الخسائربعض تم تعديل 
 الحالي. 

 
             المالية الموحدة  البياناتاعتماد   51

 
 . 2018 يناير 17مجلس اإلدارة وتم التصريح بإصدارها بتاريخ المالية الموحدة من قبل  البياناتتم اعتماد هذه 
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