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 مصرف عجمان ش.م.ع.
 

 أعضاء مجلس اإلدارة  يـر تقر 

 . 5132 بـرديسم 13ة املنتهية في للسناملدققة والبيانات املالية املوحدة هم يـر يسر أعضاء مجلس اإلدارة تقديم تقر 
 

 املسجلةالتأسيس واملكاتب 

كشركة مساھمة عامة.  ُيشار للمصرف وشركاته التابعة مجتمعين بـ"املجموعة". يقع املكتب املسجل . تم تأسيس مصرف عجمان ش.م.ع

بية املتحدة، وقد تم تأسيس املصرف ، عجمان، اإلمارات العر ٧٧٧٧للمصرف في بناية السند، منطقة مشرف، شارع الشيخ زايد، ص.ب 

خيص من تـر وحصل على  ٨٧٧٢يونيو  ٧٨. تم تسجيل املصرف في ھيئة األوراق املالية والسلع بتاريخ ٨٧٧٢يل بـر أ ٧٧بصورة قانونية في 

خيص تـر على  ٨٧٧٢ بـرديسم ٧. كما حصل املصرف في ٨٧٧٢يونيو  ٧١مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي للعمل كمركز رئيس ي في 

. باإلضافة إلى املركز الرئيس ي في عجمان، يعمل ٨٧٧٢ بـرديسم ٨٨من مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي وبدأ عملياته في  فرع

 ومكتب واحد للدفع في دولة اإلمارات العربية املتحدة.  ثمانية فروعاملصرف من خالل 

 
 

 األنشطة الرئيسية

املوجودات التمويلية واالستثمارية في األنشطة املصرفية والتمويلية واالستثمارية من خالل  للمجموعة األنشطة الرئيسية تتمثل

 ملبادئ الشريعة اإلسالمية  ينجز املصرف أنشطتهاملتعددة مثل املرابحة واملضاربة واملشاركة والوكالة والصكوك واإلجارة.  اإلسالمية
ً
وفقا

 ألحكام عقد 
ً
 .  النظام األساس يالتأسيس وبنود وطبقا

 

 

 

 املركز املالي والنتائج 

 ضمن البيانات املالية املوحدة املرفقة. 5132 بـرديسم 13تم بيان املركز املالي ونتائج املجموعة عن السنة املنتهية في 
 

 

 

 توزيعات األرباح 

 بشرط موافقة املصرف املركزي. 5132ر ديسمب 13لسنة املنتهية في ل %7 بنسبةأوص ى أعضاء مجلس اإلدارة بتوزيعات أسهم منحة 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 : 5132 بـرديسم 13يلي أعضاء مجلس إدارة املصرف للسنة املنتهية في 

 رئيس مجلس اإلدارة  –سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  –سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي 

 مي سمو الشيخ راشد بن حميد النعي

 الدكتور علي راشد عبد هللا النعيمي 

 السيد/ علي بن عبد هللا الحمراني 

 السيد/ سالم راشد الخضر 

 السيد/ يوسف علي فاضل بن فاضل 

 اليعالسيد/ محمد حسين الش
 

 الحسابات  و مدقق

ند توش )الشرق األوسط(، وهم مؤهلون، / ديلويت آالسادة قبلمن  5132 بـرديسم 13ُدققت البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 وقد قاموا بتقديم أنفسهم إلعادة التعيين.

 

 بأمر مجلس اإلدارة 

 

 

 عضو مجلس اإلدارة
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 ملساهمي مصرف عجمان ش.م.ع. مدقق الحسابات املستقل يـر تقر 

 

 حول البيانات املالية املوحدة يـر تقر 

 بـــ " والشــرتات التاةعــة لــ "( املصــرف)" ملصــرف عجمــان ش.م.ع.حــدة املرفقــة قمنــا بتــدقيب البيانــات املاليــة املو 
ً
 تـــي"(، والاملجموعــة)يشــار إلاهــا معــا

بيـان و  املوحـداآلخـر  الـدخل الشـاملاألربـا  أو الخسـائر و وبيـان  املوحـد لـدخلا، وبيـان 5132 بـرديسم 13كما في  بيان املركز املالي املوحدتتكون من 

للســـــنة املنتهيـــــة بـــــللص التـــــاريخ، ومةخـــــص للسياســـــات املحاســـــ ية الهامـــــة،  املوحـــــد التـــــدفقات النقديـــــةبيـــــان و  املوحـــــد امللكيـــــةات فـــــي حقـــــوق يــــــر التغ

 ية أخرى.يـر تفس وإيضاحات
 

 املوحدة مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية

 للمعايمسؤولة عـن إعـداد هـلل البيانـات املاليـة املوحـدة وعرضـها بصـورة عادلـاملجموعة  إدارةإن 
ً
املاليـة وطبًقـا لكحكـام  يــرالدوليـة للتقار  يــرة وفقـا

 أنهـــا ضـــرورية ، وعـــن تلـــص الرقابـــة الداخليـــة الدـــي تحـــددها اإلدارة5132( لســـنة 5الســـارية للقـــانون االتحـــادي لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة رقـــم )

 انت ناشئة عن احتيال أو خطأ.لتتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهرية، سواًء ك

 

  مسؤولية مدقق الحسابات

 للمعاي
ً
 إلــى تــدقيقنا. لقــد قمنـا بتــدقيقنا وفقــا

ً
الدوليــة للتــدقيب، وتتطلــب  يـــرإن مسـؤوليتنا يــي إبــداء رأي حــول هــلل البيانــات املاليـة املوحــدة إســتنادا

يط وإجــراء التــدقيب لةحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إاا كانــت البيانــات أن نتقيــد بمتطلبــات قواعــد الســلوك املقــي وأن نقــوم بت طــ يـــرتلــص املعاي

 .جوهريةالخطاء األ املالية املوحدة خالية من 
 

نـات تـدقيب ثبو  ة للمبـال  واإلفصـاحات فـي البيانـات املاليـة املوحـدة. تسـتند اإلجـراءات املختـارة تــييتضمن التدقيب القيام بإجراءات لةحصول علـى بين

ال أو عـن خطـأ. تــيقب الحسابات، بما في الص تقييم م ـاطر األخطـاء الجوهريـة فـي البيانـات املاليـة املوحـدة، سـواء كانـت ناشـئة عـن إحمد يـرإلى تقد

املتعلقـــة باإلعـــداد والعــــرل العـــادل للبيانـــات عتبـــار إجـــراءات الرقابـــة الداخليـــة وعنـــد القيـــام بتقيـــيم تلـــص املخـــاطر، يأخـــل مـــدقب الحســـابات فـــي اإل 

ة املوحــدة، والــص لغــرل تصــميم إجــراءات التــدقيب املناســبة حســب الظــروف، ولــيس لغــرل إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة لــدى املاليــ

ات املحاســـ ية املعـــدة مـــن قبـــل اإلدارة، وكـــللص يــــر . يتضـــمن التـــدقيب كـــللص تقيـــيم مالئمـــة السياســـات املحاســـ ية املتبعـــة ومعقوليـــة التقداملنشــــأة

 اإلجمالي للبيانات املالية املوحدة. تقييم العرل 
 

نات التدقيب الثبو   لرأينا حول التدقيب. تـية التـينعتقد أن بين
ً
 حصلنا علاها كافية ومناسبة لتوفر أساسا

 

 الـرأي

 ملصـــرف عجمـــان ش.م.ع. وحـــداملركـــز املـــالي املتظهــــر بصـــورة عادلــــة، مـــن جميـــع النـــوا ي الجوهريــــة، املرفقـــة فـــي رأينــــا، أن البيانــــات املاليــــة املوحـــدة 

الدوليـــة  يــــرللســـنة املنتهيـــة بـــللص التـــاريخ وفقـــا للمعاي وأداء املجموعـــة املـــالي وتـــدفقايها النقديـــة، 5132 بــــرديسم 13، كمـــا فـــي والشـــرتات التاةعـــة لـــ 

 املالية. يـرللتقار 

 

 أمر أخر

دخل املوحــد وبيــان األربــا  أو الخســائر والــدخل الشــامل اآلخــر املوحــد وبيــان املقارنــة كمــا وردت ب يــان املركــز املــالي املوحــد وبيــان الــ أرقــامتــم تــدقيب 

ات فــي حقــوق امللكيــة املوحــد وبيــان التــدفقات النقديــة املوحــد للســنة املنتهيــة واملعلومــات اإليضــاحية اات الصــلة مــن مــدقب حســابات أخــر يـــر التغ

ا في تقر  يـررأًيا غ أبدىوهو اللي 
ً
 5132 يـرابـر ف 2ل الصادر بتاريخ يـر متحفظ

 

 يتبع؛؛؛             

        



 

 )يتبع( ملساهمي مصرف عجمان ش.م.ع. مدقق الحسابات املستقل يـر تقر 

 حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى  يـر تقر 

 ملتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية ا
ً
 بما يلي: يد، نف5132( لسنة 5ملتحدة رقم )إضافة إلى الص ووفقا

 أننا قد حصلنا على كافة املعلومات الدي رأيناها ضرورية ألغرال تدقيقنا؛ (3)

املوحدة، من جميع جوانبها الجوهرية، بما يتطابب مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات  إعداد البيانات املاليةتم  (5)

 .5132( لسنة 5العربية املتحدة رقم )

 ؛نظاميةمحاس ية  تـرتفظت بدفاقد اح املجموعةأن  (1)

 ؛للمجموعةاملوحدة  مع البيانات املالية تتوافبأعضاء مجلس اإلدارة  يـرأن املعلومات الواردة بتقر  (4)

 بـرديسم 13في أدوات امللكية خالل السنة املالية املنتهية في  املجموعةاستثمارات املوحدة  حول البيانات املالية 35يبين اإليضا  رقم  (2)

 ؛5132

ام تلص بـر حول البيانات املالية املوحدة أهم معامالت األطراف اات العالقة والشروط واألحكام الدي بموجبها تم إ 52ظهر اإليضا  رقم ي (2)

 ؛املعامالت

 13املنتهية في  خالل السنة املاليةيأتينا ما يدعونا لالعتقاد بأن املجموعة ارتكبت للمعلومات الدي توافرت لنا، لم  وفًقاأنه،  (7)

 ؛5132( لسنة 5لكحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )أي م الفات  5132 بـرديسم

 .خالل السنة املجموعةالدي قامت بها املساهمات االجتماعية املوحدة ت املالية حول البيانا 14اإليضا  رقم  يبين (8)

 

 ب
ً
أننــا قــد حصــلنا وتعديالتــه، ، 3281( لســنة 31قــانون دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة االتحــادي رقــم )وعــالوة علــى مــا ســبب، نــود اإلفــادة أنــه، عمــال

 ات الدي رأيناها ضرورية ألغرال تدقيقنا.يـر على جميع املعلومات والتفس

 

 )الشرق األوسط( ديلويت آند توش

 

 

 

 

 موس ى الرمحي

 شريص

 875رقم القيد 

 5132 يـناير 51
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 ملركز املالي املوحدبيان ا

 5132 بـر ديسم 13كما في 
 

 5134 5132 إيضاحات 

 ألف درهم ألف درهم  
    

    املوجودات

 431,514  342434716  2 نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 

 3,413,171  5234614  31 ومؤسات مالية مصارفمطلوب من 

 8,212,112  3343114782  33 صافيلبااملوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، 

 238,247  8834619  35 استثمارات في أوراق مالية

 25,111  784111  31 استثمارات عقارية

 41,848  3414473  34 ممتلكات ومعدات

 512,277  5974431  32 موجودات أخرى 

 33,513,588  3441534648   مجموع املوجودات
    

    يـة املطلوبات وحقوق امللك

    املطلوبات

 8,218,745  3341354356  32 الودائع اإلسالمية للعمالء

 3,152,247  348374888  37 وملؤسسات مالية أخرى  مصارفمطلوب لل

 582,413  5614782  38 مطلوبات أخرى 

 31,358,351  3141914799   مجموع املطلوبات
    

    حقوق امللكية

 3,111,111  341214111  32 رأس املال

 34,715  564931  51 اطي قانونيتـياح

 (52,417) (394172)  لالستثمارات اطي القيمة العادلةتـياح

 334,871  3714134   أربا  مستبقاة
    

 3,311,328  345114849   مجموع حقوق امللكية
    

 33,513,588  3441534648   مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
  

 

 
 

 

 ال يتجزأ من هلل البيانات املالية املوحدة
ً
 .تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا

 

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيلي
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 بيان الدخل املوحد 

 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

 5134 5132 إيضاحات  

 ألف درهم ألف درهم   

     ادات التشغيلية  يـر اإل 

 124,571  4884589  55  واالستثمارية اإلسالمية   التمويليةجودات املو ادات من يـر اإل 

 11,422  114959  51    االستثمارات في األوراق املاليةادات من يـر اإل 

 28,271  794669  54    ادات أخرى يـر ادات الرسوم والعموالت وإيـر إ
       

 422,122  2984887    باححصة املودعين من األر   قبل ادات التشغيليةيـر مجموع اإل 

 (312,532) (3774569)   حصة املودعين من األربا 

 127,384  4534638    ادات التشغيلية  يـر صافي اإل 
       

     املصروفات   

 (348,322) (3614758) 52  تكاليف املوظفين  

 (42,155) (254748) 52  املصروفات العمومية واإلدارية  

 (31,711) (364885) 34  كات ومعداتاستهالك ممتل

 (72,584) (614911) 33  التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  موجودات لل ملان فال القيمة املح

 (5,527) (24585)   األخرى وجودات على امل ملان فال القيمة املح
     

 (582,788) (5994241)   مجموع املصروفات    
     

 73,122  3554172      الربح للسنة
     

 1.128  1.332  57    )بالدرھم( للسهم األساس يالربح 
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 املوحد  اآلخر  الدخل الشاملو  األرباح أو الخسائر  بيـان

 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

   5132 5134 

 ألف درهـم ألف درهـم   

     

 73,122  3554172    للسنةالربح 
     

     الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى:
       

 إلى األربا  أو الخسائر:   قد يعاد تـيالالبنود 
ً
   تصنيفھا الحقا

       

 5,852  314141    لالستثمارات املتاحة للبيعالقيمة العادلة ربح 
 

   استثمارات متاحة للبيع

تعديالت إعادة التصنيف بشأن استبعاد املوجودات املالية املتاحة للبيع 

 (31,151) (14118) خالل السنة
       

 (7,327) 74115  مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة
       

 24,322  3594317    للسنةمجموع الدخل الشامل 
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 ات في حقوق امللكية املوحديـر بيان التغ
 

 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

 رأس املال  

اطي تـياح

 قانوني

اطي تـياح

 القيمة العادلة

 املجموع أرباح مستبقاة لالستثمارات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف   
       

 3,118,222  21,237  (32,531) 7,225 3,111,111  5134 يـرينا 3في 

 73,122  73,122  -  - -  الربح للسنة

 (7,327) -  (7,327) - -  الخسارة الشاملة األخرى 

 24,322  73,122  (7,327) - -  مجموع الدخل الشامل للسنة
       

 -  (7,341) -  7,341 -  اطي القانونيتـيتحويل إلى االح

 3,311,328  334,871  (52,417) 34,715 3,111,111  5134 بـرديسم 13في 
       

 3,311,328  334,871  (52,417) 34,715 3,111,111  5132 يـرينا 3في 
       

 355,172  355,172  -  - -  الربح للسنة

 7,115  -  7,115  - -  مل األخرالدخل الشا

 352,317  355,172  7,115  - -  مجموع الدخل الشامل للسنة
       

 -  (35,518) -  35,518 -  اطي القانونيتـيتحويل إلى االح

 -  (21,111) -  - 21,111  ( 53)إيضا   أسهمتوزيعات 
       

 (3,452) (3,452) -  - -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 345114849  3714134  (394172) 564931 341214111  5132 بـر ديسم 13في 
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 بيان التدفقات النقدية املوحد

 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

 5134 5132  إيضاح 

 رهمألف د ألف درهم   

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  

 73,122  3554172       الربح للسنة

        لـ:   تعديالت

 31,711  364885       ممتلكات ومعدات استهالك

 77,243 664382    أعباء ان فال القيمة

 (11,422) (114959)         استثمارات في أوراق ماليةادات من يـر اإل 

 -  14118    استثمارات في أوراق ماليةأربا  محققة من 

 3,228  34496    ممتلكات ومعدات مشطوبة

 (5,112) (44982)   لالستثمارات العقارية تعديل القيمة العادلة

ات في املوجودات يـر التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغ

 358,841  3744115    التشغيلية واملطلوبات
     

        ات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية   يـر التغ

 321,353  (3624561)   أخرى  في مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية يـرالتغ

 (5,858,182) (546224179)   التمويلية واالستثمارية اإلسالمية املوجوداتفي االستثمارات في  يـرالتغ

 (28,227) (784881)   صرف املركزي    امللدى  اإللزاميةفي الودائع  يـرالتغ

 (7,552) (634416)   في املوجودات األخرى   يـرالتغ

 1,152,242  542114184    لعمالء  ل الودائع اإلسالميةفي  يـرالتغ

 282,177  4874943    ومؤسسات مالية أخرى  املطلوب ملصارففي  يـرالتغ

 22,713  (584646)   في املطلوبات األخرى   يـرالتغ

 3,428,823  372.721    النقد الناتج من العمليات

 -  (3.456)   املدفوعة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 3,428,823  374.157   النقد الناتج من األنشطة التشغيليةصافي 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

 (215,854) (2154698)   استثمارات في أوراق ماليةشراء 

 218,128  1144115    استثمارات في أوراق ماليةاملتحصالت من بيع 

 (32,872) (3324113)   ممتلكات ومعدات شراء

 -  (53.132)   الزيادة في استثمارات عقارية

 (33,115) (114.185)   األنشطة االستثمارية   النقد املستخدم فيصافي 
       

 3,427,232  (3114122)   الزيادة في النقد وما يعادل    )النقص( /صافي 

 313,182  342284914       السنةالنقد وما يعادله في بداية 

 3,228,214  344584849   58 السنةالنقد وما يعادل  في نھاية 
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 ول البيانات املالية املوحدةإيضاحات ح

 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

 

  معلومات عامة .3

ُيشار للمصرف وشركاته التابعة مجتمعين ، ( كشركة مساھمة عامةأو "املجموعة" مصرف عجمان ش.م.ع. )"املصرف" تأسس

، عجمان، اإلمارات العربية ٧٧٧٧الشيخ زايد، ص.ب  بـ"املجموعة". يقع املكتب املسجل للمصرف في بناية السند، منطقة مشرف، شارع

 ٨٧٧٢يونيو  ٧٨. تم تسجيل املصرف في ھيئة األوراق املالية والسلع بتاريخ ٨٧٧٢يل بـر أ ٧٧في  ايً قانوناملتحدة، تم تأسيس املصرف 

 ٧. كما حصل املصرف في ٨٧٧٢يونيو  ٧١خيص من مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي للعمل كمركز رئيس ي في يـر وحصل على 

 . ٨٧٧٢ بـرديسم ٨٨من مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي وبدأ عملياته في  فرعخيص يـر على  ٨٧٧٢ بـرديسم
 

. ومكتب واحد للدفع في دولة اإلمارات العربية املتحدة ثمانية فروعباإلضافة إلى املركز الرئيس ي في عجمان، يعمل املصرف من خالل 

 البيانات املالية املوحدة أنشطة كل من املركز الرئيس ي للمصرف وفروعه.تتضمن 

 

املوجودات التمويلية واالستثمارية األنشطة الرئيسية للمصرف في األنشطة املصرفية والتمويلية واالستثمارية من خالل  تتمثل

 ملبادئ الشريعة اإلسالمية  ينجز املصرف أنشطتهجارة. املتعددة مثل املرابحة واملضاربة واملشاركة والوكالة والصكوك واإل  اإلسالمية
ً
وفقا

 ألحكام عقد 
ً
 .  التأسيس وبنود النظام األساس يوطبقا

 

 املالية الجديدة واملعّدلة يـر الدولية إلعداد التقار  يـر تطبيق املعاي .5

 جوهري على البيانات املالية املوحدة يـر ثاملطبقة بدون تأالجديدة واملعدلة املالية  يـر الدولية إلعداد التقار  يـر املعاي 5-3

أصــبحت  تـــيال يـــراملاليــة الجديــدة واملعدلــة التاليــة فــي هــلل البيانــات املاليــة املوحــدة، ويــي املعاي يـــرالدوليــة إلعــداد التقار  يـــرتــم تطبيــب املعاي

 مـــن  تــــيات الســـنوية اليــــر ســـارية للف
ً
 يــــرعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه لـــم يكـــن لتطبيقهـــا أي تأث تــــيوالأو بعـــد الـــص التـــاريخ،  5132 يــــرينا 3تبـــدأ اعتبـــارا

 جوهري على املبال  املعروضة للسنة الحالية أو السنوات السابقة، إال أنه قد يؤثر على محاسبة املعامالت أو التعاقدات املستقبلية.
 

 الدوليـة  يــروالتــي تتضـمن تعـديالت علـى املعاي ،5135 – 5131املاليـة  يــرالدوليـة إلعـداد التقار  يــرالتحسينات السنوية على دورة املعاي

 .18و 54و 32املحاس ية الدولية  يـروعلى املعاي 31و  8و  1و  5الية امل يـرإلعداد التقار 

 يــــــرحـــــول املعاي تعـــــديالت، والتــــــي تتضـــــمن 5131 – 5133املاليـــــة  يــــــرالدوليـــــة إلعـــــداد التقار  يــــــرالتحســـــينات الســـــنوية علـــــى دورة املعاي 

 .41وحول املعيار املحاسبي الدولي  31و  1و  3املالية  يـرعداد التقار الدولية إل 

  عــزى بهــا املســاهمات ب منــافع املــوظفين 32تعــديالت علــى املعيــار املحاســبي الــدولي رقــم
ُ
حيــت تو ــت املتطلبــات املتعلقــة بالطريقــة التـــي ت

 ات الخدمة.يـر من املوظفين أو من أطراف أخرى تتعلب بالخدمة إلى ف
 

 املفعلة ةعد  يـر املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصـدار وغ يـر الدولية للتقار  يـر املعاي 5-5

 سريانهاالجديدة واملعدلة التالية التـي تم إصـدارها ولم يتم  املالية يـرالدولية إلعداد التقار  يـربالتطبيب املسبب للمعاي تقم املجموعةلم 

 بعد:

 املالية الجديدة واملعدلة يـر الدولية إلعداد التقار  يـر املعاي

ات السـنوية يـر لف معمول بها

 تبدأ في أو ةعد

 5132 يـرينا 3 الحسابات التنظيمية املؤجلة 34املالية رقم  يـراملعيار الدولي إلعداد التقار 

 بشأن مبادرة اإلفصا  عرل البيانات املالية: 3تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 
 

 5132 يـرينا 3

لبيــــــان  كةيـــــــر املش تـــــــيبات التعاقديــــــةيـر ال 33املاليـــــة رقــــــم  يـــــــرتعـــــديالت علــــــى املعيــــــار الــــــدولي إلعــــــداد التقار 

 كة.يـر محاسبة االستحواا على الحصص في العمليات املش
 

 5132 يـرينا 3

الـدولي رقـم املعيـار املحاسـبي و  املمتلكـات، اآلالت واملعـدات 32تعديالت على املعيار املحاسبي الـدولي رقـم 

 والقياس املقبولة االستهالك واإلطفاء، والص بشأن إيضا  طرق امللموسة يـراملوجودات غ 18
 

 5132 يـرينا 3

واملعيـار املحاسـبي الـدولي رقـم  املمتلكـات، اآلالت واملعـدات 32تعديالت على املعيار املحاسبي الـدولي رقـم 

 ، حول حامل النباتالزراعة 43

 5132 يـرينا 3

واملتعلقة باملحاسبة  البيانات املالية املنفصلة 57يالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم تعد

باست دام طريقة  اختيارًياكة والشركات الزميلة يـر لالستثمارات في الشركات التابعة واملشاريع املش

 حقوق امللكية في بيانات مالية منفصلة

 5132 يـرينا 3
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 ية املوحدةإيضاحات حول البيانات املال

 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( املالية الجديدة واملعّدلة يـر الدولية إلعداد التقار  يـر تطبيق املعاي .5

 املفعلة ةعد )تتمة( يـر املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصـدار وغ يـر الدولية للتقار  يـر املعاي 5-5

 الية الجديدة واملعدلةامل يـر الدولية إلعداد التقار  يـر املعاي

ات يـر لف معمول بها

 السـنوية تبدأ في أو ةعد
  

 يـر، واملعيار الدولي إلعداد التقار البيانات املالية املوحدة 31املالية رقم  يـرتعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقار 

االستثمار في الشركات  58لدولي رقم ، واملعيار املحاسبي ااإلفصا  عن الحصص في املنشآت األخرى  35املالية رقم 
 ، والص فيما يتعلب بتطبيب اسثناء التوحيد على املنشآت االستثماريةكةتـر الزملية واملشاريع املش

 5132 يـرينا 3

والدي تشمل تعديالت على  5134 – 5135املالية  يـرالدولية إلعداد التقار  يـرالتحسينات السنوية على دورة املعاي

 32وتعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم  7و  2املالية  يـرلدولية إلعداد التقار ا يـراملعاي

 5132 يـرينا 3

  

 (5134و  5131و  5131و  5112في  النسخ املعدلةاألدوات املالية ) 2املالية رقم  يـراملعيار الدولي إلعداد التقار 

اف تـر متطلبات جديدة حول االع 5112 بـرالصادر في نوفم 2املالية رقم  يـريقدم املعيار الدولي إلعداد التقار 

 5131 بـرقد ُعدل الحًقا في أكتو  2املالية رقم  يـرباملوجودات املالية واإلفصا  عنها. وكان املعيار الدولي إلعداد التقار 

 بـرللص في نوفماف. وُعدل كتـر بحيت يتضمن متطلبات تتعلب بتصنيف املطلوبات املالية وقياسها وحول إلغاء االع

، صدرت نسخة أخرى معدلة من 5134ليتضمن املتطلبات الجديدة بشأن محاسبة التحوط العام. وفي يوليو  5131

حيت كان الهدف األساس ي منه أن يشمل أ( متطلبات ان فال القيمة  2املالية رقم  يـراملعيار الدولي إلعداد التقار 

والقياس عن طريب تقديم إحدى فئات قياس  التصنيفلى متطلبات للموجودات املالية، و ب( تعديالت محدودة ع

 .بسيطة "القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر" على أدوات دين معينة

 5138 يـرينا 3

  

تشمل متطلبات محاسبة األدوات املالية تحل محل  2املالية رقم  يـرنسخة معدلة من املعيار الدولي إلعداد التقار 

 بالجوانباف والقياس. يتضمن املعيار متطلبات لها عالقة تـر األدوات املالية: االع 12املحاسبي الدولي رقم  املعيار

 التالية:

 صنف املوجودات املالية باإلشارة إلى نمط األعمال الدي تنضوي تحتها تلص اف: تـر القياس واالع
ُ
ت

رقم  املالية يـرم املعيار الدولي إلعداد التقار املوجودات املالية وخصائص تدفقايها النقدية التعاقدية. ويقد

فئة من فئات "القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر" ألدوات دين  5134في نسخته الصادرة في  2

صنف بها ضمن املعيار 
ُ
معينة. ويتم تصنيف املطلوبات املالية وفب هلا املعيار بالطريقة اايها الدي ت

مع وجود بعض االختالفات في املتطلبات الدي ُيعمل بها في قياس املخاطر  12املحاسبي الدولي رقم 

 االئتمانية الخاصة بأي منشأة.

  :والدي تقدم  5134الصادرة في  2املالية رقم  يـرمع نسخة املعيار الدولي إلعداد التقار انخفاض القيمة

ة، فلم يعد من الضروري نظام "خسارة ائتمانية متوقعة" لقياس ان فال قيمة املوجودات املالي

 قبل االعتراف بالخسارة. خسارة ائتمانيةاف بحدوث أي تـر عاال 

  :يقدم املعيار نظام محاسبة تحوط جديد يهدف إلى توثيب مزيد من الصلة بالكيفية محاسبة التحوط

 املالية. ـريالدي تكون علاها املنشآت الدي تعمل في أنشطة إدارة املخاطر وقت التعرضات للم اطر املالية وغ

 اف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية من املعيار تـر استمر العمل بمتطلبات إلغاء االعاف: تـر إلغاء االع

 .12املحاسبي الدولي رقم 

 

، ويي التعديالت بشأن اإلفصاحات األدوات املالية: اإلفصاحات 7املالية رقم  يـرتعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقار 

 .2املالية رقم  يـراملتعلقة بالتطبيب األولي للمعيار الدولي إلعداد التقار 

عند تطبيب املعيار 

 يـرالدولي إلعداد التقار 

 ألول مرة 2املالية رقم 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( املالية الجديدة واملعّدلة يـر التقار الدولية إلعداد  يـر تطبيق املعاي .5

 )تتمة(املفعلة ةعد  يـر املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصـدار وغ يـر الدولية للتقار  يـر املعاي 5-5

 املالية الجديدة واملعدلة يـر الدولية إلعداد التقار  يـر املعاي

ات يـر لف معمول بها

 السـنوية تبدأ في أو ةعد

إفصاحات إضافية ملحاسبة : األدوات املالية 7املالية رقم  يـرعيار الدولي إلعداد التقار تعديالت على امل
)والتعديالت الالحقة لها( الناتجة من مقدمة فصل محاسبة التحوط الواردة باملعيار الدولي إلعداد  التحوط

 .2املالية رقم  يـرالتقر 

عند تطبيب املعيار الدولي 

قم املالية ر  يـرإلعداد التقار 

 ألول مرة 2

 مة مع العمالءبـر ادات من العقود امليـر اإل  32املالية رقم  يـراملعيار الدولي إلعداد التقار 

 تستعين به  5134في مايو  32املالية رقم  يـرصدر املعيار الدولي إلعداد التقار 
ً
 وحيدا

ً
 شامال

ً
حيت أسس نظاما

مة مع العمالء، وبالتالي، فسيحل املعيار الدولي إلعداد بـر ادات الناتجة من العقود امليـر املنشآت في محاسبة اإل 

ادات بما في الص املعيار املحاسبي يـر اف باإل يـر محل اإلرشادات السارية بشأن االع 32املالية رقم  يـرالتقار 

 اتيـر وما يتصل بها من تفس قود اإلنشاءاتعـ 33، واملعيار املحاسبي الدولي رقم اداتيـر اإل  38الدولي رقم 

 عندما يسري العمل به.

اف يـر على أنه يتعين على املنشأة االع 32املالية رقم  يـرويقوم املبدأ األساس ي للمعيار الدولي إلعداد التقار 

ادايها لتحديد تحويل البضائع أو الخدمات املتفب علاها للعمالء بقيمة تعكس املقابل اللي تتوقع املنشأة يـر بإ

 لالعالحصول عليه لقاء تلص الخدما
ً
ادات يـر اف باإل يـر ت أو البضائع. ويقدم املعيار على وجه الدقة منهجا

 على خمس خطوات:
ً
 قائما

  مة مع العميل.بـر : تحديد العقد )العقود( امل3الخطوة 

  امات املتضمنة بالعقد.تـز : تحديد تنفيل االل5الخطوة 

  تحديد قيمة املعاملة.1الخطوة : 

  امات الواردة بالعقد.تـز إلى تنفيل االل: ت صيص قيمة املعاملة 4الخطوة 

  مع العمالء. امايهاتـز ادات عند )أو حين( تستوفي فيه املنشأة اليـر اف باإل يـر : االع2الخطوة 

ام، تـز ادايها عندما يتم استيفاء االليـر ف املنشأة بإتـر ، تع32املالية رقم  يـروبموجب املعيار الدولي إلعداد التقار 

حول إلى 
ُ
ام ما. لقد تم تـز العميل "السيطرة" على البضائع أو الخدمات الدي تنطوي على استيفاء الأي عندما ت

 من التوجاهات املستقبلية للمعيار الدولي إلعداد التقار 
ً
حدى يتم معالجة  32املالية رقم  يـرإضافة مزيدا

 من  32الية رقم امل يـرسيناريوهات محددة. وإضافة إلى الص، يتطلب املعيار الدولي إلعداد التقار 
ً
مزيدا

 اإلفصاحات املوسعة.

 5138 يـرينا 3

  

، وعلى املعيار املحاسبي البيانات املالية املوحدة 31املالية رقم  يـرتعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقار 

ع ة بي(، والص بشأن معالج5133) كةتـر االستثمار في الشركات الزميلة واملشاريع املش 58الدولي رقم 

 ك.تـر املوجودات أو املساهمة بها من املستثمر إلى شركته الزميلة أو مشروعه املش

رجئ تاريخ السريان ألجل 
ُ
أ

 مسمى يـرغ

 

 تـية اليـر سيتم تطبيقها على البيانات املالية املوحدة للمجموعة في الف تـيات والتعديالت اليـر والتفس يـرتتوقع اإلدارة تطبيب هلل املعاي

 من تبـدأ اعتب
ً
 بها. كما وتتوقع املجموعة أنه قد ال يكون لتطبيب هلل املعاي5132 يـريـنا 3ارا

ً
ات يـر والتفس يـر، أو عندما تكون معموال

ة التطبيب األولي لها، والص باستثناء املعيار الدولي إلعداد يـر جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة في ف يـروالتعديالت أي تأث

 .األدوات املالية 2املالية رقم  ـريالتقار 
 

 على املبال  املرصودة يـر تأث األدوات املالية 2املالية رقم  يـروعلى الرغم من أنه قد ينتج عن تطبيب املعيار الدولي إلعداد التقار 
ً
 جوهريا

ً
ا

بات املالية للمجموعة، ،إال أنه ال يمكن واإلفصاحات الواردة في البيانات املالية املوحدة للمجموعة بشأن املوجودات املالية واملطلو 

 تقديم تقد
ً
 ات الناتجة عن التطبيب والص إلى أن تجري املجموعة مراجعة شاملة ومفصلة للمعيار.يـر معقول بشأن التأث يـرعمليا
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 (تتمة) 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

 تعريـفات .1

 استـ دام املصطةحات التالية في البيانات املالية املوحدة مع معاناها املحددة:لقد تم 
 املرابحة

ي"( علــى أســاس دفعــات مؤجلــة بعــد قيــام البــائع بشــراء األصــل يـــر ألحــد متعامليــه )"املش أصــل مــا بموجبــه)"البـــائع"(  املجموعــةيــي عقــد ي يـــع 

يتكــون ســعر  معينــة.وأحكــام مرابحــة شــروط بموجــب  فــور تملــص البــائع لــللص األصــل بشــراء األصــل ي يـــر املشبنــاًء علــى وعــد  وقبضــهوحيازتــه 

 علــى أســاس زم ــي علــى مــدار بيــع املرابحــة مــن تكلفــة األصــل وهــامل ربــح متفــب عليــه بشــكل مســبب. 
ً
يــتم احتســاب قيمــة ربــح املرابحــة داخليــا

 خـــالل املـــدةعلـــى أقســـاط ي للبـــائع يــــر بيـــع املرابحـــة مـــن قبـــل املشيـــتم ســــداد ســـعر املســــدد.  يــــرالعقـــد بنـــاًء علـــى أصـــل مبلـــ  التمويـــل غ ةيــــر ف

 عقد املرابـحة.املنصوص علاها في 
 

 الوتالة

الوكالة يي اتفاقية بين طرفين، يكون أحد الطرفين هو املمول )"املوكل"(، وهو اللي يقوم بتقديم مبل  مالي محدد )"رأس مال الوكالة"( 

 لدراسة الجدوى / خطة إلى وكيل )"الوكيل"(، وهو اللي يقو 
ً
م باستثمار رأس مال الوكالة بطريقة تتفب مع الشريعة اإلسالمية طبقا

 )"أجر الوكالة"( كمبل  مقطوع أو نسبة مئوية من رأس مال الوكالة،
ً
 محددا

ً
 االستثمار التـي يوفرها الوكيل للموكل. يستحب الوكيل أجرا

توزيع ربح يتم د على نسبة الربح أو العوائد املتفب علاها كحافز على حسن اآلداء. األصل أن يتـز على أنه قد ُيمنح الوكيل أي مبال  إضافية 

 بشكل موثوق، فيتم يـر الوكالة عند إعالنها / توزيعها من قبل الوكيل. وعلى الرغم من الص، وحيت إن ربح الوكالة يتم تقد
ً
ل دائما

 على أساس زم ي خالل مدة 
ً
املسـدد. ويتحمل الوكيل الخسارة في حالة  يـرالوكالة بناًء على رأس مال الوكالة غاحتساب ربح الوكالة داخليا

، شريطة تلقي يتحمل الخسارةفإن املوكل هو من إال الت لف عن السداد، أو اإلهمال أو املخالفة لشروط وأحكام اتفاقية الوكالة، و 

 يفيد بأن تلص الخسارة قد وقعت بس ب  املوكل
ً
 مقنعا

ً
ع إلى قوى قاهرة، وأن الوكيل لم يكن بوسعه التنبأ بتلص القوى القاهرة جيـر دليال

 تبعايها الضارة على الوكالة. وللمجموعة أن تعمل بصفة موكل أو وكيل، وفب ما يقتض ي األمر. تفاديأو 
 

 االستصناع

ل أو عقــــار محــــدد )"املصــــنوع"( ألحــــد )"الصــــانع" أو "البــــائع"( بموجبــــه بإنشــــاء أصــــ املصــــرفهــــو عقــــد بيــــع بــــين طرفــــي العقــــد، بحيــــت يتعهــــد 

 ملواصـفات متفـب علاهـايـر متعامليه  )"املستصنع" أو "املش
ً
متفـب علاهـا مقابـل ثمـن   ةيــر ف، علـى أن يـتم التسـليم خـالل بشـكل مسـبب ي"( وفقـا

، علــى أن يتضــمن الــص الــثمن تكلفــة اإلنشــاء وهــامل ربــح. وال يقتصــر إنجــاز العمــل، املتعهــد بــه، علــى
ً
الصــانع فحســب، بــل مــن  محــدد ســلفا

أو أي جزء منـه، عـن طريـب طـرف ثالـت تحـت إشـراف ومسـؤولية الصـانع. وبموجـب عقـد  ،بالكامل يـرأعمال اإلنشاء أو التطو املمكن تنفيل 

ي وإجمــال يـتم احتسـاب ربــح االستصـناع )الفـارق بــين ثمـن بيـع املصــنوع للمتعامـل دور الصـانع أو املستصــنع. املصـرفاالستصـناع، قـد يلعــب 

 على أساس زم ي على مدار املصرفتكبدها  تـيال االستـصناعتكلفة 
ً
 املسـدد. يـرالعقد بناًء على أصل مبل  التمويل غ ةيـر ف( داخليا

 

 

 املضاربة

طـرف املضاربة عقد بين طرفين، يكون أحدهما املمول )"رب املال"( وهو الطرف اللي يقدم مبال  ماليـة معينـة )"رأس مـال املضـاربة"( إلـى ال

اآلخـــر )"املضــــارب"(، وهـــو الطـــرف الـــلي يقـــوم علـــى إثـــر الـــص باســـتثمار رأس مـــال املضـــاربة فـــي أحـــد املشـــاريع التجاريـــة أو األنشـــطة بنـــاًء علـــى 

ته مقابــل حصــة محــددة )متفــب علاهــا مســبًقا( مــن الــربح النــاتج، إن وجــد، علــى أال يتــدخل رب املــال فــي إدارة نشــاط املضــاربة. األصــل أن بـــر خ

 بشــكل يـــر توزيــع ربــح املضــاربة عنــد إعالنهــا / توزيعهــا مــن قبــل املضــارب. وعلــى الــرغم مــن الــص، وحيــت إن ربــح املضــاربة يــتم تقديــتم 
ً
ل دائمــا

 علـــى أســـاس زم ـــي  خـــالل مـــدة املضـــاربة بنـــاًء علـــى رأس مـــال املضـــاربة غ
ً
ويتحمـــل املســــدد.  يــــرموثـــوق، فيـــتم احتســـاب ربـــح املضـــاربة داخليـــا

إال فـإن  رب املـال هـو مـن يتحمـل ة في حالـة الت لـف عـن السـداد، أو اإلهمـال أو  املخالفـة لشـروط وأحكـام عقـد املضـاربة، واملضارب الخسار 

 
ً
 مقنعــا

ً
جع إلــى قــوى قــاهرة، وأن املضــارب لــم يكــن بوســعه يـــر يفيــد بــأن تلــص الخســارة قــد وقعــت بســ ب الخســارة، شــريطة تلقــي رب املــال دلــيال

 أو رب املـال،  تكـون املجموعـةوبموجـب عقـد املضـاربة، فقـد رة أو تفـادي  تبعايهـا الضـارة علـى املضـاربة. التنبأ بتلص القوى القاه
ً
بحسـب مضـاربا

 .األحوال
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 (تتمة) 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( تعريـفات .1

 املشاركة

تعاملاهـــا، بحيـــت يســـاهم كــــال الطـــرفين فـــي رأس مـــال املشــــاركة )"رأس مـــال املشـــاركة"(، ويجـــوز أن تكــــون وأحــــد م املجموعـــةبـــين  اتفاقيـــةيـــي 

معــين، قــائم أو جديــد، ام عقــد املشــاركة. ويجــوز أن يكــون موضــوع عقــد املشــاركة اســتثمار بـــر املســاهمة بالنقــد أو بــالعين وفــب قيمتــه وقــت إ

وفـب نسـبة توزيـع الـربح قتسـام األربـا  اتنتهي بحيازة املتعامل لكامـل امللكيـة. يـتم  تناقصةمأو في ملكية ممتلكات معينة إما بصفة دائمة أو 

 كمــا هــو منصــوص عليــه فــي عقــد املشــاركة. األصــل أن يــتم توزيــع ربــح املشــاركة عنــد إعالنهــا / توزيعهــا مــن قبــل الشـــريص 
ً
املتفــب علاهــا ســلفا

 علـى أسـاس زم ـي يــر يـتم تقد. وعلى الرغم من الص، وحيـت إن ربـح املشـاركة يـراملد
ً
 بشـكل موثـوق، يـتم احتسـاب ربـح املشـاركة داخليـا

ً
ل دائمـا

املســـــدد. ويـــــتم تقاســــم الخســـــارة، إن وجــــدت، بنـــــاًء علــــى نســـــبة مســــاهمة كـــــل مـــــن  يــــــرخــــالل مـــــدة املشــــاركة بنـــــاًء علــــى رأس مـــــال املشــــاركة غ

أو م الفتـه لبنـود عقـد املشـاركة أو ت لفـه عـن السـداد، يجــب  يــرملدالشـريكين فـي رأس املـال، مـع مراعـاة أنـه فـي حالـة عـدم إهمــال الشـريص ا

 يفيـد بـأن تلـص الخسـارة قـد وقعـت بسـ ب  للمجموعةأن يقدم 
ً
 مقنعا

ً
لـم يكـن بوسـعه التنبـأ  يــرجع إلـى قـوى قـاهرة، وأن الشـريص املديــر دليال

 بتلص القوى القاهرة أو تفادي تبعايها الضارة على املشاركة.
 

 جارة اإل 

اقتنـاء األصـل املعـين، إمـا مـن بـائع آخـر  أو)"املؤجر"( بموجبها أصل ما ألحد متعامليه  )"املسـتأجر"( )بعـد شـراء  تؤجر املجموعةاتفاقية  يي

 لطلــب املتعامــل وبنــاًء علــى وعــدل باالســتئجار(، مقابــل دفعــات أجــرة محــددة ملــدة 
ً
إيجاريــة محــددة، علــى  ملــدد أو أو مــن املتعامــل نفســه وفقــا

 ة.يـر تحب الدفع على أساس أجرة ثابتة أو متغأن يس
 

اإلجـــارة وأســـاس احتســـاب األجـــرة ومواعيـــد ســـداد دفعـــات  األجـــرة، كمـــا يتعهـــد  ةيــــر فاتفاقيـــة اإلجـــارة تحـــدد  األصـــل املســـتأجر وتـــنص علـــى 

يتفـب مـع الجـدول الزم ـي املحـدد ات اإليجاريـة وسـداد مبـال  دفعـات  األجـرة اات الصـلة بمـا يــر املستأجر بموجب تلص االتفاقيـة بتجديـد الف

 اإلجارة. ةيـر فوالصيغة املعمول بها على مدار 

ة عليــه تـــييـر امات املتـــز ويحــتفا املــؤجر بملكيــة األصــل طيلــة مــدة اإلجــارة، وفــي نهايــة مــدة اإلجــارة بعــد أن يقــوم املســتأجر بالوفــاء بكافــة االل

 إلى تعهد بالبيع اللي قدمه املؤجر. بموجب اتفاقية  اإلجارة، يقوم املؤجر ب يع األصل املؤجر
ً
 للمستأجر بقيمة رمزية استنادا

 

ســتحب  دفعــات األجــرة فــور بــدء عقــد اإلجــارة وتســتمر طيلــة 
ُ
  تـــياملســددة )وال يـــراإلجــارة بنــاًء علــى دفعــات األجــرة الثابتــة غ ةيـــر فت

ً
تمثــل غالبــا

 تكلفة األصل املؤجـر(.
 

 الصكوك

  شهادات  يي
ً
 .اإلسالمية متوافقة مع الشريعة ائتمان تمثل أصوال
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

 أهم السياسات املحاسبية 4
 

 

 

 امتـز بيان اإلل )أ(

املعمول ت قوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة ومتطلبا( SRFIاملالية ) يـرالدولية للتقار  يـرلقد تم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا للمعاي

 .بها
 

. لقد 5132يوليو  3التنفيل اعتباًرا من  يـز)"قانون الشركات"( ح 5132( لسنة 5دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )

ع أحكامه )"األحكام االنتقالية"( وقام باستيفاء تلص األحكام ة إثندي عشر شهًرا من تاريخ سريان قانون الشركات للتوافب متـر ُمنح املصرف ف

 االنتقالية.
 

 إعـداد البيانات املاليةأساس  )ب(

  واالســتثمارات العقاريــة املاليــة األدواتبعــض  باســتثناءلقــد تــم إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة وفقــا ملبــدأ التكلفــة التاري يــة، 
ُ
مبــال  كصــنفة امل

 ، كما هو مو ت في السياسات املحاس ية أدنال. يـرتقر  ةيـر فقيم عادلة في نهاية كل عاد تقييمها أو ُم 
 

 تستند التكلفة التـاري ية بشكل عام إلى القيمة العادلة للمقابل املمنو  مقابل املوجودات أو البضائع أو الخـدمات.
 

عــــرف القيمــــة العادلــــة بالســــعر الــــلي ســــيتم قبضــــه لبيــــع أي مــــن املوجــــودات أو 
ُ
دفعــــه لتحويــــل أي مــــن املطلوبــــات ضــــمن معاملــــة منظمــــة بــــين ت

 بفضـل أسـلوب تقيـيم 
ً
املتشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عن ما إاا كـان السـعر يمكـن تحقيقـه بطريقـة مباشـرة أو أكـان مقـدرا

األصـل أو املطلـوب  يــرعتبـار تلـص العوامـل عنـد تسعبعـين اال  املصـرفالقيمـة العادلـة ألي مـن املوجـودات أو املطلوبـات، يأخـل  يـرأخر. وعند تقد

فــي تــاريخ القيــاس. تــم تحديــد القيمــة العادلــة ألغــرال القيــاس و/أو اإلفصــا  فــي هــلل إاا أخــل املشــاركين فــي الســوق تلــص العوامــل بعــين االعتبــار 

العادلــــة ولكنهــــا ليســــت قيمــــة عادلــــة، مثــــل القيمــــة  تتشــــابه مــــع القيمــــة تـــــيالبيانــــات املاليــــة املوحــــدة علــــى الــــص األســــاس، باســــتثناء القياســــات ال

 .12املست دمة في املعيار املحاسبي الدولي رقم 
 

صــنف قياســات القيمـــة العادلــة، ألغــرال إعــداد التقار 
ُ
بنــاًء علــى مــدى وضــو  املـــدخالت  1أو  5أو  3املاليــة، إلـــى املســتوى  يـــرإضــافة إلــى الــص، ت

 املدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل، ويي محددة كما يـلي:بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية 

لـة( ملوجـودات أو مطلوبـات مطابقـة فـي أسـواق نشـط يــراملسـتنبطة مـن األسـعار املدرجـة )غ املـدخالتويـي  3املستوى مدخالت  - ة املعدن

 يمكن للمنشأة الحصول علاها في تاريخ القياس؛ تـيوال

واملالحظــــــة  3املســــــت دمة فــــــي املســــــتوى  املدرجــــــةاملســــــتنبطة مــــــن البيانــــــات عــــــدا عــــــن األســــــعار  املــــــدخالتويــــــي  5املســــــتوى مــــــدخالت  -

 ة؛ ومباشر  يـرللموجودات أو املطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غ

 .للموجودات أو املطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق املةحوظة مدخالتويي  1املستوى  مدخالت -

عرل البيانات املالية
ُ
  تـية بالدرهم اإلماراداملوح ت

ُ
األخرى إلى أقرب ألف درهم، باستثناء ما يتم تحديـدل علـى خـالف  قرب كافة القيم)الدرهم( وت

 الص.

 فيما يلي أهم السياسات املحاس ية.
 

 أسس توحيد البيانات املالية (ج)

 :للمصرف. تتحقب السيطرة عندما يكون املجموعةسيـطرة واملنشآت الخاضعة ل للمصرفتتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية 
 

 على املنشأة املستثمرة، السلطة 

 ة، من ارتباطها باملنشأة املستثمرة، و يـر ة، أو الحقوق في العوائد املتغيـر التعرل للعوائد املتغ 

 ملستثِمرة.على قيمة عوائد املنشأة ا يـرعلى ممارسة السيطرة على املنشأة املستثمَرة للتأث السلطة 

ات علــى يـــر إلــى أن هنــاك تغ يـــربإعــادة تقيــيم مــا إاا كانــت تســيطر علــى املنشــأة املســتثمَرة أم ال إاا مــا كانــت الحقــائب والظــروف تش املصــرفيقــوم 

 عنصر أو أكثر من عناصر السيـطرة الثالثة املو حـة أعالل.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13ي للسنة املنتهية ف
 

 )تتمة(أهم السياسات املحاسبية  4

 )تتمة(أسس توحيد البيانات املالية  (ج)
 

علـى تلــص  السـلطة للمصـرففـي أي مـن املنشـآت املسـتثمر بهـا عـن أغلبيـة حقـوق التصـويت بهـا، فيكـون  املصـرفعنـدما تقـل حقـوق تصـويت 

كافيــة ملنحهــا قــدرة عمليــة علــى توجيــه األنشــطة اات الصــلة باملنشــأة املســتثمَرة بشــكل املنشــأة املســتثمر بهــا عنــدما تكــون حقــوق التصــويت 

حقــوق التصــويت فــي املنشــأة  للمصــرفمنفــرد. تأخــل املجموعــة بعــين االعتبــار كافــة الحقــائب والظــروف اات الصــلة عنــد تقيــيم مــا إاا كــان 

 ئب والظروف:املستثمَرة أم ال بشكل يكفي ملنحها السيـطرة، ومن بين تلص الحقا

 تحوزها املجموعة باملقارنة مع حجم حقوق التصويت لحاملي حقوق التصويت األخرين؛ تـيحجم حقوق التصويت ال 

  وحاملي حقوق التصويت األخرين واألطراف األخرى؛ للمصرفحقوق التصويت املحتملة 

 بات التعاقدية األخرى؛ وتـييـر الحقوق الناشئة من ال 

 ألنشــــطة اات الحاليـــة علــــى توجيـــه ا الســــلطةإلـــى أنــــه املجموعـــة لهـــا، أو لــــيس لهـــا،  يـــــرتش تــــيروف األخــــرى الها مـــن الحقــــائب والظـــيــــر غ

 الحاجة الت اا قرارات، بما في الص أنماط التصويت واالجتماعات السابقة للمساهميـن.الصلة وقت 
ركة التابعـة، ويتوقـف بفقـد املجموعـة للسـيطرة علـى يبـدأ توحيد أي من الشركات التابعة عنـدما تحصـل املجموعـة علـى السـيطرة علـى الشـ

املاليـة ألي شـركة تابعـة  ةيــر فالشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين الدخل واملصروفات املستحوا عليـه أو املسـتبعد خـالل ال

علــى الشـــركة موعــة عــن الســـيطرة ي تتوقــف فيـــه املجمــن تـــاريخ حصــول املجموعــة علـــى الســيطرة وحدــى التـــاريخ الــلاملوحــد فــي بيــان الـــدخل 

 التـابعة.
 

، ويعــزى مجمـوع الــدخل املسيــطرة يـــرإلـى مــالكي الشـركة األم وإلــى األطـراف غ اآلخــرتعـزى األربــا  أو الخســائر وكافــة مكونـات الــدخل الشـامل 

الــص تســجيل عجــز فــي رصــيد األطــراف حدــى إاا مــا نــتج عــن  املســيطرة يـــرللشــركات التابعــة إلــى مــالكي الشــركة األم واألطــراف غاآلخــر الشــامل 

 املسيـطرة. يـرغ
 

يــــتم، عنــــد الضــــرورة، إدخــــال تعــــديالت علــــى البيانــــات املاليــــة للشــــركات التابعــــة بغيــــة تما ــــ ي سياســــايها املاليــــة مــــع السياســــات املحاســــ ية 

 .للمجموعة
 

لغـى جميــع املوجــودات واملطلوبــات وحقــوق امللكيـة واإل 
ُ
لنقديــة الداخليـة املرتبطــة باملعــامالت املتبادلــة بــين ادات واملصــاريف والتــدفقات ايـــر ت

 بالكامل عند توحيد البيانات املالية. املجموعةمنشآت 
 

للســـيطرة علـــى الشـــركات  املصـــرفال تـــؤدي إلـــى فقـــدان  تــــيفـــي الشـــركات التابعـــة، وال املجموعـــةات فـــي حصـــص ملكيـــة يــــر التغيـــتم محاســـبتها 

ات فــي يـــر املســيطرة لــتعكس التغ يـــرية لحصــص املجموعــة وحصــص حقــوق األطــراف غيـــر قــيم الدفالتابعــة، كمعــامالت ملكيــة. يــتم تعــديل ال

املســيطرة  يـــراف مباشــرة فــي حقــوق امللكيــة بــالفرق بــين مبــال  تعــديل حصــص حقــوق األطــراف غيـــر حصصــهم فــي الشــركات التابعــة.  يــتم االع

 األم. الشركة، وتوزع على مساهمي ن/املديأو املستلم /مستحب الدفعوالقيمة العادلة للمبل  املدفوع
 

الفرق بــين اف بــالربح أو الخســارة فــي بيــان الــدخل املوحــد ويحتســب كــيـــر يــتم االعســيطرته علــى أحــد الشــركات التابعــة،  املصــرفيفقــد عنــدما 

ة للموجــودات )ومــن ضــمنها ية الســابقيـــر ( القيمــة الدف5) و ألي ربــح مســتبق ( إجمــالي القيمــة العادلــة للمبلــ  املقبــول والقيمــة العادلــة 3)

ـدرم موجـودات الشـركة التابعـة بقـيم معـاد تقييمهـا . املسـيطرة يــرالشهرة(، ومطلوبات الشركة التابعة وحصص أي من األطـراف غ
ُ
عنـدما ت

امللكيــة، فيــتم اكمت فــي حقــوق تـــر اف بهــا فــي بيــان الــدخل الشــامل املوحــد و تـــر اكمة قــد تــم االعتـــر أو بقــيم عادلــة ويكــون الــربح او الخســارة امل

اكمة فــي حقــوق امللكيــة كمــا لــو أن الشــركة األم قــد قامــت مباشــرة تـــر ف بهــا ســابًقا فــي بيــان الــدخل الشــامل املوحــد واملتـــر احتســاب املبــال  املع

هــــو محــــدد  باســــتبعاد األصــــول املعنيــــة )أي قامــــت بإعــــادة تصــــنيفها إلــــى الــــربح أو الخســــارة أو حولتهــــا مباشــــرة إلــــى األربــــا  املســــتبقاة وفــــب مــــا

 املالية املعمول بها(. يـرالدولية إلعداد التقار  يـرباملعاي
 
 

 النقد وما يعادل  (د)

 تـــــيأخــــرى واملوجــــودات الســــائلة ال مصــــارفو املركزيـــة  صــــارفمقيــــدة لــــدى امل يـــــريتضـــمن النقــــد ومــــا يعادلــــه النقــــد فــــي الصـــندوق وأرصــــدة غ

سـت دم  تــيفـي القيمـة العادلـة، وال يــرهامـة مـن حيـت التغ يــريـي عرضـة ملخـاطر غ تــيتستحب في أقل من ثالثة أشهر مـن تـاريخ التملـص، وال
ُ
ت

 ة األجل. يـر اماته قصتـز من قبل املصرف في إدارة ال
 

 يتم تسجيل النقد وما يعادله بالتكلفة املطفأة في بيان املركز املالي املوحد.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13 للسنة املنتهية في

 

 )تتمة( أهم السياسات املحاسبية 4

 مطلوب من املصارف (ه)
 ُيدرم املطلوب من املصارف بالتكلفة بعد خصم أي مبال  مشطوبة وم صص ان فال القيمة، إن وجد.

 

 

 األدوات املاليـة (و)
 

 في طر  املصرفاملوجودات واملطلوبات املالية عندما تصبـح أي من منشآت  تسجل
ً
 ب تعاقدي خاص باألداة.تـييـر فا

 

قاس املوجودات واملطلوبات امل
ُ
 بالقيمة العـادلة.ت

ً
تعـود مباشـرة إلـى االستحــواا أو إصــدار  تــيتكـاليف املعـامالت ال، ويتم إضافة، الية مبدئيا

اف ـر تــ، حســب الضــرورة، عنــد االعصــمها منهــا، أو خالقيمــة العادلــة للموجــوات املاليــة أو املطلوبــات املاليـــة إلــى موجــودات ومطلوبــات ماليــة

 املبدئـي. 
 

 

 

 املوجودات املالية

متاحـة للبيـع"، و"قـرول  اسـتثمارات" الفئات املحددة التالية: "استثمارات محتفا بهـا لتـاريخ االسـتحقاق" وتصنف املوجودات املالية إلى:

 اف املبدئي.يـر يت يتم تحديدها عند االعيعتمد التصنيف على طبيعة وعرل املوجودات املالية حو ". وامم مدينة
 

 طريقة الربح الفعلي

ت صـها. نسـبة  تــيات اليــر علـى الف األربـا اد يــر يـتم فاهـا احتسـاب التكلفـة املطفـأة ألداة الـدين وتوزيـع إ تــييـي الطريقـة ال طريقة الربح الفعلي

ل الفعلي لخصم قيمة املبال  النقدية املتوقع  الربح الفعلي )بما فـي الـص جميـع الرسـوم والنقـاط املدفوعـة أو استالمها في املستقبل يي املعدن

 من  تـياملستلمة وال
ً
 لكصـلاملـدة املتوقعـة  بــرعوتكاليف املعامالت واألقساط والخصـومات األخـرى(  معدل الربح الفعليتشكل جزًءا مكمال

 اف املبدئي.يـر ة عند االعييـر ، إلى صافي القيمة الدفحسب االقتضاءة أقصر، يـر ف بـراملالي أو ع
 

 ويتم قيد الدخل على أساس الربح الفعلي ألدوات الدين.
 

 محتفا بها لتاريخ االستحقاق

دفعـــات ثابتـــة أو محـــددة وتـــواريخ اســـتحقاق محـــددة، اات مشـــتقة  يــــراملحـــتفا بهـــا لتـــاريخ االســـتحقاق يـــي موجـــودات ماليـــة غاملوجـــودات 

علـــى االحتفـــال بهـــا لتـــاريخ االســـتحقاق. تقـــاس االســـتثمارات املاليـــة املحـــتفا بهـــا لتـــاريخ  ،القـــدرة ايهولـــد تتجـــه نيـــة املجموعـــة بشـــأنها، تــــيوال

 .بعد طر  خسائر االن فال في القيمة ؛ والصطريقة الربح الفعليبالتكلفة املطفأة باست دام اف املبدئي تـر بعد االعاالستحقاق 
 

 متاحة للبيع

صـــنف كــــ )أ( منتجـــات تمويـــل، أو )ب( اســـتثمارات مشـــتقة  يــــرماليـــة غاملتاحـــة للبيـــع يـــي موجـــودات  املوجـــودات
ُ
محـــددة كمتاحـــة للبيـــع وال ت

 محتفا بها لتاريخ االستحقاق، أو )م( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 االستثمارات في موجودات استثمارية وتمويلية إسالمية

ــدرم فــي  تـــيمارية وتمويليــة إســالمية يــي تلــص املوجــودات املاليــة بــدفعات ثابتــة أو ممكــن تحديــدها الإن االســتثمارات فــي موجــودات اســتث
ُ
لــم ت

أي ســـوق نشــــط. ويــــتم قيــــاس القــــرول والــــلمم املدينــــة )بمــــا فــــي الــــص النقــــد ومــــا يعادلــــه وامــــم التمويــــل اإلســــالمية املدينــــة والــــلمم املدينــــة 

 ، بعد خصم أي ان فال في القيمة.ربح الفعليطريقة الاألخرى( بالتكلفة املطفأة باست دام 
 

 يـــــرة األجــــل عنــــدما يكــــون أثــــر الخصــــم غيــــر ، والــــص عــــدا مــــا يتعلــــب بالــــلمم املدينــــة قصنســــبة ربــــح فعلـــيادات األربــــا  بتطبيــــب يـــــر ويـــتم قيــــد إ

 جوهري.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( هم السياسات املحاسبيةأ 4

 )تتمة( األدوات املاليـة )و(

 )تتمة( املوجودات املالية

 إن فال قيمة املوجودات املالية
 

يـــتم تقيـــيم املوجـــودات املاليـــة املقاســـة بالتكلفـــة املطفـــأة إلن فـــال القيمـــة. يـــتم خفـــض قيمـــة املوجـــودات املاليـــة ، يــــرة تقر تــــر فـــي نهايـــة كـــل ف

 لحــدث أو عــدة أحــداث كانــت قــد حــدثت بعــد االعتـــيليــل موضــوأي بأنــه نعنــدما يكــون هنــاك د
َ
اف املبــدئي لكصــل املــالي تكــون قــد أثــرت يـــر جة

 . على التدفقات النقدية املستقبلية لإلستثمار
 

 قد يتضمن الدليل املوضوأي لإلن فال في القيمة ما يلي:
 

 ة للُمصدر أو الطرف املقابل، أويـر صعوبة مالية كب •

 أو املدفوعات الرئيسية، أو ربحأو التأخر في سداد مدفوعات ال يـربالعقد، مثل التقص اإلخالل •

 ل سوف ُيقدم على اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية، أويـر أن يصبح من املحتمل أن يكون املق •

 اختفاء سوق نشطة لهلا األصل املالي بس ب صعوبات مالية. •
 

ية تـر ة بالتكلفة املطفأة، الفارق بين القيمة الدفبالنسبة للموجودات املالية املقاسعرتف بها املاالن فال في القيمة خسارة تمثل قيمة و 

 لكصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة م صومة بمعدل الربح الفعلي األصلي لكصل املالي.
 

او  الصة الحقة، وكان من املمكن أن يكون تـر ، في فبالتكلفة املطفأة املالية املقاسةقيمة املوجودات مبل  خسارة اإلن فال في  تدن  إن

ف بها في السابب تـر اف باإلن فال في القيمة، يتم عكس خسارة االن فال في القيمة املعيـر صلة بشكل موضوأي بحدث وقع بعد االع

الية في تاريخ عكس اإلن فال في القيمة ال تتجاوز ية للموجودات املتـر والص من خالل بيان الدخل املوحد إلى حد أن تكون القيمة الدف

 بان فال القيمة.اف يـر التكلفة املطفأة في حالة عدم االع
 

 املوجودات املاليةب افيـر إلغاء االع
 

املوجــودات املاليــة اف بــاملوجودات املاليـة عنــدما تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتـدفقات النقديــة مــن األصــل أو عنـدما يــتم تحويــل يـــر االع تلغـي املجموعــة

بتحـــــويل أو االحتفــــال بكافــــة املخــــاطر واملنــــافع  تقــــم املجموعــــةوجميــــع املخــــاطر واملنــــافع الجوهريــــة مــــن ملكيــــة املوجــــودات إلــــى منشــــآة أخــــرى. إاا لــــم 

مســؤولية اات صــلة باملبــال  املســتبقاة فــي األصــل إضــافة إلــى  ف املجموعــة بأرباحهــاتـــر تعالجوهريــة للملكيــة واســتمر فــي السيـــطرة علــى األصــل املحــول، 

اف باألصـل يــر باملخاطر واملنافع الجوهرية مللكية أي من املوجوات املالية املحولة، فإنه يستمر في االع احتفظت املجموعةقد يضطر لدفعها. إاا  تـيال

 املضمونة للعائدات املستـلمة. بالتـسهيالتاملالي وكللص 
 

أو مســتحب االســتالم واللمــة  واملبلــ  املقابــل املســتلمية لكصــل يـــر اف بالفــارق بــين القيمــة الدفيـــر ، يــتم االعكامــلبالاف باألصــل املــالي يـــر عنــد إلغــاء االع

 اف بللص في الربح أو الخسارة.تـر اكم في حقوق امللكية، يتم االعتـر تم قيدها في الدخل الشامل األخر وامل تـياكمة التـر املدينة والربح أو الخسارة امل

 

 املالية وأدوات امللكية  املطلوبات
 

 التصنيف كدين أو أدوات ملكية

 لجوهـر العملية املتعاقد  تـيأدوات الدين وأدوات امللكيـة اليتم تصنيف 
ً
صدرها املجموعة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقا

ُ
ت

 علاها في العقد وتعريف املطلوبات املالية وأدوات امللكية.

 أدوات امللكية

ف أ تبة علاها. تـر بعد اقتطاع كافة املطلوبات امل للمنشأةفي املوجودات املالية  وجود ربح متبقيداة امللكية على أنها العقد اللي يث ت تعرن

لة بعد طر  صافي تكلفة اإلصدار.  تـيتسجل أدوات امللكية ال  تصدرها املجموعة بقيمة صافي املبال  املحصن
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 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
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 )تتمة( األدوات املاليـة )و(

 )تتمة(املطلوبات املالية وأدوات امللكية 

 املطلوبات املالية

 كـ "مطلوبات مالية أخرى".املطلوبات املالية  تصنيفيتم 
 

 .طريقة الربح الفعليوفب التكلفة املطفأة ب ( الحًقااملستحقةألخرى واملبال  ما في الص املطلوبات ااملطلوبات املالية األخرى )ب وتقاس
 

 طريقة الربح الفعلي

ات التــي ت صـها. نسـبة يــر علـى الف األربـا اد يــر يـي الطريقـة التــي يـتم فاهـا احتسـاب التكلفـة املطفـأة ألداة الـدين وتوزيـع إ طريقة الربح الفعلي

ل الفعلي لخصم قيمة املبال  النقدية املتوقع استالمها في املستقبل  عليالربح الف )بما فـي الـص جميـع الرسـوم والنقـاط املدفوعـة أو يي املعدن

 من 
ً
 لكصـلاملـدة املتوقعـة  بــرعوتكاليف املعامالت واألقساط والخصـومات األخـرى(  معدل الربح الفعلياملستلمة والتـي تشكل جزًءا مكمال

 اف املبدئي.يـر ية عند االعيـر إلى صافي القيمة الدف )حسب االقتضاء( ة أقصريـر ف بـرع املالي أو
 

 اف باملطلوبات املالية يـر إلغاء االع

. فقط امات أو انتهاء صالحيتهاتـز أو إلغـاء تلص االل اامايهتـز من ال املجموعةعندما يتم إعفاء  اف باملطلوبات املاليةيـر االع تلغي املجموعة

لص ااف بها واملقابل املدفوع أو واجب الدفع، بما في يـر ية للمطلوبات املالية التـي تم إلغاء اإلعيـر اف بالفرق بين القيمة الدفيـر اإلعيتم 

 .الربح أو الخسارةضة في يـر النقدية املحولة أو املطلوبات املف يـراملوجودات غ
 

 املمتلكات واملعدات   )ز(
 

 اف والقياس تـر االع

 بالتكلفة  بنود املمتلكات واملعدات اسقييتم 
ً
وخسائر ان فال القيمة. وتشتمل التكلفة على املصروفات  اكمتـر االستهالك امل ناقصا

 على تكلفة املواد والعمالة املباشر 
ً
ة املنسوبة بصورة مباشرة لالستحواا على املوجودات املعنية. تشتمل تكلفة املوجودات املنشأة ااتيا

منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال املوجودات إلى الحالة التشغيلية املناسبة لالست دام املزمع لها، باإلضافة إلى  وأي تكاليف أخرى 

 تكاليف فص وإزالة بنود املمتلكات واملعدات وإعادة املوقع إلى حالته األصلية. 
 

متلكات من املرئيسية(  عناصر) منفصلةتسابها كبنود عندما يكون ألجزاء أحد بنود املمتلكات واملعدات أعمار إنتاجية م تلفة، يتم اح

 واملعدات.
 

 التكاليف الالحقة

ية لهلا البند إاا كان من املرجت أن تتدفب تـر اف بتكلفة استبدال جزء من أحد بنود املمتلكات واملعدات ضمن القيمة الدفتـر يتم االع

اف بتكاليف الصيانة تـر جزء ويمكن قياس تكلفته بصورة موثوقة. ويتم االعللمجموعة املنافع االقتصادية املستقبلية املتمثلة في هلا ال

 اليومية للممتلكات واملعدات ضمن بيان الدخل املوحد عند تكبدها. 
 

 االستهالك 

على أقساط متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لكل جزء من بنود املوحد اف باالستهالك ضمن بيان الدخل تـر يتم االع

املمتلكات واملعدات. يتم احتساب االستهالك للموجودات املستأجرة على مدى مدة عقد اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقصر. ال 

 يتم احتساب استهالك على األراض ي. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( املحاسبية أهم السياسات .4
 املمتلكات واملعدات )تتمة( )ز(

 االستهالك )تتمة(
 ة املقارنة: تـر ة الحالية والفتـر فيما يلي األعمار اإلنتاجية املقدرة للف

 

 سنوات 

 7 تحسينات على العقارات املستأجرة

 7 – 1 تـرامج كمبيو بـر أجهزة و 

 2 أثاث مكتبي ومعدات

 2 سيارات

 52 مباني
 

. ويتم تحديد األربا  والخسائر الناتجة عن يـرإعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية في تاريخ كل تقر تتم 

 ية. ويتم إدرام الفروق في بيان الدخل املوحد. تـر االستبعادات من خالل مقارنة املتحصالت مع القيمة الدف
 

 

نجاز بالتكلفة. عند االنتهاء من اإلنجاز، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى فئة يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإل 

 للسياسات املحاس ية للمجموعة. 
ً
 املوجودات املناسبة ويتم احتساب االستهالك علاها وفقا

 االستثمارات العقارية )ح(

تكلفـة الشـراء األولـي، ر و/أو زيـادة فـي قيمتهـا. تشـمل اإلسـتثمارات العقاريـة ادات إيجـايــر يتم االحتفال باإلستثمارات العقارية لةحصول على إ

ات الالحقــة والتعــديالت علــى القيمــة العادلــة. تــدرم اإلســتثمارات العقاريــة بنــاًء يـــر ، تكلفــة التطو يـــرقيــد التطو  عقــاراتات محولــة مــن يـــر تطو 

تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا الــثمن الــلي ســيتم قبضــه لبيــع . يـــرة التقر تـــر ف نهايــةعلــى تقيــيم علــى القيمــة العادلــة لتلــص اإلســتثمارات كمــا فــي 

أحـــد املوجـــودات أو دفعـــه أصـــل مـــا ضـــمن معاملـــة منظمـــة بـــين أطـــراف متشـــاركة بالســـوق فـــي تـــاريخ القيـــاس بغـــض النظـــر عمـــا إاا كـــان هـــلا 

 أو تقد
ً
 مباشــرا

ً
. يــتم تحديــد القيمــة العادلــة بشــكل دوري مــن قبــل خــرى ل باســت دام أي مــن تقنيــات التقيــيم األ يـــر الــثمن يمكــن رصــدل رصــدا

مين مهنيين مستقلين. يـتم تسـجيل األربـا  أو الخسـائر الناتجـة مـن التغي ات فـي القيمـة العادلـة للعقـارات اإلسـتثمارية فـي بيـان الـدخل يــر مقين

 .يـرة التـي يحدث فاها التغيتـر املوحد في الف
 

ة املاليـة الدـي تـم فاهـا تكبـد تلـص املصـاريف. وتقـوم تــر خـالل الفاملوحـد نة األخـرى علـى بيـان الـدخل يتم تحميل جميع تكاليف اإلصال  والصيا

 القيمة العادلة لالستثمارات العقارية على طبيعة وموقع وحالة األصل املع ي.
 

 )ودائع الوتالة( واملطلوبات األخرى   صارفودائع العمالء وإيداعات امل )ط(

 تــــر يـــتم االع
ً
  صـــارفبودائـــع العمـــالء وإيـــداعات امل اف مبـــدئيا

ً
)ودائـــع الوكالـــة( واملطلوبـــات األخـــرى بالقيمـــة العادلـــة علـــى أن يـــتم قياســـها الحقـــا

 بالتكلفة املطفأة. 
 

 املخصصات واملطلوبات الطارئة )ي(

بقة ويكــون مــن املحتمــل أن ام حــالي )قــانوني أو اســتنتاجي( نتيجــة أحــداث ســاتـــز اف باملخصصــات عنــدما يكــون علــى املجموعــة اليـــر يــتم االع

 تكلفة هلل املخصصات بشكل يعتمد عليه.  يـرام ويمكن تقدتـز ُيطلب من املجموعة تسديد هلا االل
  

مـع األخـل فـي االعتبـار املخـاطر والشـكوك املحيطـة  يــرام الجـاري فـي تـاريخ التقر تــز لتسـوية االل يــرف بـه كم صـص هـو أفضـل تقدتـر املبل  املع

ية يـي القيمــة تــر القيمـة الدف ومــن ثـم فـإنام، تــز تقـاس املخصصـات باسـت دام التــدفقات النقديـة املقـدرة لتسـوية هـلا االل ام. حيـتتــز باالل

 الحالية لهلل التدفقات النقدية. 
 

صـل إاا ، يـتم إدرام اللمـة كأمـع طـرف ثالـت داد جميـع املنـافع اإلقتصـادية الالزمـة لتسـوية أحـد املخصصـاتتــر عندما يكـون مـن املتوقـع إس

 أصبح من املؤكد بالفعل أنه سيتم إستالم التعويض وإاا كان من املمكن قياس مبل  اللمة املدينة بشكل موثوق.
 

امات محتملــة ناتجــة عــن أحــداث ســابقة تـــز إن املطلوبــات الطارئــة التـــي تضــم بعــض الضــمانات وخطابــات اإلعتمــاد املحفوظــة كــرهن يــي إل

مؤكــــدة ويـــي ليســــت بالكامـــل تحــــت  يــــرأو عـــدة أحــــداث مســـتقبلية غ ع أو عـــدم وقــــوع حـــدث واحــــدوقـــو ووجودهـــا ســـيتم تأكيــــدل فقـــط عنــــد 

 اف باملطلوبات الطارئة في البيانات املالية املوحدة بل يتم بيانها في اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة.يـر االعيتم سيطرة املجموعة. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13ة املنتهية في للسن
 

 )تتمة( أهم السياسات املحاسبية .4

 القبـوالت )ك(

اف بـالقبوالت كمطلوبـات ماليـة فـي بيـان املركـز املـالي املوحـد مـع حـب تعاقـدي للسـداد مـن العمـالء كموجـودات ماليـة. ولـللص فـإن يـر يتم االع

 . بها كموجودات مالية ومطلوبات ماليةامات املتعلقة بأوراق القبول قد تم إحتساتـز اإلل
 

 ادات  يـر اف باإل تـر االع )ل(

، بمــا فــي الــص الرســوم الدــي االســتثمارات فــي األوراق املاليــةو  املوجــودات التمويليــة واالســتثمارية اإلســالميةادات مــن االســتثمارات فــي يـــر إن اإل 

 ال يتجزأ من الربح الفعلي لكداة املالية، يتم اال  بـرتعت
ً
 اف بها ضمن بيان الدخل املوحد باست دام طريقة معدل الربح الفعلي. يـر عجزءا

 

 ادات األخرى   يـر الرسوم واإل  )م(

ادات األخــرى مــن الخــدمات املصــرفية املقدمــة مــن قبــل املجموعــة علــى أســاس االســتحقاق عنــدما يــتم تقــديم يـــر اف بالرســوم واإل تـــر يــتم االع

 هلل الخدمات. 
 

 عات األرباح   ادات توزييـر إ )ن( 

 ادات توزيعات األربا  عندما يث ت حب املجموعة في الحصول على الدفعات. يـر اف بإتـر يتم االع
 

 املوظفين منافع )س(

 مقابـــل مكافـــآت نهايـــة الخدمـــة ملوظفيـــه غ تقـــوم املجموعـــة بتكـــوين
ً
هـــلل املكافـــآت علـــى أســـاس اســـتحقاقات تحتســـب حيـــت ، ،املـــواطنين يــــرم صصـــا

 ة الخدمة.يـر ة الخدمة. تستحب التكاليف املتوقعة لهلل املكافآت على مدى فيـر ة الخدمة للموظفين وإكمال الحد األدن  لفيـر ن وفرواتب املوظفي
 

 بالقانون م صص التقاعد والتأمين الوط ي ملوظفاها من مواط ي دولة اإلمارات العربية املتحدة يسهم املصرف في 
ً
 .5111لسنة  5اإلتحادي رقم  عمال

 

 املالية  يـر انخفاض قيمة املوجودات غ ع()

 للتحقـــب مـــن تعرضـــها الن فـــال القيمـــة. وتـــتم مراجعـــة  يــــرإن املوجـــودات الدـــي لهـــا أعمـــار إنتاجيـــة غ
ً
محـــددة ال ت ضـــع لإلطفـــاء ويـــتم اختبارهـــا ســـنويا

داد القيمـة تــر فـي الظـروف إلـى احتمـال عـدم اس اتيــر أحداث أو تغ يـراملوجودات الدي ت ضع لإلطفاء للتحقب من تعرضها الن فال القيمة حينما تش

 ية. تـر الدف
 

داد. تتمثـل القيمـة القابلــة تـــر ية لكصــل عـن قيمتـه القابلـة لالستــر يد بــه القيمـة الدفتــز اف ب سـائر ان فــال القيمـة بمـا يعــادل املبلـ  الـلي تــر يـتم االع

 تكـــــاليف البيـــــع أو قيمتـــــه تـــــر لالس
ً
. ألغـــــرال تقيـــــيم ان فـــــال القيمـــــة، يـــــتم تجميـــــع بــــــرمـــــن االســـــت دام، أيهمـــــا أكداد بالقيمـــــة العادلـــــة لكصـــــل ناقصـــــا

مراجعـــة  يــــراملوجـــودات فـــي أدنـــ  مســـتويات يوجـــد فاهـــا تـــدفقات نقديـــة قابلـــة للتحديـــد بصـــورة منفصـــلة )وحـــدات منتجـــة للنقـــد(. تـــتم بتـــاريخ كـــل تقر 

 ان فال القيمة لعكس ان فال القيمة املحتمل.   املالية باستثناء الشهرة التجارية الدي تعرضت لخسائر  يـراملوجودات غ
 

 املعامالت بالعمالت األجنبية    )ف(

 ملعــدالت الصــرف الســائدة فــي تــاريخ املعاملــة. ويــتم تحويــل املوجــودا
ً
ت واملطلوبــات يــتم تحويــل املعــامالت بــالعمالت األجن يــة إلــى الــدرهم اإلمــاراتي وفقــا

 ألسعار صرف العمالت األجن ية السائدة في تاريخ التقر املالية بالعمالت األجن ية إلى الدرهم 
ً
 يــر. يـتم تحويـل املوجـودات واملطلوبـات غيــراإلماراتي وفقا

 ألسـعار صـرف العمـالت األجن يـة السـائدة فـي تـاري
ً
خ املعاملـة. وتـم بيـان املاليـة بـالعمالت األجن يـة، املبينـة بالتكلفـة التاري يـة، إلـى الـدرهم اإلمـاراتي وفقـا

 املحققة في بيان الدخل املوحد.  يـرا  وخسائر الصرف املحققة وغأرب
 

 عات املستلمة بـر الت (ص)

 للسياســـة املحاســـ ية املتعلقـــة بفئـــة املوجـــودات تــــر عات فـــي فئـــة املوجـــودات املناســـبة ويـــتم االعبــــر يـــتم تصـــنيف الت
ً
 وفقـــا

ً
 وقياســـها الحقـــا

ً
اف بهـــا مبـــدئيا

 املحددة. 
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 ت املالية املوحدة إيضاحات حول البيانا
 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( أهم السياسات املحاسبية .4
 

 حول القطاعات يـر التقار  (ق)

. الداخليــة املقدمــة إلــى الجهــة املســؤولة عــن ات ــاا القــرارات التشــغيلية يـــرحــول القطاعــات التشــغيلية بأســلوب يتوافــب مــع التقار  يـــريــتم إعــداد التقار 

تتمثــل الجهــة املســؤولة عــن ات ــاا القــرارات التشــغيلية بالاــخص أو مجموعــة األبــخاص الــلين يقومــون بت صــيص املــوارد وتقيــيم أداء القطاعــات 

كافــة  التشــغيلية للمنشــأة. وقــد قــررت املجموعــة أن تكــون الةجنــة التنفيليــة للمصــرف يــي الجهــة املســؤولة عــن ات ــاا القــرارات التشــغيلية. يــتم إجــراء

 لشروط السوق االعتيادية ويتم حلف اإل 
ً
ادات والتكـاليف الداخليـة لكـل قطـاع فـي املركـز الرئيسـ ي. ويـتم إدرام يـر املعامالت بين قطاعات األعمال وفقا

 ادات واملصروفات املرتبطة بصورة مباشرة بكل قطاع عند تحديد أداء القطاع.     يـر اإل 
 

 األنشطة االئتمانية )ر(
أو بصفات أخرى ينتج عنها حفا أو وضع موجودات بصفة أمين بالنيابة عـن األمانـة ومؤسسـات أخـرى. إن  يـرصفة أمين/ مدب تعمل املجموعة

 .املجموعةحيت أنها ليست موجودات للمجموعة؛ ادات الناتجة عنها ال يتم ضمها في البيانات املالية املوحدة يـر هلل املوجودات واإل 
 

 ات املاليةمقاصة املوجودات واملطلوب )ش(
 

ون تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرم املبل  الصافي فـي بيـان املركـز املـالي املوحـد فقـط عنـد وجـود حـب قـانوني ملـزم وعنـدما يكـ

 نية لتسوية املوجودات واملطلوبات على أساس الصافي، أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات في آن واحد. املجموعةلدى 
 

 القيمة العادلةقياس دئ مبا )ت(

بـين املشــاركين  منتظمـةام مـا فـي معاملـة تــز املبلـ  الـلي يمكـن قبضـه مقابـل بيـع أصـل مـا، أو يـتم دفعـه لتحويـل الفـي  "القيمـة العادلـة"تمثـل ت

 لأفضـــل ســـوق  ، فـــي حالـــة عـــدم وجـــودل،أو الســـوق الرئيســـ يفـــي الســـوق فـــي تـــاريخ القيـــاس فـــي 
ً
ريخ. تعكـــس لمجموعـــة فـــي الـــص التـــايكـــون متاحـــا

 .امتـز عدم الوفاء بااللم اطر  امتـز لاللالقيمة العادلة 
 

، تقوم املجموعة بقياس القيمة العادلة ل
ً
السـوق  بــراملـدرم فـي سـوق نشـط لتلـص األداة. يعت السعرداة باست دام ك عندما يكون الص متاحا

عــــن معلومــــات  بحيــــت يتســــ ى الحصــــول علــــى كــــاف   ت بشــــكلاملعــــامالت املتعلقــــة بــــاملوجودات أو املطلوبــــا تكــــرار حــــدوثفــــي حــــال  أنــــه نشــــط

 بصورة مستمرة.   األسعار
 

عندما ال يكون هناك سعر مدرم في سوق نشط، تست دم املجموعـة أسـاليب التقيـيم بحيـت تسـتفيد مـن املـدخالت املةحوظـة اات الصـلة 

يم الــــلي تــــم اختيــــارل كافــــة العوامــــل الدــــي كــــان املةحوظــــة. يتضــــمن أســــلوب التقيــــ يـــــربأقصــــ ى قــــدر ممكــــن وتحــــد مــــن اســــت دام املــــدخالت غ

 املعاملة. يـرليضعها باالعتبار األطراف املشاركة في السوق عند تسع
 

 هـــو ســـعر املعاملـــة يكـــون 
ً
أو  املـــدفوع للمبلـــ القيمـــة العادلـــة  أي -اف املبـــدئيتــــر أفضـــل دليـــل علـــى القيمـــة العادلـــة ألداة ماليـــة عنـــد االع عـــادة

، ال يــــتم االســــتدالل علــــى القيمــــة ف عــــن ســــعر املعاملــــةلــــاف املبــــدئي ت تتـــــر جموعــــة أن القيمــــة العادلــــة عنــــد االعامل تقــــرر  عنــــدما. املقبــــول

مـن  بيانـاتأسـاليب تقيـيم تسـت دم فقـط  االسـتناد إلـى األسـعار املدرجـة فـي سـوق نشـط ملوجـودات أو مطلوبـات مماثلـة أو العادلة بواسـطة

 يـتم مبـدئي وفـي هـلل الحالـة السـوق املةحوظـة،
ً
الفـرق بـين القيمـة العادلـة عنــد  ملراعـاة ويـتم تعـديلهاقيـاس األدوات املاليـة بالقيمـة العادلـة،  ا

، يــتم االعتـــر االع
ً
علــى أســاس تناســبي علــى مــدى عمــر األداة ولــيس  بيــان الــدخل املوحــداف بــالفرق ضــمن تـــر اف املبــدئي وســعر املعاملــة. الحقــا

 أكثر من الص عندما يكون التقييم مدعوم
ً
 املعاملة. إنهاء يانات السوق املةحوظة أو يتم بة يـر ورة كببص ا

حـد املوجـودات أو املطلوبـات املقاسـة بالقيمـة العادلـة سـعر عـرل وسـعر طلـب، تقـوم املجموعـة بقيـاس املوجـودات واملراكـز أل كان حال في 

 طويلة األجل بسعر العرل في حين يتم قياس املطلوبات بسعر الطلب.
 

ت املاليـــة واملطلوبـــات املاليـــة املعرضـــة ملخـــاطر الســـوق وم ـــاطر االئتمـــان، الدـــي تقـــوم املجموعـــة بإداريهـــا علـــى أســـاس إن محـــافا املوجـــودا

صافي التعرل إما ملخاطر السوق أو م اطر االئتمان، يتم قياسها على أسـاس املبلـ  الـلي سـوف يـتم قبضـه لبيـع صـافي مركـز طويـل األجـل 

لـــص التســـويات علــــى مســـتوى املحــــافا إلـــى املوجـــودات واملطلوبــــات بصـــورة فرديــــة علـــى أســــاس للتعـــرل ملخـــاطر محــــددة. ويـــتم ت صــــيص ت

 التسويات الدي تأخل في االعتبار املخاطر الدي تنطوي علاها كل أداة في املحفظة. 
 

 مـن التــاريخ  والـص باســت دام القيمـة الحاليـةال تقـل القيمـة العادلـة لوديعـة مــا تحـت الطـب عـن املبلـ  مســتحب الـدفع عنـد الطلـب، 
ً
اعتبـارا

 للدفع.
ً
 املبدئي اللي يكون فيه املبل  مطلوبا

 

 .  يـرخاللها التغي حدثالدي  يـرة التقر تـر املجموعة بعمليات التحويل بين مستويات النظام املتدرم للقيمة العادلة كما في نهاية ف فتـر تع
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 
 

 ات واألحكام املحاسبية الهامة    يـر التقد .2

ات املحاســـ ية وأحكـــام اإلدارة الدـــي تقتضـــ ي يــــر اضات والتقدتــــر تتــأثر البيانـــات املاليـــة املوحـــدة للمجموعـــة ونتائجهـــا املاليـــة بالسياســـات واالف

 الضرورة وضعها أثناء إعداد البيانات املالية املوحدة. 
 

اضات الدـــي تـــؤثر علـــى املبـــال  املعلنـــة للموجـــودات واملطلوبـــات فـــي الســـنة املاليـــة التاليـــة. إن كافـــة تــــر ات واالفيــــر جموعـــة بوضـــع التقدتقـــوم امل

 للمعاييـــر املاليــة الدوليــة يــي أفضــل تقد يـــرالتقار  يـــراضات الدــي تقتضــاها معايتـــر ات واالفيـــر التقد
ً
املطبقــة. يــتم تقيــيم  يـــرات موضــوعة وفقــا

ة الســـابقة وعوامـــل أخـــرى بمـــا فـــي الـــص التوقعـــات املتعلقـــة باألحـــداث املســـتقبلية. بــــر تكز علـــى الختــــر ات واألحكـــام بصـــورة مســـتمرة و يــــر التقد

  يـــرالسياســات املحاســ ية وأحكــام اإلدارة الخاصــة بــبعض البنــود اات تأث بـــرتعت
ً
 بالنســبة لنتــائج املجموعــة ووضــعها املــالي نظــرا

ً
هــام خاصــة

 ألهميتها.  
 

   املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةخسائر انخفاض قيمة االستثمارات في 

  املوجــودات التمويليــة واالســتثمارية اإلســالميةتقــوم املجموعــة بمراجعــة محــافا االســتثمار فــي 
ً
لتقيــيم ان فــال القيمــة مــرة واحــدة شــهريا

ضــمن بيــان الــدخل املوحــد، تقــوم املجموعــة بوضــع األحكــام للتحقــب  علــى األقــل. للتحقــب مــن مــدى ضــرورة إدرام خســائر ان فــال القيمــة

إلـــى حـــدوث ان فـــال فـــي القيمـــة يعقبـــه نقـــص يمكـــن قياســـه فـــي التـــدفقات النقديـــة املســـتقبلية  يــــرممـــا إاا كـــان هنـــاك بيانـــات مةحوظـــة تش

تم تحديـد هـلا الـنقص فـي املحفظـة. قـد تشـتمل قبـل أن يـ املوجودات التمويلية واالسـتثمارية اإلسـالميةاملقدرة من محفظة االستثمارات في 

ات سـلبية فـي القـدرة علـى السـداد لعمـالء ضـمن مجموعـة مـا أو الظـروف االقتصـادية يــر إلـى وجـود تغ يــرتلص األدلة علـى بيانـات مةحوظـة تش

ات مرتكــزة علــى تجــارب الخســارة يـــر دالدوليــة أو املحليــة املرتبطــة بحــاالت التعثــر فيمــا يتعلــب بــاملوجودات فــي املجموعــة. وتســت دم اإلدارة تق

 يــرالسابقة ملوجودات اات سمات م اطر ائتمان وأدلة موضوعية على ان فال القيمة مماثلة لتلـص الدـي تنطـوي علاهـا املحفظـة عنـد تقد

لتـــدفقات النقديـــة قيمـــة وتوقيـــت ا يــــراضات املســـت دمة لتقدتــــر الجـــدول الزم ـــي لتـــدفقايها النقديـــة املســـتقبلية. تـــتم مراجعـــة الطـــرق واالف

 أي فروق بين الخسائر املقدرة والخسائر الفعلية.   مواجهة املستقبلية بصورة منتظمة لتقليل
 

 املحتفظ بها لالستحقاق  االستثمارات في األوراق املالية

 
ً
الـدفعات الثابتـة أو القابلــة املشــتقة اات  يــر، قامـت املجموعــة بتصـنيف بعـض املوجــودات املاليـة غ12املعيـار املحاسـبي الــدولي رقـم ب عمـال

للتحديــــد وتــــواريخ اســــتحقاق ثابتــــة كاســــتثمارات محــــتفا بهــــا لالســــتحقاق. ويقتضــــ ي هــــلا التصــــنيف وضــــع أحكــــام هامــــة. عنــــد وضــــع هــــلل 

األحكـــام، تقـــوم املجموعــــة بتقيـــيم رغبتهـــا وقــــدريها علـــى االحتفــــال بهـــلل االســـتثمارات حدــــى اســـتحقاقها. فــــي حـــال عـــدم قــــدرة املجموعـــة علــــى 

علـــــى ســـــ يل املثـــــال، بيـــــع قـــــدر لـــــيس بالقليـــــل قبـــــل  –األســـــباب املحـــــددة  يــــــرالحتفـــــال بتلـــــص االســـــتثمارات حدـــــى االســـــتحقاق لســـــ ب آخـــــر غا

االســتثمارات يتعــين علــى املجموعــة إعــادة تصــنيف الفئــة بأكملهــا كاســتثمارات متاحــة للبيــع. وعليــه، يــتم قيــاس  –ة يـــز ة وجتـــر االســتحقاق بف

 من التكلفة املطفأة.با في األوراق املالية
ً
 لقيمة العادلة بدال

 

 االستثمارات العقارية     

ية لالســــتثمارات العقاريــــة بالقيمــــة العادلــــة للعقــــار املحــــددة مــــن قبــــل مؤسســــة تقيــــيم مســــتقلة مســــجلة يكــــون لــــديها تـــــر تتمثــــل القيمــــة الدف

تقـع فـي نفـس موقـع العقـار الخاضـع للتقيـيم ومـن نفـس الفئـة. تـم  ة السـابقة فـي تقيـيم عقـاراتبــر ف بهـا والختــر املؤهالت املهنيـة املناسـبة املع

ها يــر يد قيمتهـا عنـد تطو تــز تحديد القيم العادلة باست دام طريقـة القـيم املتبقيـة. يـتم تطبيـب طريقـة القـيم املتبقيـة علـى العقـارات الدـي قـد 

حالتــه الراهنــة، يــتم احتســاب القيمــة النهائيــة املقــدرة ألعمــال ها أو تجديــدها. لتحديــد القيمــة الســوقية الحاليــة للعقــار فــي يـــر أو إعــادة تطو 

، بمــا فـــي الــص تكلفـــة اإلنشــاء الفعلـــي واألتعــاب املهنيـــة وتكـــاليف يــــر، ثـــم ُيســتقطع مـــن هــلا املبلـــ  كافــة تكـــاليف تنفيــل أعمـــال التطو يـــرالتطو 

 . يـرالتمويل وربح شركة التطو 
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وعــة ملجموعــة مــن املخــاطر املاليــة وتنطــوي علــى تحليــل وتقيــيم وقبــول وإدارة بعــض مســتويات املخــاطر أو مجموعــة تتعــرل أنشــطة املجم

املخـــاطر. إن قبـــول املخـــاطر يـــي ســـمة رئيســـية ملؤسســـات الخـــدمات املاليـــة كمـــا أن املخـــاطر التشـــغيلية يـــي نتيجـــة حتميـــة ملزاولـــة األعمـــال. 

ات املحتملــة املعاكســة علــى يـــر ن املناســب بــين املخــاطر والعائــد باإلضــافة إلــى الحــد مــن التأثوبــللص فــإن هــدف املجموعــة هــو تحقيــب التــواز 

 األداء املالي للمجموعة.
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نـة، ولكـن تـتم إداريهـا مـن خـالل عمليـة تحديـد وقيـاس ومراقبـة مسـتمرة، كمـا أنهـا ت ضـع لحـدود تنطوي أنشـطة املجموعـة علـى م ـاطر كام

 ها من الضوابط.يـر املخاطر وغ
 

يــــتم وضـــــع سياســـــات املجموعـــــة إلدارة املخـــــاطر لتحديــــد وتحليـــــل هـــــلل املخـــــاطر، ووضـــــع الحــــدود والضـــــوابط املناســـــبة للم ـــــاطر، ورقابـــــة 

وعة مــــن خــــالل أنظمــــة معلومــــات حديثــــة وقابلــــة للتطبيــــب. تقــــوم املجموعــــة بصــــورة منتظمــــة بمراجعــــة ام بالحــــدود املوضــــتـــــز املخــــاطر واالل

 وأفضل املمارسات الناشئة.   املوجوداتات في األسواق و يـر سياسات وأنظمة إدارة املخاطر لتعكس التغ
 

 إطار عمل إدارة املخاطر

فـــي إطـــار السياســـات املعتمـــدة مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة. كمـــا يقـــع علـــى عـــاتب يتـــولى قســـم إدارة املخـــاطر مســـؤولية إدارة املخـــاطر، ويـــتم الـــص 

فــي قســم إدارة املخــاطر مســؤولية املراجعــة املســتقلة إلدارة املخــاطر والبيئــة الرقابيــة. تتمثــل أهــم أنــواع املخــاطر الدــي تتعــرل لهــا املجموعــة 

لة. تشـــــتمل م ــــاطر الســـــوق علــــى م ـــــاطر معــــدالت الـــــربح كزات م ـــــاطر االئتمــــان وم ـــــاطر الســــوق وم ـــــاطر الســــيو تـــــر م ــــاطر االئتمـــــان و 

وم ـــاطر العمــــالت األجن يــــة وم ــــاطر األســـعار. باإلضــــافة إلــــى الــــص، فـــإن املجموعــــة معرضــــة للم ــــاطر التشـــغيلية. بــــالرغم مــــن الــــص، فــــإن 

تكنولوجيـا وقطـاع األعمـال، حيـت تـتم ات فـي البيئـة واليـر العملية املستقلة إلدارة املخاطر ال تتولى مسؤولية رقابة م اطر األعمال مثل التغ

 اتيجي لدى املجموعة.تـر مراقبة هلل املخاطر من خالل عملية الت طيط االس

 

 هيكل إدارة املخاطر  6-3

 عـن إدارة 
ً
يتولى مجلس اإلدارة املسؤولية النهائية عن تحديد املخاطر والتحكم فاهـا؛ إال أن، هنـاك هيئـات مسـتقلة منفصـلة مسـؤولة أيضـا

 ة املخاطر الدي تتعرل لها املجموعة.ومراقب
 

 مجلس اإلدارة

 اتيجيات إدارة املخاطر.تـر إن مجلس اإلدارة مسؤول بصورة عامة عن آلية إدارة املخاطر، كما أنه مسؤول عن اعتماد مبادئ واس
 

 الةجنة التنفيلية

 . اتيجيةتـر التشغيلية واالس أهدافهتعمل الةجنة التنفيلية كإدارة تنفيلية عليا للمجلس لضمان وفاء املجلس ب
 

 لجنة التدقيب

 تتألف لجنة التدقيب من أعضاء مجلس اإلدارة ويتمثل هدفها في مساعدة مجلس اإلدارة في انجاز مسؤوليته الرقابية، من خالل:
 

  املالية؛املالية للمجموعة واالحتفال بسياسات محاس ية ومراجعة واعتماد املعلومات  يـرمراقبة عمليات إصدار التقار 

  وأنظمة الرقابة الداخلية؛ يـرمراجعة التقار 

 إدارة العالقة مع مدققي الحسابات الخارجيين للمجموعة؛ 

  التدقيب الداخلية ومتابعة األمور الرقابية اات األهمية للمجموعة. يـرمراجعة تقار و 
 

 هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 

 ألحكـــام الشـــريعة مـــن خـــالل مراجعـــة واعتمـــاد تتــولى هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية مســـؤولية 
ً
والوثـــائب ومـــدى  املوجـــوداتالحوكمـــة وفقـــا

 ام بالشريعة اإلسالمية بشكل عام.تـز توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومدى االل
 

 املجلسبام تـز لجنة املخاطر واالل

ام أنشـــطة تــــز فـــي انجـــاز مســـؤولياته فيمـــا يتعلـــب بضـــمان ال ام لـــدى املجلـــس مســـؤولية مســـاعدة مجلـــس اإلدارةتــــز تتـــولى لجنـــة املخـــاطر واالل

السـلوك لــدى  يــرام بمعايتــز املاليـة باإلضـافة إلــى االل يــراملجموعـة بـاللوائح والتشـريعات القانونيـة وكــللص نظـام الرقابـة الداخليـة علــى التقار 

 املجموعة.
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 لجنة االئتمان

تقــــوم لجنــــة االئتمــــان بــــإدارة م ــــاطر االئتمــــان لــــدى املجموعــــة مــــن خــــالل املراجعــــة املســــتمرة لةحــــدود االئتمانيــــة والسياســــات واإلجــــراءات 

 ل وإعادة التقييم املستمر ملحفظة التمويل ومدى كفاية املخصصات الخاصة بها.وكللص اعتماد التعرضات املحددة وحالة العم
 

 لجنة املوجودات واملطلوبات

اتيجيات مالءمـــة للمجموعـــة فـــي ضـــوء مـــزيج مـــن املوجـــودات واملطلوبـــات، تــــر يتمثـــل هـــدف لجنـــة املوجـــودات واملطلوبـــات فـــي وضـــع أكثـــر االس

 بـــــللص توقعايهـــــا للمســـــتقبل والنتـــــائج املحتملـــــة للتحركـــــات فـــــي معـــــدل الـــــربح والقيـــــود املتعلقـــــة بالســـــيولة والتعـــــرل ملخـــــاطر صـــــرف 
ً
مقدمـــــة

اتيجيات تــر بـات مسـؤولة عـن ضـمان توافـب كافـة االسالعمالت األجن ية وكفاية رأس املال. باإلضافة إلى الـص، فـإن لجنـة املوجـودات واملطلو 

 ملا هو محدد من قبل مجلس اإلدارة.
ً
 مع قدرة املجموعة على تحمل املخاطر ومستويات التعرل للم اطر وفقا

 

   لجنة املوارد ال شرية

 تقوم لجنة املوارد ال شرية بإدارة املوارد واألداء وحاجة املجموعة إلى موظفين من وقت آلخر.
 

 سم إدارة املخاطرق
 

يتولى قسم إدارة املخاطر مسؤولية تنفيل اإلجراءات املتعلقة باملخاطر واالحتفال بها لضـمان تـوفر إجـراءات رقابـة مسـتقلة. كمـا أن قسـم 

خــــاطر إدارة املخــــاطر مســــؤول عــــن اعتمــــاد االئتمــــان وإدارة االئتمــــان وم ــــاطر االئتمــــان وم ــــاطر الســــوق واملخــــاطر التشــــغيلية ومراقبــــة امل

 بصورة عامة.
 

 التدقيب الداخلي

تــــتم مراجعــــة عمليــــات إدارة املخــــاطر لــــدى املجموعــــة بصــــورة دوريــــة مــــن قبــــل قســــم التــــدقيب الــــداخلي الــــلي يقــــوم بمراجعــــة مــــدى كفــــاءة 

يـتم مباشـرة رفــع  ام املجموعـة بهـلل اإلجــراءات. كـللص يقـوم قسـم التــدقيب الـداخلي بمناقشـة نتـائج التقيـيم مــع اإلدارة، ثـمتــز اإلجـراءات وال

 بشأن نتائج وتوصيات هلل املناقشات إلى لجنة التدقيب. يـرتقار 

 

 يـرقياس املخاطر وأنظمة التقار  6-5

تقوم املجموعة بقياس م اطر االئتمان وم اطر السوق واملخـاطر التشـغيلية باسـت دام طـرق نوعيـة تقليديـة. عـالوة علـى الـص، تسـت دم 

اتيجيات املخــــاطر، والــــص عنــــدما يتطلــــب األمــــر. تعكــــس هــــلل تـــــر يــــة لــــدعم التعــــديالت فــــي األعمــــال واساملجموعــــة كــــللص، طــــرق وتحاليــــل كم

متوقـع، والـص اسـتنادا ً إلـى  يــراملتوقعـة لحـدث غ يــرالطرق والتحاليل الخسائر املحتمـل تكبـدها فـي سـياق األعمـال االعتياديـة أو الخسـائر غ

ة التاري ية. تقوم املجموعة كـللص بـإجراء تصـورات الضـغط الدـي قـد تنشـأ فـي حـال ـر بتقنيات واحتماالت إحصائية بسيطة مشتقة من الخ

 محتملة الحدوث أو، في الواقع، قد تحدث. يـراألحداث القصوى غ
 

اتيجية تـــــر تــــتم مراقبــــة املخــــاطر والــــتحكم فاهــــا بصــــورة أساســــية فــــي إطــــار الحــــدود املوضــــوعة مــــن قبــــل املجموعــــة. تعكــــس هــــلل الحــــدود اس

إضـافي علــى  يـــزكتـر ظـروف الســوق الخاصـة باملجموعـة وكــللص مسـتوى املخــاطر الـلي يكـون لــدى املجموعـة اســتعداد لقبولـه، مـع األعمـال و 

 .املختارةالقطاعات 
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أو الطـرف املقابـل فـي إحـدى األدوات  تتمثل م اطر االئتمان بم اطر الخسارة املالية الدي قد تتكبدها املجموعة إا لـم يـتمكن أحـد العمـالء

املوجـــودات التمويليـــة واالســـتثمارية اماته التعاقديـــة، وتنشـــأ م ـــاطر االئتمـــان بصـــورة رئيســـية مـــن االســـتثمارات فـــي تــــز املاليـــة مـــن الوفـــاء بال

 لدى املجموعة. االستثمارات في األوراق املاليةو  اإلسالمية
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 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( .6

 كزات املخاطر )تتمة(تـر مخاطر االئتمان و  6-1

 قياس مخاطر االئتمان

يـة يتمثل إطار عمل إدارة املخـاطر لـدى املجموعـة فـي تقيـيم احتماليـة عجـز األطـراف املقابلـة كـل  علـى حـدة باسـت دام أدوات تصـنيف داخل

 ويتضــمن تحليــل إحصــائي مــع تقيــيم مســؤول االئتمــان 
ً
 للعديــد مــن فئــات األطــراف املقابلــة. تــم وضــع هــلا اإلطــار داخليــا

ً
موضــوعة خصيصــا

، من خالل املقارنة مع البيانات الخارجية املتاحة.
ً
 ويكون ساري، حيثما كان الص مناسبا

 

األطــراف املقابلــة علــى حــدة، وكــللص فــي مجموعــة مــن األطــراف املقابلــة يــتم قيــاس تعــرل املجموعــة ملخــاطر االئتمــان حســب كــل طــرف مــن 

ات املتعلقــة يــر كز املخـاطر، تـم وضـع حــدود ائتمانيـة، وت ضـع هـلل الحـدود للرقابـة فـي ضـوء التغتــر اات السـمات املماثلـة. لغـرل الحـد مـن 

 بظروف الطرف املقابل والسوق.

 

 إدارة مخاطر االئتمان
 

 دارة م اطر االئتمان لدى املجموعة على ما يلي:يشتمل اإلطار العام إل 
 

  وضع هيكل التفويض والحدود فيما يتعلب باعتماد وتجديد التسهيالت االئتمانية؛ 

  لهياكــــل الصــــالحيات والحــــدود املعتمــــدة قبــــل تقــــديمها للعمــــالء. وي ضــــع 
ً
مراجعــــة وتقيــــيم التعرضــــات ملخــــاطر االئتمــــان وفقــــا

 ملية املراجعة؛تجديد ومراجعة التسهيالت لنفس ع

 تنويع األنشطة التمويلية واالستثمارية؛ 

  كزات املخاطر املتعلقة بقطاعات العمل واملواقع الجغرافية واألطراف املقابلة؛ وتـر الحد من 

 ام بحــدود التعــرل املتفــب علاهـــا واملتعلقــة بــاألطراف املقابلــة والقطاعــات وم ــاطر البلــدان ومراجعـــة تـــز مراجعــة مســتمرة لالل

 السهلل ا
ً
 اتيجية إدارة املخاطر لدى املجموعة وتوجهات السوق.تـر لحدود وفقا

 

 امات املرتبطة باالئتمانتـز املخاطر املتعلقة باالل

تـوفر املجموعــة لعمال هــا الضـمانات وخطابــات االئتمــان الدـي تتطلــب قيــام املجموعـة بــأداء دفعــات فـي حــال عجــز العميـل عــن الوفــاء بــبعض 

ف أخــرى. إن هــلل األدوات تعــرل املجموعــة ملخــاطر مماثلــة مــن التمويــل واســتثمار املوجــودات، وت ضــع هــلل األدوات امات إلــى أطــراتـــز االل

 لرقابة من نفس السياسات واإلجراءات الرقابية.

 

 كز مخاطر االئتمانتـر 

م الجغرافـي أو يتمتعـون بـنفس السـمات ك عدد من األطراف املقابلة في أعمـال مماثلـة أو أنشـطة فـي نفـس اإلقلـيتـر كزات عندما يشتـر تنشأ ال

ات فــي الظــروف االقتصــادية والسياســية يـــر امات التعاقديــة تتــأثر بشــكل مماثــل بالتغتـــز االقتصــادية الدــي قــد تجعــل قــدريهم علــى الوفــاء باالل

شيـر وغ
ُ
 ى قطاع أو موقع جغرافي معين.كزات إلى الحساسية النس ية ألداء املجموعة تجال التطورات الدي تؤثر علتـر ال يـرها من الظروف. ت

 

علــى االحتفــال بمحفظــة  يـــزكتـر كزات الزائــدة للم ــاطر، تشــتمل سياســات وإجــراءات املجموعــة علــى توجاهــات محــددة للتـــر لغــرل تجنــب ال

كزات تــر ارة الكزات م ـاطر االئتمـان حسـب قطاعـات األعمـال واملوقـع الجغرافـي، وعليـه، تـتم مراقبـة وإدتـر متنوعة. تقوم املجموعة بمراقبة 

 املحددة ملخاطر االئتمان.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( .6

 كزات املخاطر )تتمة(تـر مخاطر االئتمان و  6-1

 )تتمة( كز مخاطر االئتمانتـر 

 حسب املوقع الجغرافي

 إ
ً
ية، والدـــي تـــم تــــر لـــى مـــوطن األطـــراف املقابلـــة، يبـــين الجـــدول التـــالي التعـــرل الرئيســـ ي ملخـــاطر االئتمـــان لـــدى املجموعـــة بقيمهـــا الدفاســـتنادا

 تصنيفها حسب املوقع الجغرافي:
 

    انية العموميةيـز بنود داخل امل

 

دولـــــــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــارات 

 العربية املتحدة

 دول مــــــــجلس 

 التعاون الخليجي

 

 دول أخرى 

 

 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 5132
     

 5234614  3744874  34386  724274 أخرى  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية

     املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية:

 548164132  145    -  548124671 األفراد  

 841834339  3214161  3514831  843144541 الشركات 

 3284174    -  164735  3534165 الخزينة  

     االستثمارات في األوراق املالية

 2384974 -  3664747  1254557 املحتفا بها لالستحقاق  

 1654612  5144139   3284136 املتاحة للبيع  

  8514921    -    -  8514921 املوجودات األخرى 

 3141594414 2154298  1584428  3544684148 اإلجمالي
 

    

 

دولـــــــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــارات 

 العربية املتحدة

 دول مــــــــجلس 

 التعاون الخليجي

 

 دول أخرى 

 

 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 5134
     

 3.413.171 42.741 743.854 245.812 مالية أخرى مطلوب من مصارف ومؤسسات 

     :ية اإلسالميةاملوجودات التمويلية واالستثمار 

 3.221.785 1.817 - 3.242.272 األفراد 

 2.712.487 443.141 24 2.522.181 الشركات 

 25.211 - - 25.211 الخزينة 

     االستثمارات في األوراق املالية

 143.232 - 71.431 528.512 املحتفا بها لالستحقاق 

 372.258 27.428 32.441 24.151 املتاحة للبيع 

 123.221 8.141 282 145.225 ودات األخرى املوج

 33.153.172 227.714 813.151 2.255.125 اإلجمالي
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( .6

 كزات املخاطر )تتمة(تـر مخاطر االئتمان و  6-1

 )تتمة( االئتمانكز مخاطر تـر 

 )تتمة( حسب املوقع الجغرافي
 
 

    انية العموميةيـز بنود خارج امل

 

دولة اإلمارات 

 العربية املتحدة

 دول مجلس 

 التعاون الخليجي

 

 دول أخرى 

 

 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 5132
     

 8844622 3144451 - 7814515 اماتتـز االل

 2424231 - - 2424231 ملستندية والضماناتاالعتمادات ا

 344114362 3144451 - 341524745 اإلجمالي

 

 

دولة اإلمارات 

 العربية املتحدة

 دول مجلس 

 التعاون الخليجي

 

 دول أخرى 

 

 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 5134
     

 222.311 312.482 - 221.232 اماتتـز االل

 482.471 - - 482.471 املستندية والضمانات االعتمادات

 3.322.271 312.482 - 3.121.182 اإلجمالي
 

 جودة االئتمان

، والص باست دام تصنيفات املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةتقوم املجموعة بإدارة جودة االئتمان الخاصة باالستثمار في 

صنيف املخاطر كأداة إلدارة م اطر االئتمان، حيت يتم تصنيف أية م اطر مقابل مجموعة االئتمان الداخلية. يتم است دام نظام ت

، والدي تل يـرمن املعاي
ً
 بتوجاهات املصرف املركزي. تـز املحددة مسبقا

ً
 م أيضا

 

 منهجية تصنيف م اطر االئتمان

نظام تصنيف/تحديد درجة تمان ضمن موجودات م اطر االئ من خالل تصنيفمنهجية تصنيف م اطر االئتمان املجموعة تتبع 

 مستوى املخاطر:
 

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

 8.322.542 3142934818 وغير من فضة القيمةلم تتجاوز موعد االستحقاق 

 441.482 643.738 وغير من فضة القيمةتجاوزت موعد االستحقاق 

 317.312 3434625 من فضة القيمة

 3341724518 8.732.822 

: املخصص الن فال القيمة
ً
 (381.221) (5444451) ناقصا

 3343114782 8.212.112 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( .6

 كزات املخاطر )تتمة(تـر مخاطر االئتمان و  6-1

 تمة()ت كز مخاطر االئتمانتـر 

 جودة االئتمان )تتمة(

 منهجية تصنيف م اطر االئتمان )تتمة(
 

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

   :وغير من فضة القيمةلم تتجاوز موعد االستحقاق 

 4.738.125 249464116 ب ب ب -أ أ أ

 211.431 347854366 ب -ب ب

 5.821.741 548614616 مصنفة يـرغ

 3142934818 8.322.542 
   

   :وغير من فضة القيمةتجاوزت موعد االستحقاق 

 514.275 3164195 ب ب ب -أ أ أ

 1.551 5514991 ب -ب ب

 512.221 5834616 مصنفة يـرغ

 6434738 441.482 

   من فضة القيمة:

 4.725 64139 دون املعدل القياس ي

 1.152 84618 مشكوك في تحصيلها

 22.128 3564992 خسائر

 3434625 317.312 

 

 حسب قطاعات األعمال من فضة القيمة فردًيا
  

 تجاوزت موعد االستحقاق 

  351 – 91من  
 
  381 – 351من  يوما

 
  381أكثر من  يوما

 
 اإلجمالي يوما

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 5132
     

 3344156 3164214 44243 54923 الخدمات املصرفية لكفراد

 334589 334589 - - الصناعة

 334159 74146 14981 - التجارة

 14214 155 332 14167 الخدمات

 34214 34214    -    - أخرى 

 3434625 3564992 84619 64138 اإلجمالي
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 خاطر املالية )تتمة(إدارة امل .6

 كزات املخاطر )تتمة(تـر مخاطر االئتمان و  6-1

 )تتمة( كز مخاطر االئتمانتـر 

 جودة االئتمان )تتمة(

 حسب قطاعات األعمال )تتمة( من فضة القيمة فردًيا
  

 تجاوزت موعد االستحقاق 

  351 – 21من  
ً
  381 – 351من  يوما

ً
  381أكثر من  يوما

ً
 اإلجمالي يوما

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 5134

 82,727 72,132 1,152 4,725 الخدمات املصرفية لكفراد

 33,582 33,582 - - الصناعة

 7,372 7,372 - - التجارة

 3,874 3,874 - - الخدمات

 - - - - أخرى 

 317,312 22,128 1,152 4,725 اإلجمالي
 

 مةوغير من فضة القيتجاوزت موعد االستحقاق 

 ال تعت 21الدي تجاوزت موعد االستحقاق بما يقل عن  املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةاالستثمارات في 
ً
من فضة  بـريوما

الدي تجاوزت  املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةإلى عكس الص. تشتمل االستثمارات في  يـر، إال إاا توفرت معلومات تشالقيمة

 على ما يلي: وغير من فضة القيمةالستحقاق موعد ا
 

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

  11متأخرة السداد حدى 
ً
 383.524 5984736 يوما

  21إلى  13متأخرة السداد منل 
ً
 512.121 3554717 يوما

  21إلى  23متأخرة السداد منل 
ً
 21.328 5514592 يوما

 6434738 441.482 
 

 د األقص ى للتعرل ملخاطر االئتمان الح
 

ات ائتمانية يـز فيما يلي أقص ى تعرل ملخاطر االئتمان مع األخل باالعتبار أسوأ الحاالت قبل االستفادة من أية ضمانات محتفا بها أو تعز 

 أخرى:

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

   انية العمومية:يـز امل التعرضات ملخاطر االئتمان فيما يتعلق بموجودات داخلفيما يلي 

 3.413.171 5234614 أخرى  مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية

 8.732.822 3341724518 االستثمارات في املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 238.247 8834619 االستثمارات في األوراق املالية

 123.282 8514921 املوجودات األخرى 

 3141594414 33.153.178 
   

   انية العمومية:يـز التعرضات ملخاطر االئتمان فيما يتعلب ب نود خارم امل

 3.322.271 344114362 تعهدات والتزامات طارئة
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( .6

 كزات املخاطر )تتمة(تـر مان و مخاطر االئت 6-1

 الحد من املخاطر وإدارة الضمانات
 

 يـركز غتـر تسعى املجموعة إلى إدارة م اطر االئتمان الدي تتعرل لها من خالل تنويع األنشطة االستثمارية والتمويلية بغرل تجنب ال

املحددة. تقوم املجموعة بصورة فعلية باست دام الضروري للم اطر مع العمالء من األفراد واملجموعات في بعض املواقع واألعمال 

 الضمانات لتقليل تعرضها ملخاطر االئتمان.
 

ات م اطر االئتمان الخاصة بالطرف املقابل. تشتمل أنواع الضمانات بصورة رئيسية على يـر تستند قيمة ونوعية الضمانات على تقد

على العقارات أو الضمانات األخرى على املوجودات. بصورة عامة، ال يتم  النقد والضمانات والرهن على األسهم املدرجة والرهن والحجز

 االحتفال بضمانات مقابل 
ً
 .صارفواملستحب من امل االستثمارات في األوراق املاليةعادة

 

 لالتفاق اي ا
ً
لصلة، كما تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وعند الضرورة، تتطلب املجموعة ضمانات إضافية وفقا

 تقوم املجموعة بدراسة الضمانات الدي تم الحصول علاها أثناء مراجعتها مدى كفاية املخصص املرصود لخسائر ان فال القيمة.
 

 تقييم تقد
ً
ات القيمة العادلة بصورة سنوية باستثناء حاالت الرهونات الدي يتم تحديثها عند تعرل معاملة تمويل الن فال يـر يتم عادة

. كما تتم مراقبة القيم السوقية يـرات القيمة العادلة بتاريخ كل تقر يـر بصورة فردية. في حالة الصكوك، تتم مراجعة تقد في القيمة

 لالتفاق اي الصلة مع العميل. فيما يلي 
ً
لكسهم املدرجة على أساس شهري، وفي حال العجز، تطلب املجموعة ضمانات إضافية وفقا

 ات اإلضافية األخرى املحتفا بها مقابل املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية:يـز ات والتعز القيمة العادلة للضمان يـرتقد
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( .6

 كزات املخاطر )تتمة(تـر مخاطر االئتمان و  6-1

 من املخاطر وإدارة الضمانات )تتمة( الحد
 

التمويلية واالستثمارية  املوجودات التفاصيل

 اإلسالمية

 الضمانات

 5132 5134 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

ا      منخفضة القيمة فردي 

 12.838 234647 12.838 224916 ممتلكات

 - 795 - 14984 نقد

 - - 71.153 834715 أخرى 

     

 12.838 254419 317.312 3434625 إجمالي املبلغ

 - - (72.218) (964313) خسائر انخفاض القيمة

 12.838 254419 13.213 424223 يةتـر القيمة الدف

     وغير منخفضة القيمةتجاوزت موعد االستحقاق 

 4,212 394841 51,551 3174852 ودائع ت ضع لرهن

 527,825 5314761 575,242 5564585 ممتلكات

 - - 321,732 5774633 أخرى 
     

 525,773 5114611 441,482 6434738 إجمالي املبلغ

 525,773 5114611 441,482 6434738 يةتـر القيمة الدف

     وغير منخفضة القيمةلم تتجاوز موعد االستحقاق 

 272.587 741.657 827.215 344724271 ودائع ت ضع لرهن

 511.812 514218 513.525 514218 امللكيةأوراق سندات الدين/ 

 5.322.127 549114861 5.524.172 141414674 ممتلكات

 - - 4.812.415 641224186 أخرى 

     

 5.212.321 146944998 8.322.542 3142934818 إجمالي املبلغ

 - - (318.125) (3484155) انخفاض القيمة املجمعمخصص 

 5.212.321 146944998 8.123.321 3144414236 يةتـر القيمة الدف

 1.512.745 149834141 8.212.112 3343114782 اإلجمالي
     

     املطلوبات الطارئة

 14.237 644391 341.122 3714183 هامل نقدي

 8.427 - 8.428 - ممتلكات

 - - 117.211 1724459 أخرى 

 41.134 644391 482.471 2424231 اإلجمالي
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( .6

 كزات املخاطر )تتمة(تـر مخاطر االئتمان و  6-1

 إعادة التفاوض ةشأنها المية التي تمواالستثمارية اإلساالستثمارات في املوجودات التمويلية 
مليون  381.2التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بمبل   إعادة التفاول بشأن املوجودات ، تم5132 بـرديسم 13خالل السنة املنتهية في 

 مليون درهم(. 41.1: 5134 بـرديسم 13درهم )
 

 مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالنقد وما يعادل 
 317.2: 5134ديسمبر  13مليون درهم ) 3.521.2قيمة  5132 بـرديسم 13كما في ما يعادله اللي تحتفا به املجموعة يبل  النقد و 

مليون درهم( واللي يمثل أقص ى تعرل ملخاطر االئتمان من هلل املوجودات. يتم االحتفال بالنقد وما يعادله لدى املصرف املركزي 

 إلى التصنيف الصادر من قبل 1" إلى "ب 3ف املقابلة، والدي تم تصنيفها بين "أ أخرى واملؤسسات املالية لكطرا مصارفو 
ً
"، استنادا

 وكاالت التصنيف.
 

 االستثمارات في األوراق املالية
 إلى التصنيفات الخارجية أو ما يعادلها.

ً
 يو ت الجدول التالي تحليل لسندات الدين استنادا

 

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

 - 744811 5أأ

 32.441 518.469 3أ

 - 494161 1أ

 - 164335 5أ

 17.422 224967 5ب أأ

 12.414 - 1ب أأ

 41.111 164771 3ب أ

 18.112 - 5ب أ

 - - 1ب أ

 71.431 - ب 

 52.413 184994 م

 548.128 183.414 مصنفة يـرغ

 238.247 8834619 اإلجمالي
  

واملصنفة على أنها متاحة للبيع، لم تتجاوز موعد  5132 بـرديسم 13الية )الصكوك( كما في إن كافة االستثمارات في األوراق امل

 .وغير من فضة القيمةاالستحقاق 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( .6

 مخاطر السوق  6-4
ات في معدالت السوق مثل أسعار السوق وأسعار صرف العمالت األجن ية ومعدالت الربح. تم تصميم يـر السوق من التغتنشأ م اطر 

متوقعة في معدالت الربح  يـرات غيـر إدارة م اطر السوق لغرل الحد من الخسائر املحتملة من املراكز املفتوحة الدي قد تنشأ نتيجة لتغ

ات األسعار. تست دم املجموعة نماام مالئمة، تستند إلى ممارسات السوق القياسية، لتقييم مراكزها وأسعار العمالت األجن ية وتحرك

 وتلقي معلومات سوقية منتظمة لغرل تنظيم م اطر السوق.
 

 يشتمل إطار م اطر السوق التجارية على العناصر التالية:

 كز املوضوعة من قبل اإلدارة العليا.تـر ال يـرطر ومعايحدود لضمان أن الجهات املتقبلة للم اطر ال تتجاوز إجمالي املخا 

  إجراء عمليات تقييم مستقلة من سوق إلى آخر وتسوية للمراكز ومتابعة إجراءات إيقاف الخسائر للمراكز التجارية. بالتزامنيتم 
 

لسوق لدى املجموعة. تتم بصورة تم وضع السياسات واإلجراءات والحدود التجارية لضمان التطبيب الفعال لسياسات إدارة م اطر ا

 دورية مراجعة هلل السياسات لضمان بقا ها متوافقة مع السياسات العامة إلدارة م اطر السوق لدى املجموعة.
 

 مخاطر معدل الربح
كدوات املالية. إن ات في معدالت الربح على الربحية املستقبلية أو القيمة العادلة ليـر تنشأ م اطر معدل الربح من احتمالية أن تؤثر التغ

انية يـز املجموعة معرضة ملخاطر معدالت الربح نتيجة عدم التوافب أو الفجوات في قيم املوجودات واملطلوبات واألدوات خارم امل

 ة معينة.تـر ها في فيـر العمومية، والدي تستحب أو تتم إعادة تسع
 

دالت الربح، والدي تنشأ من االستثمارات في املوجودات التمويلية التقلبات في املستويات السائدة ملع يـرإن املجموعة معرضة لتأث

 883.7البالغة  االستثمارات في األوراق املاليةمليون درهم(، و  8.212.1: 5134مليون درهم ) 33.311.7واالستثمارية اإلسالمية البالغة 

مليون  3.413.4: 5134مليون درهم ) 523.2لغة البا مطلوب من مصارف ومؤسسات ماليةمليون درهم(،  238.2: 5134مليون درهم )

: 5134مليون درهم ) 3.837.8مليون درهم( باإلضافة إلى مبل   8.218.7: 5134مليون درهم ) 33.135.3درهم(، وودائع العمالء البالغة 

 .صارفمليون درهم( من إيداعات من امل 3.152.2
 

 تحليل الحساسية
محتمل بقيم مساوية ولكن في االتجال العكس ي على األربا  أو الخسائر على أساس  يـرتعكس تأث إن املبال  املبينة في الجدول أدنال

 ات األخرى ثابتة.يـر نقطة أساس في معدالت الربح، مع بقاء كافة املتغ 21ال تحرك إيجابي أو سلبي بواقع تـر اف
 

 5132  5134 

 اإلجمالي 

على األرباح/  يـر التأث

 اإلجمالي  )الخسائر(

على األرباح/  يـر تأثال

 )الخسائر(

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

      

 51.238 31.472.533  11.527 35.198.579 موجودات ت ضع لربح

      

 51.511 8.214.584  15.838 31.991.181 مطلوبات ت ضع لربح

 

 مخاطر العمالت األجنبية
ر التحركات في أسعار صرف العمالت األجن ية حيت أن موجودات ومطلوبات املجموعة تتم ال تتعرل املجموعة تعرضات جوهرية ملخاط

 بشكل أساس ي بعملة الدرهم اإلماراتي وعمالت مجلس التعاون الخليجي أو الدوالر األمريكي.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 خاطر املالية )تتمة(إدارة امل .6

 )تتمة( مخاطر السوق  6-4
 مخاطر األسعار

تتمثل م اطر األسعار باحتمالية التقلب في أسعار االستثمارات مما يؤثر على القيمة العادلة لالستثمارات واألدوات األخرى الدي تشتب 

 قيمتها من استثمار معين أو مؤشر األسعار.
 

 من خالل االحتفال بمحفظة متنوعة من حيت التوزيع الجغرافي وتوزيع قطاعات األعمال. تقوم املجموعة بإدارة م اطر األسعار
 

محتمل بقيم مساوية ولكن في االتجال العكس ي على األربا  قبل الضريبة واالستثمار على  يـرإن املبال  املبينة في الجدول أدنال تعكس تأث

 ات األخرى ثابتة.يـر ، مع بقاء كافة املتغفي األسعار ٪2ال ارتفاع أو ان فال بواقع تـر أساس اف
 

 على حقوق امللكية للمجموعة يـرالتأث    
 5134 5132  املعدل القياس ي  

 ألف درهم ألف درهم     

      

 8.842 9.866  ٪2 ±  املتاحة للبيع االستثمارات في األوراق املالية
 

 إدارة مخاطر السيولة  6-2
امايها عند استحقاقها في ظل كل  من تـز بسداد الالوفاء على  املجموعة الدي قد تنتج عن عدم قدرةاملخاطر  بتلصم اطر السيولة تتمثل 

مصادر تمويل م تلفة عالوة على قاعدة اإليداع املركزية لديها،  يـرالظروف العادية والحرجة. لةحد من هلل املخاطر، قامت اإلدارة بتوف

ة بصورة مناسبة باإلضافة إلى مراقبة التدفقات النقدية املستقبلية والسيولة بصورة يومية. ويتضمن كما تقوم بإدارة املوجودات السائل

 للتدفقات النقدية املتوقعة ومدى توفر ضمانات اات درجة عالية قد يتم است دامها لضمان أي تمويل إضافي، حيثما 
ً
الص تقييما

 تقتض ي الضرورة.
 

ات الزمنية املتتالية تـر ات االستحقاق اللي يتم مراقبته على مدى الفتـر يولة بتحليل عدم التطابب لفتتمثل األداة األساسية ملراقبة الس

ات الزمنية تـر اكم على مدى الفتـر ومن خالل العمالت الرسمية. يتم وضع التوجاهات اإلرشادية الخاصة بالتدفب النقدي السلبي امل

 املتتالية.
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 املوحدة إيضاحات حول البيانات املالية 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( .6
 إدارة مخاطر السيولة )تتمة( 6-2

 جداول االستحقاق

 االستحقاق التعاقدي: وحدى تاريخ يـرة التقر تـر ة املتبقية من نهاية فتـر بناًء على الف 5132 بـرديسم 13فيما يلي جدول استحقاق املوجودات واملطلوبات كما في 
 

 أشهر 1خالل  
 6 – 1أكثر من 

ا 35 – 6أكثر من  أشهر  املجموع مؤرخة يـر غ سنوات 2أكثر من  سنوات2 – 3أكثر من  شهر 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        املوجودات
 342434716 - - - - - 342434716 نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 
 5234614 - 714421 934831 - - 864173 مطلوب من مصارف ومؤسات مالية

 165.612 - 3384124 794526 - - 362.152 موجودات متاحة للبيع
 3343114782 - 548684363 441644444 6764379 9654441 542294263 اإلسالمية املوجودات التمويلية واالستثمارية

 238.974 - 1144365 3844835 - - - بها لالستحقاق موجودات محتفا
 5974431 - - - - 24129 5954124 موجودات أخرى 
 784111 784111 - - - - - استثمارات عقارية

 3414473 3414473   - - - - - ممتلكات ومعدات

 3441534648 538.473 1.191.857 444514152 6764379 9674499 446424147 مجموع املوجودات
        

        املطلوبات وحقوق امللكية
 348374888 - - 344874161 - - 1114252 مطلوب ملصارف ومؤسسات مالية أخرى 

 3341354356 - 344874 324867 348954832 145194431 248794361 ودائع إسالمية للعمالء
 5614782 - - - - - 5614782 مطلوبات أخرى 

 345114849 345114849 - - - - - حقوق امللكية

 3441534648 345114849 344874 342114511 348954832 145194431 644714471 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( .6
 لة )تتمة(إدارة مخاطر السيو  6-2

 )تتمة( جداول االستحقاق

 وحدى تاريخ االستحقاق التعاقدي: يـرة التقر تـر ة املتبقية من نهاية فتـر بناًء على الف 5134 بـرديسم 13فيما يلي جدول استحقاق املوجودات واملطلوبات كما في 
 

 أشهر 1خالل  
 6 – 1أكثر من 

ا 35 – 6أكثر من  أشهر  املجموع مؤرخة يـر غ سنوات 2ثر من أك سنوات2 – 3أكثر من  شهر 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        املوجودات
 431,514 - - - - - 431,514 نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي 
 3,413,171 - - - - - 3,413,171 مطلوب من مصارف ومؤسات مالية

 372,258 - 311,848 72,181 - - - موجودات متاحة للبيع
 8,212,112 - 5,552,518 5,253,731 285,714 3,312,241 3,222,283 اإلسالمية املوجودات التمويلية واالستثمارية
 143,232 - - - - 1,824 117,752 موجودات محتفا بها لالستحقاق

 512,277 - 512,277 - - - - موجودات أخرى 
 25,111 25,111 - - - - - استثمارات عقارية

 41,848 41,848 - - - - - ممتلكات ومعدات

 33,513,588 22.848 5,225,121 5,227,721 285,714 3,331,217 1,772,131 مجموع املوجودات

        
        املطلوبات وحقوق امللكية

 3,152,247 - - 252,437 378,223 82,142 412,424 مطلوب ملصارف ومؤسسات مالية أخرى 
 8,218,745   23,717 5,247,117 3,241,821 1,228,818 ودائع إسالمية للعمالء

 582,413 - - - - - 582,413 مطلوبات أخرى 

 3,311,328 3,311,328 - - - - - حقوق امللكية

 33,513,588 3,311,328 - 277,324 1,352,228 5,111,512 4,524,711 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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 احات حول البيانات املالية املوحدة إيض
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( .6
 إدارة مخاطر السيولة )تتمة( 6-2

عمالء. تتمثل أداة القياس األساسية الدي تست دمها املجموعة إلدارة م اطر السيولة بنسبة صافي املوجودات السائلة إلى الودائع من ال

ولهلا الغرل، يتم احتساب صافي املوجودات السائلة بإضافة النقد وما يعادله واالستثمارات في سندات الدين )الصكوك( املصنفة الدي 

 أية ودائع من امل
ً
امات األخرى الدي تـز وسندات الدين )الصكوك( املصدرة وعمليات التمويل واالل صارفلها سوق نشط وسائل، ناقصا

ام املجموعة بحدود تـز الشهر التالي. يتم است دام عملية احتساب مماثلة وليست مطابقة بغرل تقييم مدى درجة ال تستحب خالل

السيولة املوضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي. فيما يلي التفاصيل املعلنة للمصرف فيما يتعلب بنسبة صافي 

 وخالل السنة:  يـرعمالء كما في تاريخ التقر املوجودات السائلة إلى الودائع من ال
 

 5132 5134 

 ٪2.13 ٪36.43 بـرديسم 13في 

 

 املخاطر التشغيلية  6-6
تبط بعمليات املجموعة تـر مباشرة نتيجة عدة أسباب م تلفة  يـرتتمثل املخاطر التشغيلية في م اطر تكبد خسارة مباشرة أو غ

ية، باإلضافة إلى عوامل خارجية أخرى خالف م اطر االئتمان وم اطر السوق وم اطر السيولة واملوظفين والتكنولوجيا والبنية التحت

االنضباط املؤسس ي املتعارف علاها بصورة عامة. تنشأ املخاطر  يـرمثل تلص املخاطر الدي تنتج عن املتطلبات القانونية والتنظيمية ومعاي

 لها من قبل كافة شركات األعمال.التشغيلية من كافة عمليات املجموعة، ويتم التعرل 
 

يتمثل هدف املجموعة بإدارة املخاطر التشغيلية لتحقيب التوازن من حيت تجنب الخسائر املالية، واإلضرار بسمعة املجموعة، مع 

 تفعيل التكلفة بشكل عام، وتجنب إجراءات النظم الرقابية الدي تحد من املبادرة واإلبداع.
 

عام للسياسات واإلجراءات بغرل تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة املخاطر واإلبالغ عنها. تقوم لجنة املخاطر  قامت املجموعة بوضع إطار

ام بتحديد وإدارة املخاطر التشغيلية بغرل التقليل من احتمالية تكبد أية خسائر تشغيلية. يتم الحد من املخاطر عن طريب تـز واالل

.
ً
 التكافل، حيثما يكون مناسبا

 

ام بالسياسات واإلجراءات املوضوعة من خالل أعمال املراجعة دورية الدي يقوم بها قسم التدقيب الداخلي. تتم مناقشة تـز االل يتم دعم

نتائج أعمال املراجعة مع إدارة الوحدة املعنية التابعة لها، كما يتم تقديم مةخصات بهلا الشأن إلى لجنة التدقيب واإلدارة العليا 

 للمجموعة.
 

 ارة رأس املال إد 6-7
تقوم الجهة التنظيمية الرئيسية للمجموعة املتمثلة في مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي، بوضع ومراقبة املتطلبات التنظيمية 

 لرأس املال.

ملصرف املركزي . قام ا5112 بـرفي نوفم 5بازل  اتفاقية تب ى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتـحدة نظام رأس مال حسب

بما يتما  ى مع التوجاهات الصادرة عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، بحيت ال يقل  باحتساب معدل كفاية رأس املال

من املوجودات املرجحة  %35الحد األدن  لنسبة رأس املال املحددة من املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتـحدة عن عن 

 ملخاطر والدي تم احتسابها حسب التوجاهات الصادرة عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.با
 

 

 تم تقسيم رأس املال النظامي للمجموعة إلى شقين:
 

  من رأس املال، اللي يتضمن رأسمال األسهم العادية واألربا  املحتجزة؛  3الشب 
 

  املحققة من االستثمارات املصنفة  يـرياطيات القيمة العادلة املتعلقة باألربا / الخسائر غمن رأس املال، اللي يتضمن احت 5الشب

 من رأس املال: 5كاستثمارات متاحة للبيع واملخصص الجماأي الن فال القيمة. تم تطبيب الحدود التالية على الشب 
 

 املال؛من رأس  3من قيمة الشب  ٪27من رأس املال عن  5يد إجمالي الشب يـز ال أ -

 من رأس املال؛ و 3من إجمالي الشب  ٪21يد املطلوبات الثانوية عن تـز ال أ -

 .املوجودات املرجحة باملخاطرمن إجمالي قيمة  ٪3.52يد املخصص الجماأي الن فال القيمة عن يـز أال  -
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 رة املخاطر املالية )تتمة(إدا .6

 إدارة رأس املال )تتمة( 6-7

عن رأس املال  5من رأس املال املؤهل من املستوى  %27تطبب حدود متنوعة على مكونات قاعدة رأس املال. فال يمكن أن يتجاوز على 

ل ؛ إا 3املال من املستوى  من رأس %21يد رأس املال املؤهل للقرول املساندة عن يـز ، وال يجوز أن 3املؤهل من املستوى 
ن
يجب أن يشك

 . املوجودات املرجحة باملخاطرمن  %8ما نس ته  3رأس املال من املستوى 
 

م  الخاصة باملجموعة بالقياس إلى املخاطر االئتمانية والسوقية والتشغيلية الخاصة بها. تتضمن  املوجودات املرجحة باملخاطرتقين

 يـراملدرجة فيه. تتمثل م اطر السوق في الخسائر من املراكز املدرجة وغ يـررجة في بيان املركز املالي وغاملخاطر االئتمانية، املخاطر املد

املدرجة في بيان املركز املالي والناشئة عن الحركة على أسعار السوق وتتضمن م اطر أسعار الفائدة وم اطر أسعار الصرف وم اطر 

ع وم اطر الخيارات. وتعرنف املخاطر التشغيلية م اطر الخسارة الناتجة عن العمليات االستثمارات في حقوق امللكية وم اطر السل

وفقا ملتطلبات  يـرالناجحة أو عن العناصر ال شرية أو األنظمة أو عن األحداث الخارجية. ألغرال التقد يـرالكافية أو غ يـرالداخلية غ

  صرفاملصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة يتبع امل
ً
طريقة القياس املعيارية ملخاطر االئتمان والسوق وم اطر العمليات، وفقا

 . 5من نظام بازل  األولى للقاعدة
 

املستقبلي لكعمال.  يـرالتطو  يـزتعتمد سياسة املجموعة على املحافظة على قاعدة رأس مال قوية والص للمحافظة على ثقة السوق وتعز 

عتبار رأس مال املجموعة ومقارنته بالعائد على املساهمين كما أن املجموعة تدرك مدى الحاجة إلى تقوم املجموعة باألخل بعين اإل 

مال  املوازنة بين العوائد املرتفعة املمكنة من خالل زيادة نسبة املديونية واملنافع الناتجة عنها ومدى األمان املوفر من خالل قاعدة رأس

، قامت املجموعة بإتبا
ً
 ع سياسة توزيع أربا  حلرة لزيادة رأس املال من املصادر الداخلية ملقابلة حجم النمو املستقبلي. قوية. تاري يا

 متطلبات رأس املال الخارجية املفروضة خالل السنة.  املنظمة فردًيااملجموعـة وعمليايها  استوفت
 

 ات جوهرية على إدارة رأس املال للمجموعة خالل السنة. يـر لم يكن هناك أي تغي
 

على النحو  1 القاعدة 5يتعين على املجموعة اإلعالن عن املصادر الرأسمالية واملوجودات املرجحة باملخاطر ضمن إطار اتفاقية بازل 

 املبين في الجدول التالي: 
 

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

   من رأس املال 3الشق 

 3.111.111 341214111 رأس املال

 352.272 5114554 االحتياطيات

 3.521.554 3.352.272 

   من رأس املال 5الشق 

 83.242 3584947 املخصص العام واحتياطي القيمة العادلة

 3.533.551 341794373 إجمالي رأس املال النظامي 
   

   املوجودات املرجحة باملخاطر 

 8.583.214 948754882 م اطر االئتمان

 - - م اطر السوق 

 148.572 4594541 ليةاملخاطر التشغي

 8.211.381 3141154352 إجمالي املوجودات املرجحة للم اطر
   

 ٪34.11 %31.19 معدل كفاية رأس املال لرأس املال النظامي 

 ٪31.12 %35.34 من رأس املال  3معدل كفاية رأس املال للشب 
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 )تتمة( 5132 بـر سمدي 13للسنة املنتهية في 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( .6

 إدارة رأس املال )تتمة( 6-7
 توزيع رأس املال

على االست دام األمثل للعائدات املتحققة على رأس املال املوزع. إن  يـرتعتمد عملية توزيع رأس املال بين العمليات واألنشطة إلى حد كب

النشاط. تقوم عملية توزيع رأس املال على تحديد  بهلا الكامنةو نشاط يعتمد على املخاطر حجم رأس املال املوزع على كل عملية أ

العمليات واألنشطة امللزمة بشكل مستقل ومنفصل عن الجهات املسؤولة على هلل العمليات واألنشطة حيت تتم من خالل قسم 

 بشكل مالئم. مصرفللاملوجودات واملطلوبات التمويل وإدارة املخاطر في املجموعة، وت ضع للمراجعة عن طريب لجنة 
 

بالرغم من أن التوسيع من رأس املال املعدل للم اطرة هو أساس رئيس ي في تحديد كيفية توزيع رأس املال من خالل املجموعة و 

 االس
ً
تفادة من التعاون مع للعمليات واألنشطة، إال أنه ليس األساس الوحيد املست دم في صنع القرار. تم األخل بعين االعتبار أيضا

اتيجية املجموعة على املدى البعيد. تتم تـر العمليات واألنشطة األخرى وتوفر اإلدارة واملصادر األخرى، وتوافب النشاط مع أهداف اس

 مراجعة سياسات املجموعة املتعلقة بإدارة رأس املال بشكل دوري من قبل أعضاء مجلس اإلدارة. 
 

 بات املاليةتصنيف املوجودات واملطلو  .7
 .بـرديسم 13ية كما في تـر يفصل الجدول التالي تصنيف املجموعة لكل فئة من فئات املوجودات واملطلوبات املالية وقيمها الدف )أ(

 املجموع التكفة املطفأة متاحة للبيعموجودات   
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

5132 
     املالية: املوجودات

  342434716 342434716 -  ف املركزي نقد وأرصدة لدى املصر 
 5234614  5234614 -  مطلوب من مصارف ومؤسات مالية

 1654612 - 1654612  موجودات متاحة للبيع
 3343114782 3343114782 -  بالتكلفة املطفأة اإلسالمية املوجودات التمويلية واالستثمارية

 2384974 2384974 -  محفتا بها لالستحقاقموجودات 

 214411 214411 -  موجودات أخرى 

 31.826.397 3144914265 1654612  املجموع

     
     املطلوبات املالية:

 3341354356 3341354356 -  ودائع إسالمية للعمالء
 348374888 348374888 -  مطلوب ملصارف ومؤسسات مالية 

 21.391 21.391 -  مطلوبات أخرى 

 35.881.514 35.881.514 -  املجموع
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية )تتمة( .7
 

 املجموع التكفة املطفأة متاحة للبيعموجودات   
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

5134 
     املالية: املوجودات
 431,514 431,514 -  ة لدى املصرف املركزي نقد وأرصد

 3,413,171 3,413,171 -  مطلوب من مصارف ومؤسات مالية
 372,258 - 372,258  موجودات متاحة للبيع

 8,212,112 8,212,112 -  بالتكلفة املطفأة اإلسالمية املوجودات التمويلية واالستثمارية
 143,232 143,232 -  موجودات محفتا بها لالستحقاق

 47,137 47,137 -  موجودات أخرى 

 31,242,781 31,722,825 372,258  املجموع

     
     املطلوبات املالية:

 3,152,247 3,152,247 -  ودائع إسالمية للعمالء
 8,218,745 8,218,745 -  مطلوب ملصارف ومؤسسات مالية 

 42,512 42,512 -  مطلوبات أخرى 

 2,887,828 2,887,828 -  املجموع

 

 قياس القيمة العادلة .8

بتاريخ املطلوبات بين طرفين راغبين بالشراء والبيع  دفعه لتمويلاملوجودات أو  استالمه من بيعالقيمة العادلة يي املبل  اللي يمكن 

ية والقيمة العادلة املقدرة. وبناًء على مفهوم القيمة العادلة، فإن املجموعة تـر فروقات بين القيمة الدف . وبللص، يمكن أن تنشأالقياس

 ل أنها مستمرة من دون أي نية أو طلب لةحد من نطاق عملها أو إجراء أي صفقة بشروط صعبة وسلبية.تـر تف
 

 اضات املطبقة لقياس القيمة العادلةتـر آليات التقييم واالف
 القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية كما يلي:  تحدد

  تحدد القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية الخاضعة لشروط وبنود ثابتة واملتاجرة بها في أسواق مالية نشطة

وك املقايضة، وصكوك الدين، والسندات داد، وصكتـر على أساس أسعار السوق املدرجة )وتتضمن السندات املدرجة القابلة لالس

 الدائمة(. 

  لنماام األسعار 
ً
تحدد القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى واملطلوبات املالية األخرى )باستثناء األدوات املشتقة( وفقا

 بناًء على تحليل التدفقات النقدية املخصومة باست دام األسعار السائدة في السوق 
ً
وعرول األسعار من املتاجرين  املقبولة عموما

 ألدوات مشابهة. 

  تحتسب القيمة العادلة لكدوات املشتقة باست دام األسعار املدرجة. وفي حال عدم توفر مثل هلل األسعار، يتم إجراء تحليل

ختيارية، ونماام اال  يـرة األداة لعقود املشتقات غتـر التدفقات املالية املخصومة باست دام منح ى الناتج السائد على مدى ف

االختيارية لعقود املشتقات االختيارية.  تقاس العقود اآلجلة بالعمالت األجن ية باست دام أسعار الصرف اآلجلة املحددة  يـرالتسع

على  الربحاملدرجة ومنحنيات الناتج املبنية على أسعار فائدة محددة تطابب تواريخ استحقاقات العقود. يتم قياس مبادلة أسعار 

 .الربح املدرمواملأخواة من نسب  الربح املطببقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية واملخصومة باست دام منحنيات ال
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 قياس القيمة العادلة )تتمة( .8

 الية واملطلوبات املالية للمجموعة بالقيمة العادلة على أساس متكرر القيمة العادلة للموجودات امل
 

 لــكدوات املاليــة الدــي تــم قياســها بعــد االع
ً
علــى  1إلــى  3اف املبــدئي بالقيمــة العادلــة، ومقســمة إلــى مســتويات مــن يــر يبـين الجــدول التــالي تحلــيال

 أساس مدى وضو  القيم العادلة. 

  لــــة( ملوجــــودات أو مطلوبــــات  يـــــرويــــي القــــيم املســــتنبطة مــــن األســــعار املدرجــــة )غ – 3 قيــــاس القيمــــة العادلــــة مــــن املســــتوى املعدن

 مطابقة في أسواق نشطة.

  ويــي القــيم املســتنبطة مــن البيانــات عــدا عــن األســعار املحــددة املســت دمة فــي املســتوى  – 5قيــاس القيمــة العادلــة مــن املســتوى

 مباشر )مستنبطة من األسعار(.  يـرء بطريقة مباشرة )كأسعار( أو غاألول واملالحظة للموجودات أو املطلوبات، سوا

  ويي القيم املسـتنبطة باالعتمـاد علـى أسـاليب التقيـيم وتتضـمن مـدخالت للموجـودات أو  – 1قياس القيمة العادلة من املستوى

 املةحوظة(. يـراملطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق املةحوظة )مدخالت غ
 

، حسـب املسـتوى املتضـمن فـي النظـام املتـدرم للقيمـة يــرتالي تحليل األدوات املاليـة املقاسـة بالقيمـة العادلـة فـي تـاريخ التقر يو ت الجدول ال

 ف بها في بيان املركز املالي.تـر العادلة اللي يتم من خالله تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند هلل املبال  إلى القيم املع
 

 اإلجمالي 1املستوى  5املستوى  3 املستوى  5132 بـر ديسم 13

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     املوجودات املالية

 165.612 11.111 - 115.612 االستثمارات في األوراق املالية املتاحة للبيع
     

     املالية يـر املوجودات غ

 78.111 78.111 - - االستثمارات العقارية
 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 5134 بـر ديسم 13

     املوجودات املالية

 372.258 52.413 - 347.427 االستثمارات في األوراق املالية املتاحة للبيع
     

     املالية يـر املوجودات غ

 25.111 25.111 - - االستثمارات العقارية
 

 دلةامللحوظة على قياس القيمة العا يـر املدخالت غ يـر تأث

أو  اضاتتـــر اف اســت دام فــإن مناســبة، بـــرتعت العادلــة بالقيمــة يتعلــب فيمــا بهــا الخاصــة اتيـــر التقد أن تعتقــد املجموعــة أن مــن الــرغم علــى

واحـدة أو أكثـر  يــرإن تغي، 1ت القيمـة العادلـة فـي املسـتوى طرق م تلفة قد يؤدي إلى قياسات م تلفـة للقيمـة العادلـة. فيمـا يتعلـب بقياسـا

 التالي: يـرالتأث لهاضات البديلة املحتملة بصورة معقولة سيكون تـر اضات املست دمة لالفتـر الفمن ا
 

 الدخل الشامل األخرعلى  يـر التأث على األرباح أو الخسائر يـر التأث 

 سلبي إيجابي سلبي إيجابي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 (1.111) 1.111 (7.811) 7.811 5132 بـر ديسم 13

 (5.241) 5.241 (2.511) 2.511 5134 بـرديسم 13
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 قياس القيمة العادلة )تتمة( .8

  ة األجل )حدى سنة واحدة(، يـر طبيعة قصفيما يتعلب باملوجودات املالية واملطلوبات املالية الدي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة، ولها
 ية مساوية لقيمتها العادلة.  تـر ى اإلدارة أن القيمة الدفتـر 

 

  فيما يتعلب باالستثمارات في الصكوك، است دمت اإلدارة السعر املدرم، في حال توفرل، لتحديد القيمة العادلة أو است دام طريقة
 السوق املةحوظة. احتساب القيمة الحالية املرتكزة على مدخالت 

 

  إلى احتساب القيمة الحالية الدي  املوجودات التمويليةيتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في 
ً
واالستثمارية اإلسالمية استنادا

. يتم است دام هلل الخصائص لتقد
ً
 يـرتأخل في االعتبار التصنيف االئتماني لتمويل املبل  النقدي واملبال  املتوقع دفعها مقدما

القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة واست دام معدالت يتم تعديلها في ضوء املخاطر. إال أن هلا األسلوب ي ضع لبعض 
 تب علاها نتائج م تلفة. تـر اضات ومدخالت م تلفة قد يتـر املعدل املناسب في ضوء املخاطر، واف يـرالقيود، مثل تقد

 

 والعمالء باست دام طريقة احتساب القيمة الحالة مع تطبيب األسعار املقدمة  صارفئع من املالقيم العادلة للودا يـريتم تقد
القيمة العادلة للودائع مستحقة الدفع عند الطلب يي املبل   بـرات استحقاق وشروط مماثلة. تعتتـر للودائع الدي تنطوي على ف
 .يـرمستحب الدفع في تاريخ التقر 

 

 صرف املركزي النقد واألرصدة لدى امل .9
 

 

 

 :5134و  5132 بـرديسم 13كما في  املصرف املركزي )أ( فيما يلي تحليل النقد واألرصدة للمجموعة لدى 
5134  5132   

   ألف درهم  ألف درهم
     

 نقد في الصندوق   924781  73,225
 أرصدة لدى املصرف املركزي:    

 ةحسابات جاري  4264171  22,822
 )م(( 2)إيضا   املصرف املركزي متطلبات االحتياطي لدى   1644281  582,711

  مرابحات دولية لدى املصرف املركزي   6524111  -
 

 
 

  

     

431,514  342434716   
 

 

 

  

 

 :5134و  5132 بـرديسم 13كما في  املصرف املركزي )ب( فيما يلي التحليل الجغرافي للنقد واألرصدة لدى 
 

5134  5132   
   ألف درهم  ألف درهم

     

 ت العربية املتحدة ادولة اإلمار  داخل  3.243.716  431.514
 دولة اإلمارات العربية املتحدةخارم   -  -

 

 

 

  

431.514  3.243.716   
     

 

 

االحتيـاطيات هلل . إن األمريكيبالدرهم اإلماراتي أو الدوالر  املصرف املركزي يتطلب من املجموعة االحتـفال باحتيـاطيات لدى  )م(

وال يمكن سحبها من دون موافقة املصرف املركزي. وي تلف مستوى االحتياطي  لعمليات اليومية للمجموعةلمتوفرة  يـرغ

. ومع الص، وافب املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة  املطلوب شهرًيا حسب  توجاهات املصرف املركزي املعنية

بالدرهم اإلماراتي والدوالر  احتياطيايهامن متطلبات  %311ال إلى حد تـر باالق مصارف، لل4131/5118رقم  لتعميمابموجب 

 124.2، بل  اإلحتياطي اإللزامي لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة  5132 بـرديسم 13األمريكي. كما في 

 ن درهم(.مليو  582.7: 5134 بـرديسم 13مليون درهم )
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 

 مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية .31

 :5134و  5132 بـرديسم 13فيما يلي تحليل املطلوب للمصرف من مصارف ومؤسسات مالية كما في  )أ(

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

 31.138 86.173 ريةحسابات جا

 3.453.122 362.561 ودائع وكالة لدى املصارف

 3.413.171 523.614 املجموع
 

 :5134و  5132 بـرديسم 13فيما يلي التحليل الجغرافي للمطلوب من مصارف ومؤسسات مالية كما في  )ب(

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

 241.822 72.274 داخل اإلمارات العربية املتحدة

 787.477 376.161 خارم اإلمارات العربية املتحدة

 3.413.171 523.614 املجموع
 

 ، بالصافياملوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية .33

 :5134و  5132 بـرديسم 13فيما يلي تحليل املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية للمصرف كما في  )أ(

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

   موجودات تمويلية إسالمية

 551,311 5744924 مرابحات سيارات

 1,742,142 441244797 مرابحات بضائع

 1,228,472 446594723 مجموع املرابحات

   

 1,137,822 445654197 إجارات أخرى 

 252,247 346144864 التمويل السك يإجارة 

 271 54555 استصناع

 15,812 414549 يةبطاقة ائتمان إسالم

 249194715 1,283,152 

 (222,312) (6484498) ادات مؤجلةيـر إ

 7,181,122 948914982 مجموع املوجودات التمويلية اإلسالمية
   

   موجودات استثمارية إسالمية

 341,111 3164866 مشاركات

 3,322,444 7174167 مضاربات

 - 6314591 وكاالت

  3,112,474 344844551 تثمارية اإلسالميةمجموع املوجودات االس

  8,732,822 3341724518 املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةمجموع 

 (381,221) (5444451) )ب(( 33م صص الن فال القيمة )إيضا  

 8,212,112 3343114782 ، الصافياملوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةمجموع 
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 ات حول البيانات املالية املوحدة إيضاح
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية .33

 :5134و  5132 بـرديسم 13فيما يلي الحركة في م صص ان فال القيمة خالل السنتين املنتهيتين في  )ب(

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

   ديفر 

   27,188 724218  يـر ينا 3الرصيد في 

  38,343 514611 محمل للسنة

 ( 53) (41) مشطوبـات

 72,218  964313 بـرديسم 13الرصيد في 
   

   جماأي

   21,212 3184125 يـرينا 3الرصيد في 

  27,341 414571 محمل للسنة

  318,125 3484155 بـرديسم 13الرصيد في 

  381,221 5444451 الفردي والجماعي مجموع املخصص
 

بشأن تقديم التمويل، يحتفا املصرف بضمانات كتأمين في محاولة لت فيف م اطر  صرففي سياق االعتيادي ألعمال امل )م(

 االئتمان املرتبطة باملوجودات التمويلية وا الستثمارية اإلسالمية. تتضمن تلص الضمانات رهن عقاري على األراض ي واملباني

وحب الحجز على املدخرات والودائع االستثمارية واألسهم. وفيما يلي القيمة املقدرة للضمانات بشأن املوجودات التمويلية 

 واالستثمارية اإلسالمية ب الف موجودات التجزئة والدي يي باألساس تمويل قائم على املوجودات:

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

 5.422.514 1.396.571 ممتلكات ورهونات عقارية

 832.255 848.961 ودائع وأسهم ملكية
 

 13الن فال القيمة في  بشكل فرديبشأن التسهيالت املحددة  صرفبلغت القيمة العادلة للضمانت الدي يحتجزها امل )د(

 مليون درهم(. 12.8: 5134مليون درهم ) 25.4مبل   5132 بـرديسم
 

 بـرديسم 13في  بشكل فرديدات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية املحددة الن فال القيمة بلغت القيمة اإلجمالية للموجو  )هـ(

 مليون درهم(. 317.3: 5134مليون درهم ) 343.7مبل   5132
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( ة اإلسالميةاملوجودات التمويلية واالستثماري .33

 بـرديسم 13فيما يلي تحليل املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بالصافي حسب القطاع الصناأي والجغرافي كما في  )و(

 .5134و  5132

  

داخل اإلمارات العربية 

 املتـحدة

خارج اإلمارات العربية 

 املجموع املتحدة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

5132     

     القضاع االقتصادي

 342944247 354581 342854564  الحكومة

 542664574 - 542664574  الصناعة والخدمات

 545874871 154145 545224258  التجارة

 7724817 5694112 2164215  مؤسسات مالية

 7184358 - 7184358  العقارات

 541364423 - 541364423  التمويل السك ي

 341964313 - 341964313  االستهالكي التمويل

  3341634578 1314911 3341724518 

 (5444451)    )ب(( 33م صص الن فال القيمة )إيضا  

 3343114782    املجموع

     

     

5134     

     القضاع االقتصادي

 3,114,221 7,142 3,157,212  الحكومة

 5,327,211 331,712 5,182,822  الصناعة والخدمات

 3,835,182 24 3,835,155  التجارة

 218,515 581,525 254,241  مؤسسات مالية

 243,474 - 243,474  العقارات

 3,121,132 - 3,121,132  التمويل السك ي

 872,533 - 872,533  التمويل االستهالكي

  8,138,421 413,412 8,732,822 

 (381,221)    )ب(( 33م صص الن فال القيمة )إيضا  

 8,212,112    املجموع
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 أوراق مالية استثمارية .35

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

 143,232 238.974 )أ(( 3-35صكوك )إيضا   –محتفا بها لالستحقاق 

 371,735 165.612 )أ(( 5-35صكوك مدرجة )إيضا   – متاحة للبيع

 1,532 - أوراق مالية إسالمية مدرجة –متاحة للبيع 

 8834619 238,247 
 

 محتفظ بها لالستحقاق 35-3

 :5134و  5132 بـرديسم 13فيما يلي التحليل الجغرافي لالستثمارات في صكوك محتفا بها لالستحقاق كما في  )أ(

 5132 5134 

 ألف درهم لف درهمأ 

 528.512 125.557 داخل اإلمارات العربية املتحدة

 71.431 366.747 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 238.874 143.232 
 

 :5134و  5132 بـرديسم 13فيما يلي تحليل لالستثمارات في صكوك محتفا بها لالستحقاق حسب القطاع الصناأي كما في  )ب(

  5132 5134 

 ألف درهم لف درهمأ 

 381,222 5294487 الحكومة

 74,545 367.241 الصناعة والخدمات

 31,111 - مؤسسات مالية

 71,433 934947 القطاع العقاري 

 143,232 238.974 املجموع
 

: 5134 بـرسمدي 13مليون درهم ) 235.3، بل  سعر السوق املدرم للصكوك املحتفا بها لالستحقاق 5132 بـرديسم 13كما في  )م(

مليون  112.2: 5134 بـرديسم 13مليون درهم ) 231.2داد تدفقات نقدية بمبل  تـر مليون درهم(، وتتوقع املجموعة اس 143.2

 درهم( من رد قيمة الصكوك املحتفا بها لالستحقاق حال استحقاقها.
 

 متاحة للبيع 35-5

 :5134و  5132 بـرديسم 13حة للبيع كما في فيما يلي التحليل الجغرافي لالستثمارات في صكوك املتا )أ(

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

 21,812 3284136 داخل اإلمارات العربية املتحدة

 - 3624152 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 85,217 184994 باقي دول العالم

 371.735 1654612 املجموع
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  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( أوراق مالية استثمارية .35

 متاحة للبيع )تتمة( 35-5

 :5134و  5132 بـرديسم 13فيما يلي تحليل لالستثمارات في صكوك متاحة للبيع حسب القطاع الصناأي كما في  )ب(

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 - 3624152 الحكومة
 23,872 - الصناعة والخدمات

 353,817 3974131 مؤسسات مالية

 371.735 1654612 املجموع
 

 31.1، سجلت املجموعة أربا  القيمة العادلة على االستثمارات املتاحة للبيع بقيمة 5132 بـرديسم 13خالل السنة املنتهية في  )م(

 مليون درهم(. 5.8: بلغت خسائر القيمة العادلة 5134 بـرسمدي 13مليون درهم في احتياطي استثمار القيمة العادلة )
 

 استثمارات عقارية .31

 :5134و  5132 بـرديسم 13فيما يلي الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنتين املنتهيتين في  )أ(

 املجموع أراض ي عقارات قيد اإلنشاء  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

5132     

     التكلفة:

 254111 254111 -  5132 يـر ينا 3الرصيد في 

 534132 - 534132  إضافات خالل السنة

 44982 54421 54212  زيادة في القيمة العادلة خالل السنة

 784111 244421 514221  5132 بـر ديسم 13الرصيد في 
 

 في دولة اإلمارات العربية املتحدة.ُيحتفا بجميع االستثمارات العقارية للمجموعة ضمن تملص حر وتقع جميعها 
 

مليون درهم(. وتستند القيمة  25: 5134مليون درهم ) 78تبل   5132 بـرديمس 13إن قيمة االستثمارات العقارية للمجموعة في  )ب(

 (.1املةحوظة )أي املستوى  يـرغالعادلة باألساس على مدخالت السوق 

ف بها ولديهم أحدث تـر التقييمات، وهم مقيمو عقارات من أصحاب املؤهالت املع تابعين للمصرف هلل يـرأجرى مقيمو عقارات غ 

جري علاها التقييم.بـر الخ
ُ
 ات بموقع وفئة االستثمارات العقارية الدي أ

 

 :5134و  5132 بـرديسم 13فيما يلي تفاصيل معلومات االستثمارات العقارية بشأن تسلسل القيمة العادلة كما في  )م(

 املجموع 1املستوى  5املستوى  3املستوى  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     5132 بـر ديسم 13في 

 514221 514221 - - وحدات تجارية قيد اإلنشاء في دولة اإلمارات العربية املتحدة

 244421 244421 - - قطع أراض ي في دولة اإلمارات العربية املتحدة

 784111 784111 - - املجموع
  

 املجموع 1املستوى  5املستوى  3املستوى  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     5134 بـرديسم 13في 

 25,111 25,111 - - قطع أراض ي في دولة اإلمارات العربية املتحدة
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 25,111 25,111 - - املجموع
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر يسمد 13للسنة املنتهية في 

 

 ممتلكات ومعدات .34

 
تحسينات على 

 العقارات املستأجرة
كيبات تـر أثاث، 

 سيارات ومعدات
امج بـر أجهزة و 
 تـركمبيو 

أعمال رأسمالية 
 املجموع أراض ي ومباني قيد التنفيذ

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        التكلفة

 332,312 - 31,578 18,224 3,521 53,433 41,512 5134 يـر ينا 3في 
 32,872 - 31,423 3,441 422 3,138 422 إضافات

 (1,274) - - - (238) (821) (5,322) شطب

 358,443 - 51,722 41,417 3,513 53,222 43,422 5134 بـر ديسم 13في 
 332,113 27,532 (35,821) 32,127 542 5,124 35,218 إضافات

 (3,222) - - - - - (3,222) شطب

 5434481 974536 314919 224814 34447 514611 254474 5132 بـر ديسم 13في 
        

        اكمتـر االستهالك امل
 75,722 - - 11,522 3,332 32,512 52,325 5134 يـر ينا 3في 

 31,711 - - 4,272 348 5,722 2,531 محمل للسنة 

 (3,212) - - - (238) (242) (841) شطب

 84,221 - - 14,812 742 37,421 13,232 5134 بـر ديسم 13في 
 32,885 3,322 - 2,112 321 5,144 7,347 محمل للسنة 

 (421) - - - - - (421) شطب

 3134135 34366 - 434371 919 394214 184511 5132 بـر ديسم 13في 
        

 يةتـر صافي القيمة الدف
       

 3414473 964121 314919 344614 218 44199 344573 5132 بـر ديسم 13في 

 41,848 - 51,722 2,275 425 4,172 2,272 5134 بـرديسم 13في 

 مشاريع معلوماتية تتعلب بالفروع.* تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيل تكلفة متكبدة في 



 مصرف عجمان ش.م.ع.

 

21 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13نة املنتهية في للس

 

 موجودات أخرى  .32

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
  45,225 454654 ادات مستحقة على املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةيـر إ
 4,722 74835 االستثمارات في األوراق املاليةادات مستحقة على يـر إ

 2,585 384467 مصاريف مدفوعة مقدًما
 7,788 314332 سلف للموظفين

 352,342 3284111 (38)إيضا   قبوالت

 42,441 614195 أخرى 

 5974431 512,277 

 

 للعمالء الودائع اإلسالمية .36

 :5134و  5132 بـرديسم 13فيما يلي تحليل الودائع اإلسالمية لعمالء املصرف كما في 

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

 3,514,412 346184254 بات جاريةحسا
   ودائع مضاربة:
 355,875 3264355 يـرحسابات توف

 352,717 3424892 ودائع ألجل

 349414243 3,421,284 
 2,257,224 848694671 ودائع وكالة

 71,134 3114191 حسابات ضمان

 27,121 3134252 حسابات الهامل

 3341354356 8,218,745 

 

 :5134و  5132 بـرديسم 13التحليل الجغرافي لودائع العمالء كما في  فيما يلي )أ(

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

 8.218.745 33.135.356 داخل اإلمارات العربية املتحدة

 - - خارم اإلمارات العربية املتحدة

 8.218.745 33.135.356 املجموع

 

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

 3.152.247 3.837.888 تثماريةودائع اس

 3.152.247 3.837.888 املجموع
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 مطلوب للمصارف واملؤسسات املالية األخرى  .37

 :5134و  5132 بـرديسم 13فيما يلي التحليل الجغرافي للمطلوب ملصارف ومؤسسات مالية أخرى كما في  (ب)

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

 727,287 344874161 داخل اإلمارات العربية املتحدة

 225,521 1114252 خارم اإلمارات العربية املتحدة

 3,152,247 348374888 املجموع
 

 مطلوبات أخرى  .38

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

 42,512 214391 رفاصإلسالمية للعمالء واإليداعات من املربح مستحب على الودائع ا
 2,723 334484 م صصات لرواتب ومنافع املوظفين

 23,755 534163 شيكات املدراء
 352,342 3284111 (32)إيضا   قبوالت

 41,221 364747 أخرى 

 5614782 582,413 

   
 

 رأس املال .39

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   در واملدفوع بالكامل:الصا

 3.111.111 3.121.111 درهم 3( سهًما قيمة كل سهم 3.111.111.111: 5134 بـرديسم 13) 3.121.111.111
 

 االحتياطي القانوني .51

ي من صافي أربا  السنة إلى االحتياط ٪31وبنود النظام األساس ي للمصرف، بتحويل من القانون التجاري للشركات  325تقض ي املادة 

األحوال الدي يصر  بها  يـرالقابل للتوزيع في غ يـرمن رأس املال املصدر. إن هلا االحتياطي غ ٪21القانوني إلى أن يساوي هلا االحتياطي 

 القانون.
 

 حةتـر توزيعات األرباح املدفوعة واملق .53

، والص بشرط موافقة املصرف 5132يناير  51خالل االجتماع املنعقد في  %7اقتر  مجلس اإلدارة توزيع أربا  أسهم منحة بقيمة 

 املركزي.
 

)بإجمالي توزيعات  %2بنسبة  5134ديسمبـر  13على توزيعات أربا  أسهم منحة للسنة املنتهية في  وأصواكان املساهمون قد وافقوا 

 .5132أبـريل  32مليون درهم( خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية اللي ُعقد في  21أربا  قيمتها 

 



 مصرف عجمان ش.م.ع.

 

25 

 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 ادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالميةيـر إ .55

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
 318,258 5384165 ادات من مرابحةيـر إ
 328,782 5324219 ادات من إجارةيـر إ
 22,223 194172 اربةادات من مضيـر إ
 2,477 84215 ادات من وكالةيـر إ
 1,232 64771 ادات من مشاركةيـر إ

 - 8 ادات من تمويل استصناعيـر إ

 4884589 124,571 

 

 ادات من أوراق مالية استثماريةيـر إ .51

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
 37.551 9.143 متاحة للبيع استثماراتدات أربا  وعوائد أخرى من يـر إ

 31.151 1.118 متاحة للبيع استثماراتربح محقب من استبعاد 

 2.531 38.581 محتفا بها لالستحقاق استثماراتمن توزيعات ادات يـر إ

 11.422 11.959 املجموع

 

 ادات أخرى يـر ادات الرسوم والعموالت وإيـر إ .54

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

 94612 94961 رسوم وعموالت تجارية
 74142 64172 ادات سعر الصرف األجنبييـر إ

 64674 354371 رسوم الودائع وبطاقات االئتمان
 394335 574617 رسوم تقييم ومعامالت

 84823 344416 تيبات التعاقدتـر رسوم 

 37.182 94182 أخرى 

 28.271 79.669 املجموع

 

 تكاليف املوظفين .52

  5132 5134 
 درهم ألف ألف درهم 

 24.481 318.459 رواتب ومنافع

 21.732 22.599 تكاليف أخرى متعلقة باملوظفين

 361.758 348.322 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 عمومية وإداريةمصاريف  .56

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

 31,175 334435 مصاريف اإليجار
 2,435 74812 واالتصاالت املنتج يـرمصاريف التسويب، والتصميم، وتطو 

 4,124 44462 ونيةتـر امج إلكبـر خيص تـر 
 5,222 54891 خدمات نقل النقد وتتضمنخدمات األمن 

 3,514 54119 مصاريف استشارية

 38,274 544317 *أخرى 

 254748 42,155 
 

 

 مللسه الربـح األساس ي .57

يتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريب تقسيم صافي األربا  املنسوبة إلى املساهمين من خالل املتوسط املرجت لعدد األسهم 

 االعتيادية عند اإلصدار خالل السنة:

  5132 5134 
   

 73,122 3554172 )ألف درهم( الربح للسنة املنتهية

 - (34456) )ألف درهم( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 73,122 3514649 الربح للسنة بعد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 3,121,111 341214111 ()باألالف خالل السنةالقائمة املتوسط املرجت لعدد األسهم 

 1.128 1.332 )درهم( – الربح األساس ي للسهم

 .5134و  5132 بـرديسم 13م فضة محتملة قائمة كما في قائمة لم يكن هناك أية أسهم 
 

لتعكس أسهم املنحة املصدرة خالل  5134 بـرديسبم 13تم تعديل العدد املرجت لكسهم العادية قيد اإلصدار على مدار السنة املنتهية في 

 .5132 بـرديسم 13السنة املنتهية في 
 

 النقد وما يعادل  .58

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

 431,514 342434716 (2يضا  )إ املصرف املركزي نقد وأرصدة لدى 
 3,413,171 86.173 (31مطلوب من مصارف ومؤسسات مالية )إيضا  

بتاريخ استحقاق أصلي استثمارات عالية السيولة  –( 35أوراق مالية استثمارية )إيضا  
 - 3624152 أشهر 1أقل من 

 347914415 3,844,217 

 (582,711) (1644281) (2ا  يطر : وديعة إلزامية لدى املصارف املركزية )إيض

 344584849 3,228,214 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة .59

الرئيسيين للمجموعة والشركات  واملساهمين وأفراد اإلدارة العليا إن بعض األطـراف اات العالقة )مثل أعضاء مجلس اإلدارة )أ(

 رئيسية بها( هم عمالء لدى املجموعة ضمن نطاق النشـاط االعتيادي. إن مثل هلل املعامالت قد تمت على 
ً
الدي يملكون حصصا

ة. العتياديوالضمانات وال تتحمل أكثر من املخاطر ا الربحاوي العالقة بما في الص أسعار  يـرنفس األسس السائدة مع األطراف غ

 مثل هذه املعامالت ألطراف ذات عالقة موضحة أدناه. 

 من رأس املال الصادر واملدفوع(. %52: 5134) %52بنسبة ملكية  املجموعة لسيطرة حكومة عجمان ت ضع )ب(

 املعامالت

 فيما يلي املعامالت مع األطراف اات العالقة:
  5132   5134  

 

املساهمين 

 األساسيين

أعضاء مجلس 

وأطــراف اإلدارة 

 املجموع أخرى ذات عالقة

املساهمين 

 األساسيين

أعضاء مجلس 

اإلدارة وأطــراف 

 املجموع أخرى اات عالقة

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

 12.271 11.284 8.282 464484 769 424732 حصة املودعين من األربا 

ي ادات من االستثمار فيـر اإل 

املوجودات التمويلية 

 57.224 57.224 - 434562 44381 174185 واالستثمارية اإلسالمية

 1.312 1.312 - 34465 618 854 املصروفات اإليجارية 

 

 األرصدة

 :يـرفيما يلي األرصدة مع األطراف اات العالقة بتاريخ التقر 
  5132   5134  

 

املساهمين 

 األساسيين

أعضاء مجلس 

طــراف اإلدارة وأ

 املجموع أخرى ذات عالقة

املساهمين 

 األساسيين

أعضاء مجلس 

اإلدارة وأطــراف 

 املجموع أخرى اات عالقة

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

املوجودات التمويلية 

 757,413 71,282 222,432 342134774 954618 344194316 واالستثمارية اإلسالمية

 5,342,184 13,742 5,337,112 549514359 444413 548724758 ودائع العمالء
 

 تعويض أفراد اإلدارة

 فيما يلي تعويضات كبار أفراد اإلدارة:

  5132 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

 34,248 374881 ة األجليـر منافع املوظفين قص

 872 34132 منافع نهاية الخدمة

 32,454 384898 املجموع
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 مات والتعهدات الطارئةتـز االل .11

 تعهدات رأسمالية

مليون درهم( والدي  31: 5134 بـرديسم 13مليون درهم ) 22بقيمة  5132 بـرديسم 13كان لدى املجموعة تعهدات رأسمالية قائمة كما في 

 يتم تمويلها خالل اإلثنا عشر شهًرا القادمة.س
 

 الطارئة املتعلقة باالئتمان امات والتعهداتتـز االل
 

 امات بتقديم ائتمان م صص للوفاء بمتطلبات عمالء املجموعة.تـز تشتمل االرتباطات املتعلقة باالئتمان على ال
 

 تمان:  امات املجموعة الطارئة املتعلقة باالئتـز فيما يلي ارتباطات وال
 

 5132 5134 

 ألف درهم ألف درهم 

 222.311 884.622 امات بتقديم ائتمانتـز ال

 322.253 94.392 خطابات اعتماد

 151.842 423.132 خطابات ضمان

 3.411.362 3.322.271 

 

 التحليل حسب القطاع .13

 للتقار 
ً
ة عن ات اا القرارات التشغيلية( نة التنفيلية ) الجهة املسؤولالداخلية املقدمة إلى الةج يـريتم بيان القطاعات التشغيلية وفقا

من معاييـر التقاريـر  8اإلدارة املنهج الخاص باملعيار رقم  القطاعات املعلنة وتقييم أدا ها بعد تب ي املسؤولة عن توزيع املوارد علىويي 

 املالية الدولية،

 تشتمل املجموعة على ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:

  تتضمن الحسابات الجارية الخاصة للعمالء من األفراد وحسابات االدخار والودائع وبطاقات االئتمان  –عمال املصرفية لكفراد األ

 وبطاقات الخصم والتمويل الاخص ي والتمويل العقاري؛ 

  لعامة وتتألف من تتضمن املعامالت مع املؤسسات بما في الص الجهات الحكومية والهيئات ا –األعمال املصرفية للشركات

 االستثمارات في املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية والودائع ومعامالت التمويل التجاري؛

  مصارفتتضمن أنشطة غرفة التداول وأسواق املال اات الصلة ومعامالت صرف العمالت األجن ية مع  –أعمال الخزينة 

 بشكل منفصل.ومؤسسات مالية أخرى بما في الص مصرف اإلمارات 
ً
 معلنا

ً
 العربية املتحدة املركزي، وال يمثل أي مما سبب قطاعا

ادايها من الدخل من االستثمار في يـر عمليات مالية تنتج معظم إ بـرحيت أن كافة عمليات كل قطاع من قطاعات املجموعة تعت

د بشكل أساس ي على صافي الدخل لتقييم أداء القطاع، املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، وحيت أن الةجنة التنفيلية تعتم

 ادات ومصروفات كافة القطاعات املعلنة على أساس صافي القيمة.يـر يتم عرل إجمالي إ

ادات من االستثمارات في املوجودات التمويلية يـر إدارة املجموعة على قياس األربا  التشغيلية الدي تتألف من اإل  يـرتكز تقار تـر 

ادات الرسوم والعموالت يـر ة اإلسالمية، وخسائر ان فال قيمة املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية وصافي إواالستثماري

 ادات واملصروفات األخرى.يـر واإل 

 انية العمومية.يـز تشتمل موجودات ومطلوبات القطاع على املوجودات واملطلوبات التشغيلية، كونها تمثل معظم بنود امل
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 حول البيانات املالية املوحدة  إيضاحات
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 التحليل حسب القطاع )تتمة( .13

 النتائج التشغيلية للقطاع

 فيما يلي املعلومات املقدمة إلى املجلس حول القطاعات املعلنة:
 

 

األعمال 

املصرفية 

 لألفراد

األعمال 

املصرفية 

 املجموع ــــــرى أخـ الخــــزينة للشرتات 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      5132 بـر ديسم 13في 

ادات من االستثمار في املوجودات يـر صافي اإل 

 1334151 515 314715 3984851 3134516 التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 114959 - 114959 - - االستثمارات في األوراق املاليةادات من يـر إ

التمويلية  املوجوداتخسائر ان فال قيمة 

 (664382) - (64655) (514791) (124771) واالستثمارية اإلسالمية

 794669 44986 24642 474346 534895 ادات األخرى يـر ادات الرسوم واإل يـر صافي إ

 (3614758) (854341) (54215) (374381) (634871) تكلفة املوظفين

 (254748) (564441) (14315) (54746) (514461) عمومية واإلداريةاملصروفات ال

 (364885) (364885) - - - استهالك ممتلكات ومعدات

 3554172 (3514547) 124121 515.547 24152 األرباح / )الخسائر( التشغيلية

 3441534648 345744246 346644684 842464528 548164361 قطاع املوجودات

 3141914799 5814788 44436 3341664484 344194333 وباتقطاع املطل

 

 

األعمال 

املصرفية 

 لألفراد

األعمال 

املصرفية 

 املجموع أخـــــــرى  الخــــزينة للشرتات 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      5134 بـر ديسم 13في 

 املوجوداتادات من االستثمار في يـر صافي اإل 

 522.122 214 8.223 385.714 21.352 ويلية واالستثمارية اإلسالميةالتم

 11.422 1.318 11.138 - - االستثمارات في األوراق املاليةادات من يـر إ

التمويلية  املوجوداتخسائر ان فال قيمة 

 (77.243) - (212) (24.272) (53.251) واالستثمارية اإلسالمية

 28.271 223 8.223 58.323 11.211 ادات األخرى يـر ادات الرسوم واإل يـر صافي إ

 (348.322) (74.552) (1.153) (37.112) (21.241) تكلفة املوظفين

 (42.155) (54.218) - (5.548) (32.422) املصروفات العمومية واإلدارية

 (31.711) (31.711) - - -  استهالك ممتلكات ومعدات

 73.122 (318.514) 41.241 312.221 (3.111) التشغيلية)الخسائر( / األرباح 

 33.513.588 285.117 5.335.183 2.282.445 3.247.758 املوجودات قطاع

 31.358.351 582.235 22.852 7.247.712 3.853.172 املطلوباتقطاع 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 يل حسب القطاع )تتمة(التحل .13

 النتائج التشغيلية للقطاع )تتمة(

 ادات من منتجات وخدمات رئيسيةيـر إ

 حول البيانات املالية املوحدة. 55ادات من املنتجات والخدمات الرئيسية في إيضا  يـر تم اإلفصا  عن اإل 
 

 معلومات تتعلب بكبار العمالء

 13أو  5132 بـرديسم 13ادات املجموعة سواء للسنة املنتهية في يـر ن تلص النسبة في إأو أكثر م %31لم تصل نسبة مساهمة أي عميل إلى 

 .5134 بـرديسم
 

 استحقاق املطلوبات املاليةبيان  .15

  5132  

 املجموع من سنة إلى خمس سنوات سنة حتى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 3341354356 834111 3149134356 ودائع العمالء

 348374888 344874161 1114252 صارفت من املإيداعا

 5614782 - 5614782 أخرى  مطلوبات

 3342554416 342684161 3141914799 
    

 344114362 3314469 341364696 الطارئة االلتزامات واملطلوبات

 

  5134  

 املجموع من سنة إلى خمس سنوات سنة حدى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 8,218,745 23,422 8,427,547 العمالءودائع 

 3,152,247 245,287 287,521 صارفإيداعات من امل

 582,413 - 582,413 امات أخرى تـز ال

 2,411,218 224,385 31,358,351 
    

 3,322,271 - 3,322,271 االلتزامات واملطلوبات الطارئة

 

 الشرتات التاةعة  .11

س املصرف كللص أنشطة إيداع مع م تلف املنشآت اات األغرال الخاصة. قد تم تضمين تلص املعامالت وعالوة على ما ورد أعالل، يمار 

 باملعيار الدولي إلعداد التقار 
ً
 .31املالية رقم  يـرفي البيانات املالية املوحدة عمال

 السيطرة: يـرفيما يلي قائمة بالشركات التابعة املوحدة من جانب املصرف بناًء على تقد
 

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس نسبة امللكية م الشركة التاةعةاس

 5132 5134   

 شركة اات أغرال تجارية خاصة   اإلمارات العربية املتحدة %311 %311 عجمان إلدارة املوجودات

 خاصة   استثماريةشركة اات أغرال  اإلمارات العربية املتحدة %311 %311 عجمان الستثمار رأس املال

 شركة اات أغرال تجارية خاصة   اإلمارات العربية املتحدة %311 %311 ش.م.  يـرجمان للتطو ع

 شركة اات أغرال تجارية خاصة   اإلمارات العربية املتحدة %311 %311 عجمان للسيارات ا.م.م.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 5132 بـر ديسم 13للسنة املنتهية في 

 

 الشرتات التاةعة )تتمة( .11

، قام املصرف السنةتم تسجيل الشركات اات األغرال الخاصة في سلطة املنطقة الحرة بعجمان تحت اسم حكومة عجمان. خالل 

( في عجمان إلدارة ال   يء: 5134ش.م. .، وإيداع مبل  صفر درهم ) يـرللتطو  في عجمان( ال   يء: 5134)درهم  صفربإيداع مبل  

 ات ش.م. .املوجود
 

( في شركة عجمان ال   يء: 5134إيداع مبل  صفر درهم ) 5132 بـرديسم 13تم خالل السنة املنتهية في باإلضافة إلى ما اكر أعالل، 

من  %311من رأس املال القانوني و %22نسبة  صرفيمتلص فاها امل 5132 بـرنوفم 37بتاريخ  تابعة أنشأتللسيارات ا.م.م.، ويي شركة 

 .نفعةملكية امل
 

 املساهمات االجتماعية .14

: 5134درهم )32،811بلغت قيمة املساهمات االجتماعية )بما في الص التبرعات واألعمال الخيرية( الدي قامت بها املجموعة خالل السنة 

 صفر درهم(.

 البيانات املالية املوحدة اعتـماد .12

 .5132 يـرينا 51بتاريخ  املصرفقبل مجلس إدارة  البيانات املالية املوحدة وإجازة إصدارها من اعتـمادتم 

 

 


