


















ajapanwala
Stamp





ajapanwala
Stamp





ajapanwala
Stamp





ajapanwala
Stamp



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۱٥ 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة  ۱
 

في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة طبقاً   تأسستدار التمویل ش.م.ع ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة  
والمرسوم بقانون اتحادي   ۲۰۱٥) لسنة  ۲قانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (ألحكام  
س إدارة وبوجب قرارات مجلالمالیة، في شأن المصرف المركزي وتنظیم المنشآت واألنشطة  ۲۰۱۸) لسنة ۱٤رقم (

 .مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بشأن شركات التمویل
 

 ، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.۷۸۷۸إن عنوان المقر الرئیسي المسجل للشركة ھو ص.ب 
 

من خالل  أنشطتھا. تمارس الشركة ۲۰۰٤یولیو  ۱۸وبدأت عملیاتھا بتاریخ  ۲۰۰٤مارس  ۱۳تأّسست الشركة بتاریخ 
الرئیسي في إمارة أبوظبي وفروعھا المنتشرة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة والمصفح. تتألف األنشطة الرئیسیة  ھا  مكتب

   الصلة. االستثمارات وتمویل األفراد والشركات وغیرھا من الخدمات ذات للشركة من 
 

) بتقدیم خطة تعدیل إلى مصرف  "تابعةالشركة ال"، قامت إدارة شركة دار التمویل اإلسالمي (۲۰۱۸أكتوبر  ۲٤في 
. تم اعتماد خطة التعدیل من قبل أعضاء مجلس اإلدارة التابعة إلعادة ھیكلة الشركة اإلمارات العربیة المتحدة المركزي

یتمثل الھدف من   .۲۰۱۹أكتوبر  ۱۰بتاریخ المصرف المركزي  تم اعتمادھا من قبل في حین ۲۰۱۹فبرایر  ٦بتاریخ 
 للوائح الجدیدة الصادرة بشأن شركات التمویل.امتطلبات الشركة التابعة لكي تتوافق مع   في تعدیل أنشطةخطة التعدیل 

 
 من الشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة").البیانات المالیة الموحدة  تتألف

 
 . ۲۰۲۰فبرایر  ۱٦جلس اإلدارة بتاریخ تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة من قبل م

 
 أساس اإلعداد ۲
 
 بیان التوافق )أ(

 
والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات    لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةلوفقاً    البیانات المالیة الموحدةتم إعداد ھذه  

للمعاییر الدولیة إلعداد اً  المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاریرھا المالیة وفق  إلعداد التقاریر المالیةالمعاییر الدولیة  
مع  البیانات المالیة الموحدةتتوافق  واألحكام المعمول بھا بموجب قوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة. التقاریر المالیة

 لس المعاییر المحاسبیة الدولیة.الصادرة عن مج لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةا
 

من المعاییر   ۱٦السنویة األولى للمجموعة التي یتم فیھا تطبیق المعیار رقم ھي البیانات ذه البیانات المالیة الموحدة إن ھ
في السیاسات المحاسبیة الھامة في اإلیضاح    ذات الصلة  یتم بیان التغیرات  ". عقود اإلیجار" الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  

 . ۳رقم 
 

 أساس القیاس  )ب (
 

البیانات المالیة الموحدة للمجموعة على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء سندات الدین وأسھم حقوق الملكیة  تم إعداد 
واالستثمارات    رادات الشاملة األخرى اإلیأو بالقیمة العادلة من خالل    األرباح والخسائرالمصنفة إما بالقیمة العادلة من خالل  

 العقاریة المقاسة بقیمھا العادلة بنھایة كل فترة تقریر. 
 

 عرض البیانات المالیة الموحدة  وعملة التشغیلیةالعملة  (ج)
 

وھو العملة التشغیلیة  ")اإلماراتي  بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم الموحدة یتم عرض ھذه البیانات المالیة 
 ، ما لم یُذكر خالف ذلك.بألف درھمإلى أقرب عدد صحیح  القیم. تم تقریب كافة للمجموعة

 
 
 
 
 



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۱٦ 

 (تابع)  أساس اإلعداد ۲
 

 استخدام األحكام والتقدیرات ) (د
 

تؤثر على تطبیق السیاسات  قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي  ، البیانات المالیةھذه عند إعداد 
واإلفصاح عن االلتزامات   والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات للمجموعة المحاسبیة

 التقدیرات.  تختلف النتائج الفعلیة عن تلك . قد  الطارئة
 

في   المحاسبیة ات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیراتتتم مراجعة التقدیر
 الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات وفي أي فترات مستقبلیة تتأثر بتلك التعدیالت. 

 
وھریة لعدم الیقین في التقدیرات  ، بیان المعلومات حول المجاالت الجالموحدة  حول البیانات المالیة  ٥  یتم في اإلیضاح رقم 

 المستخدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة ذات التأثیر األكبر على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة.   الھامةواألحكام  
 

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱٦بتطبیق المعیار رقم  ۲۰۱۹ینایر  ۱قامت المجموعة مبدئیاً اعتباراً من 
دون أن یكون لھا تأثیر مادي   ۲۰۱۹ینایر  ۱اعتباراً من  األخرى تسري أیضاً عدد من المعاییر الجدیدة . "عقود اإلیجار"

 على البیانات المالیة للمجموعة.
 

"عقود اإلیجار" من المعاییر الدولیة إلعداد الت ۱٦المعیار رقم   قاریر المالیة 
 

ینایر   ۱في  أي مبدئيالتطبیق المن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة بتاریخ  ۱٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار رقم 
 أدناه. قامت المجموعة بتغییر سیاساتھا المحاسبیة الخاصة بعقود اإلیجار على النحو المفّصل . وبالتالي ۲۰۱۹

 
،  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة باستخدام منھجیة استرجاعیة معدلة ۱٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار رقم 

لم تتم  وبالتالي،  .  ۲۰۱۹ینایر    ۱والتي یتم بموجبھا االعتراف بالتأثیر التراكمي للتطبیق المبدئي ضمن األرباح المحتجزة في  
عرضھا كما ھي مفصح عنھا سابقاً وفقاً للمعیار المحاسبي  تم أي  – ۲۰۱۸ لسنةإعادة بیان المعلومات التي تم عرضھا 

عالوة على ذلك، لم یتم   یتم أدناه بیان تفاصیل التغیرات في السیاسات المحاسبیة. لة.والتفسیرات ذات الص ۱۷الدولي رقم 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على معلومات    ۱٦بصورة عامة تطبیق متطلبات اإلفصاح الواردة في المعیار رقم  

 المقارنة.   
 

 تعریف عقد اإلیجار  )أ
 

الصادر  ٤بدایة العقد بتحدید ما إذا كان االتفاق یمثل أو یتضمن عقد إیجار وفقاً للتفسیر رقم سابقاً في  المجموعةكانت تقوم 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة،    ۱٦عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. وفقاً للمعیار رقم  

 ل أو یتضمن إیجار بناء على تعریف عقد اإلیجار.  بتقییم ما إذا كان العقد یمث  المجموعةتقوم 
 

تطبیق البدیل العملي لعدم  المجموعةمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، اختارت  ۱٦عند التحول إلى المعیار رقم 
الدولیة إلعداد التقاریر  من المعاییر  ۱٦التقید بتقییم أي من المعامالت تمثل عقود إیجار حیث قامت بتطبیق المعیار رقم 

ً كعقود إیجار فقط. فیما یتعلق بالعقود التي لم یتم تحدیدھا كعقود إیجار بموجب   المالیة على العقود التي تم تحدیدھا سابقا
یتم    إلعداد التقاریر المالیة، لمالصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة    ٤والتفسیر رقم    ۱۷المحاسبي الدولي رقم  المعیار  

من المعاییر الدولیة   ۱٦للمعیار رقم  إعادة تقییمھا لتحدید أي منھا یمثل عقد إیجار. لذلك، تم تطبیق تعریف عقد اإلیجار وفقاً  
 . ۲۰۱۹ینایر   ۱إلعداد التقاریر المالیة فقط على العقود التي تم إبرامھا أو تغییرھا في أو بعد 

 
 بصفتھا المستأجر   المجموعة ) ب

 
على تقییمھا ما    سابقاً بصفتھا الطرف المستأجر بتصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغیلي أو تمویلي بناءً   المجموعة قامت  

بموجب العقد. طبقاً   المجموعةإذا كانت كافة المخاطر واالمتیازات المتعلقة بملكیة الموجودات ذات الصلة قد تحولت إلى 
بموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقد   المجموعةمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، تعترف  ۱٦م للمعیار رق

 .  المیزانیة العمومیةأي یتم االعتراف بھذه العقود في  –اإلیجار لمعظم عقود اإلیجار 
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۱۷ 

 (تابع)  التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 (تابع)” عقود اإلیجار“من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٦المعیار رقم 
 

 (تابع) بصفتھا المستأجر   المجموعة ) ب
 

في بدایة العقد أو عند تعدیل عقد ما یتضمن عنصر ایجار، تقوم المجموعة بتخصیص الثمن المقابل في العقد لكل عنصر  
 الصلة.  ذات المستقلة أساس أسعارھا  إیجار على  

 
اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة، مخصومة عند التحول، بالنسبة لعقود اإلیجار المذكورة، تم قیاس التزامات  

(د) تأثیر عقود اإلیجار على  ۳راجع اإلیضاح ( ۲۰۱۹ینایر  ۱اإلضافي للمجموعة كما في بمعدل الفائدة على االقتراض 
 . )ةالبیانات المالی

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر    ۱٦قیاس موجودات حق االستخدام بالقیمة الدفتریة كما لو كان تم تطبیق المعیار رقم  یتم  

 المبدئي.  اإلضافي في تاریخ التطبیق مخصومة بمعدل الفائدة على االقتراض  تاریخ البدء، المالیة من 
 

ى عقود اإلیجار قصیرة األجل للمعدات وعقود إیجار معدات تكنولوجیا قررت المجموعة تطبیق إعفاءات االعتراف عل
المعلومات. بالنسبة إلیجار الموجودات األخرى، والتي تم تصنیفھا كعقود إیجار تشغیلي بموجب المعیار المحاسبي الدولي 

 ، قامت المجموعة باالعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإلیجار. ۱۷رقم 
 

 ۱۷معیار المحاسبي الدولي رقم بموجب الار المصنفة كعقود إیجار تشغیلي عقود اإلیج -۱
 

تم عند التحول قیاس مطلوبات عقد اإلیجار بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار المتبقیة مخفضة بمعدل الفائدة على االقتراض  
 ا:إم. یتم قیاس موجودات حق االستخدام ۲۰۱۹ینایر  ۱كما في  المجموعةاإلضافي لدى 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من تاریخ البدء،   ۱٦بالقیمة الدفتریة كما لو كان تم تطبیق المعیار رقم  -

في تاریخ التطبیق المبدئي، قامت المجموعة بتطبیق ھذه المنھجیة  اإلضافي بمعدل الفائدة على االقتراض مخصومة 
 وعلى أكبر عقود إیجار العقارات لدیھا؛ أ

 المجموعةقامت    –بناء على قیمة أي دفعات إیجاریة مدفوعة مقدماً أو مستحقة  بقیمة مساویة اللتزام عقد اإلیجار المعدلة   -
 بتطبیق ھذه المنھجیة على جمیع عقود اإلیجار األخرى.  

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على عقود   ۱٦عند تطبیق المعیار رقم    التالیة  عملیةالبدائل  ال  المجموعةاستخدمت  

 .  ۱۷اإلیجار المصنفة سابقاً كعقود إیجار تشغیلي وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  
 
 .  عقود اإلیجار التي لھا سمات مماثلةتطبیق معدل خصم واحد على محفظة  -
وفقاً للمعیار المحاسبي  العقود المثقلة بالتزامات  قیمة مخصص    بناء على   ت حق االستخدامتعدیل القیمة الدفتریة لموجودا -

 انخفاض القیمة.  لتعدیلكبدیل  قبل تاریخ التطبیق األولي مباشرة  ۳۷الدولي رقم 
أقل    ھاالتي تكون مدتتطبیق اإلعفاء الخاص بعدم االعتراف بموجودات ومطلوبات حق االستخدام بالنسبة لعقود اإلیجار   -

 شھراً.  ۱۲من 
 استثناء التكالیف المباشرة المبدئیة من قیاس موجودات حق االستخدام في تاریخ التطبیق األولي. -
 ارات تمدید أو إنھاء عقد اإلیجار. یاستخدام مبدأ إعادة النظر عند تحدید فترة اإلیجار إذا كان العقد ینطوي على خ -

 
ً  عقود اإلیجار المصنفة -۲  ار تمویلي كعقود إیج سابقا

 
  الدفتریة، یتم تحدید القیمة  ۱۷كعقود إیجار تمویلي وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم    التي تم تصنیفھا  عقود اإلیجارل  بالنسبة

بالقیمة الدفتریة لموجودات اإلیجار والتزام اإلیجار بموجب   ۲۰۱۹ینایر  ۱لموجودات حق االستخدام والتزام اإلیجار في 
 قبل ذلك التاریخ مباشرة.  ۱۷سبي الدولي رقم المعیار المحا
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۱۸ 

 (تابع)  التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 (تابع)” عقود اإلیجار“من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٦المعیار رقم 
 

 بصفتھا مؤجر  المجموعة ج)
 

  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٦المعیار رقم ال یتعین على المجموعة إجراء أي تعدیالت عند التحول إلى 
باستثناء عقد اإلیجار من الباطن. قامت المجموعة ھي الطرف المؤجر، المجموعة  بة لعقود اإلیجار التي تكون فیھا بالنس

ً لباحتساب عقود اإلیجار الخاصة بھا وف اعتباراً من تاریخ   من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱٦لمعیار رقم قا
 التطبیق األولي. 

 
، یتعین على المجموعة تقییم تصنیف عقد اإلیجار من الباطن  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱٦لمعیار رقم  طبقاً ل

س األصل ذو الصلة. عند التحول، قامت المجموعة بإعادة تقییم تصنیف عقد  استناداً إلى موجودات حق االستخدام، ولی
. توصلت المجموعة إلى أن ۱۷لمعیار المحاسبي الدولي رقم اإلیجار من الباطن المصنف سابقاً كعقد إیجار تشغیلي طبقاً ل

 .  لیة إلعداد التقاریر المالیةمن المعاییر الدو ۱٦لمعیار رقم  عقد اإلیجار من الباطن ھو عقد إیجار تمویلي طبقاً ل
 
 التأثیر على البیانات المالیة د) 

 
اعترفت المجموعة بموجودات حق االستخدام  ،من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱٦لمعیار رقم ل عند التحول

 المحتجزة. فیما یلي تأثیر التحول: األرباحوالتزامات إیجار إضافیة وقامت باالعتراف بالفرق ضمن 
 

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 
 ألف درھم  
  

 ۱٦٫۰٦٦ موجودات حق االستخدام المبینة ضمن الممتلكات والمعدات
 ۱۳٫۳۷٦ اإلیجار التزامات

 - األرباح المحتجزة
 

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 
 ألف درھم  
  

 كما ھي مفصح عنھا   ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱التزامات عقود اإلیجار التشغیلي في 
 ضمن البیانات المالیة الموحدة للمجموعة ۱۷بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

۱۳٫۹۳۰ 

 ٪۳ .۰٥ ۲۰۱۹ینایر  ۱الخصم باستخدام معدل االقتراض المتزاید كما في 
 - شھراً عند التحول ۱۲االعفاء من االعتراف بعقود اإلیجار التي تقل مدتھا عن 

 ۱۳٫۳۷٦ ۲۰۱۹ینایر  ۱التزامات اإلیجار المعترف بھا في 
 

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 
 ألف درھم  
  

 ۳۱۸ الفائدة على التزامات اإلیجار 
 ٦۷٤ قصیرة األجلمصروفات اإلیجار المتعلقة بعقود اإلیجار 

 
 ۲۰۱۸ 
 ألف درھم 
  

 ۷٫۳٥۱ ۱۷مصروفات تشغیل وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
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۱۹ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات المبینة في ھذه البیانات المالیة، مالم یذكر خالف  
 ذلك.

 
 المعاییر المصدرة ولكن لم یتم تطبیقھا بعد (أ)

 
 عقود التأمین– من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱۷المعیار رقم  -۱

 
عقود التأمین  بشأن ، أنھى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة مشروعھ الطویل لوضع معیار محاسبي ۲۰۱۷مایو  ۱۸في 

من المعاییر الدولیة   ۱۷المعیار رقم  . یحل  "عقود التأمین"  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱۷المعیار رقم  وأصدر  
ً بالعدید من  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ٤رقم  المعیارمحل  إلعداد التقاریر المالیة والذي یسمح حالیا
إلى تغییر كبیر في المحاسبة لدى جمیع   من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱۷المعیار رقم الممارسات. سیؤدي 

 ختیاریة. المنشآت التي تصدر عقود تأمین وعقود استثمار تشمل میزة المشاركة اال
 

ویسمح بالتطبیق المبكر إذا كان متزامناً مع تطبیق   ۲۰۲۲ینایر  ۱ینطبق المعیار على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
من المعاییر   ۹المعیار رقم و "اإلیرادات من العقود مع العمالء"  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱٥المعیار رقم 
 "األدوات المالیة". داد التقاریر المالیةالدولیة إلع

 
نموذج قیاس حالي حیث یعاد قیاس التقدیرات في كل فترة    من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱۷المعیار رقم  یتطلب  

لمخاطر وھامش الخدمات التعاقدیة الذي  النقدیة المرجحة المخصومة وتعدیل تقریر. ویعتمد القیاس على أسس التدفقات ا
التغطیة المتبقیة  یمثل أرباح العقد غیر المكتسبة. وھناك أسلوب تخصیص مبّسط لألقساط یُسمح بھ لاللتزامات على مدار فترة  

إذا أتاح ھذا األسلوب طریقة قیاس غیر مختلفة جوھریاً عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطیة تمتد لسنة أو أقل. ومع 
 لمخاطر. وفقاً لوالمعدلة  والمخصومةدفقات النقدیة المرجحة ذلك، یجب قیاس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أسس الت

 
 حالیاً بتقییم أثر المعیار الجدید أعاله على البیانات المالیة الموحدة.  تقوم المجموعة

 
 المعاییر األخرى -۲

 
فیما یلي المعاییر والتفسیرات التي تم إصدارھا ولكن لم یتم تفعیلھا حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.  

 ندما تصبح ساریة: ینطبق ذلك، عتخطط المجموعة لتطبیق ھذه المعاییر، عندما 
 
 ۲۰۲۰ینایر  ۱ التعدیالت على المراجع حول اإلطار المفاھیمي في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة •
 ۲۰۲۰ینایر  ۱ من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة)  ۳تعریف األعمال (التعدیالت على المعیار رقم   •
 ۲۰۲۰ینایر  ۱ ) ۸والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ۱(التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم تعریف المادیة  •
 

داء والمركز المالي  تأثیر مادي على األ ،جدیدة والمعدلة المبینة أعالهموعة أن یكون لتطبیق المعاییر الال تتوقع المج
 للمجموعة.
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۲۰ 

 (تابع) الھامة السیاسات المحاسبیة  ٤
 

 الشركات التابعة  (ب) 
 

 تحقق السیطرة عندما یكون للمجموعة:
 
 ، السیطرة على الشركة المستثمر بھا •
 ، و معرضة، أو لدیھا حق في عوائد متغیرة نتیجة ارتباطھا مع الشركة المستثمر بھا •
 . المستثمر بھاالقدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھا على الشركة  •
 

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على الشركة المستثمر بھا من عدمھ في حال كانت الحقائق والظروف 
 تشیر إلى وجود تغیرات في واحدة أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة المذكورة أعاله. 

 
ركة مستثمر بھا، عندئذ یكون لھا سیطرة على الشركة  عندما یكون لدى المجموعة أقل من أغلبیة حقوق التصویت في ش

المستثمر بھا عندما تكون حقوق التصویت كافیة لتمنحھا القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر  
 بھا من طرف واحد. 

 
قوق التصویت الخاصة بالمجموعة تأخذ المجموعة باالعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كانت ح 

 في شركة مستثمر بھا كافیة لتمنحھا السیطرة، ویتضمن ذلك ما یلي:
 
حجم ما تمتلكھ المجموعة من حقوق التصویت مقارنة بحجم وتوزیع الحصص على حاملي حقوق التصویت  •

 األخرین؛
 األطراف األخرى؛ األخرین و حقوق التصویت المحتملة المحتفظ بھا من قبل المجموعة، حاملي حقوق التصویت •
 و الحقوق الناتجة من الترتیبات التعاقدیة األخرى؛  •
أیة وقائع أو ظروف إضافیة تشیر إلى أن المجموعة لدیھا، أو لیس لدیھا، القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات   •

 قة للمساھمین. الصلة عند الحاجة التخاذ القرارات، بما في ذلك أنماط التصویت في االجتماعات الساب
 

یبدأ توحید شركة تابعة عندما تسیطر المجموعة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على ھذه 
الشركة التابعة. على وجھ التحدید، یتم إدراج إیرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل 

حتى تاریخ توقف   التابعة المجموعة على الشركة خسائر الموحد من تاریخ بدء سیطرةالسنة ضمن بیان األرباح أو ال
 . ھذه الشركةعلى المجموعة سیطرة 

 
والحصص غیر   المجموعة مساھميلمنسوبة  األخرىاإلیرادات الشاملة األرباح أو الخسائر لكل عنصر من عناصر إن 

والحصص غیر المسیطرة حتى وإن  الشركة مساھمي لإن إجمالي اإلیرادات الشاملة للشركات التابعة منسوبة . المسیطرة
 نتج عن ذلك حصص غیر مسیطرة بھا عجز.  

 
ویتم إجراء تعدیالت، حیثما یلزم، على البیانات المالیة للشركات التابعة لتوفیق سیاساتھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة  

والتدفقات النقدیة المتعلقة    والمصروفاتیتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات    .للمجموعة
 بالمعامالت بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید.

 
 التغیرات في حصص ملكیة المجموعة في الشركات التابعة الحالیة

 
ا على  التغیرات في حصص ملكیة المجموعة في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان المجموعة سیطرتھ  یتم احتساب 

یتم تعدیل القیم الدفتریة لحصص المجموعة وكذلك الحصص غیر المسیطرة الشركات التابعة، كمعامالت حقوق الملكیة. 
م إدراج أي فرق بین القیمة التي یتم بھا تعدیل الحصص بما یعكس أثر التغیرات في الحصص في الشركات التابعة. كما یت

 المدفوع أو المقبوض مباشرة في حقوق الملكیة ویُنسب إلى مساھمي الشركة األم.  للثمنغیر المسیطرة والقیمة العادلة 
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 (تابع) الشركات التابعة  (ب) 
 

 (تابع) المجموعة في الشركات التابعة الحالیةالتغیرات في حصص ملكیة 
 

فقدان السیطرة على الشركة التابعة، یتم إیقاف   ،ماتغیر في حصة ملكیة المجموعة في شركة تابعة ال عندما یترتب على
تم االعتراف  تصنیف المبالغ التي    یتم إعادة.  تجاریة   موجودات ومطلوبات الشركة التابعة بما في ذلك أي شھرةب  االعتراف

  تحویلھا أو یتم  األرباح أو الخسائر الموحد یتعلق بھذه المنشأة إلى بیان  فیما بھا سابقاً ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى 
 مباشرة إلى األرباح المحتجزة. 

 
المحتفظ  بین القیمة الدفتریة للحصة الفرق ب یتم االعتراففي المنشأة بالقیمة العادلة.  محتفظ بھاقیاس أي حصة  تتم إعادة

 .ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد في تاریخ فقدان السیطرة وقیمتھا العادلة  بھا
 

تعتبر القیمة العادلة لالستثمار الذي یتم االحتفاظ بھ في الشركة التابعة السابقة في تاریخ فقدان السیطرة على أنھا القیمة  
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر    ۹بموجب المعیار رقم    االحتساب الالحقالعادلة عند االعتراف المبدئي وذلك لغرض  

 مشترك.   ائتالف، عند االقتضاء، التكلفة عند االعتراف المبدئي باالستثمار في شركة زمیلة أو  "األدوات المالیة" أوالمالیة  
 

 االستثمار في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة )ج(
 

یطرة أو السیطرة المشتركة  كافة المنشآت التي تمارس علیھا المجموعة تأثیراً جوھریاً دون الس  فيالشركات الزمیلة  تتمثل  
االستثمارات في   یتم احتساب٪ من حقوق التصویت. ٥۰٪ إلى ۲۰المجموعة نسبة من علیھا، ویحدث ذلك عندما تمتلك 

 التكلفة. بالشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة المحاسبیة ویتم االعتراف بھا مبدئیاً 
 

 طریقة حقوق الملكیة (د) 
 

 ً ً بالتكلفة ب یتم االعترافطریقة حقوق الملكیة المحاسبیة، ل وفقا ً یتم تعدیلھا واالستثمارات مبدئیا حصة  ب لالعتراف الحقا
 االعترافاألرباح أو الخسائر، وكذلك    ضمنأرباح أو خسائر الشركة المستثمر فیھا الناتجة بعد االستحواذ    المجموعة في

. یتم  ضمن اإلیرادات الشاملة األخرىلشركة المستثمر فیھا  ل  التغیرات في اإلیرادات الشاملة األخرىحصة المجموعة في  ب
من الشركات الزمیلة كتخفیض في القیمة الدفتریة لالستثمار.   مستحقة القبضاالعتراف بتوزیعات األرباح المقبوضة أو 

عندما تكون حصة المجموعة من خسائر االستثمار المحتسب بطریقة حقوق الملكیة مساویة لحصتھا في االستثمار أو  
أي خسائر أخرى،  ب تعترفغیر مضمونة، فإن المجموعة ال  طویلة األجل زائدة عنھا، بما في ذلك أي ذمم مدینة أخرى

إال إذا كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت دفعات بالنیابة عن المنشأة األخرى. یتم استبعاد األرباح غیر المحققة من  
المعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة بقدر حصة المجموعة في الشركات الزمیلة. كما یتم حذف الخسائر غیر  

لیالً على وجود انخفاض في قیمة األصل المحّول. لقد تم تعدیل السیاسات المحاسبیة للشركات المحققة ما لم توفر المعاملة د 
المطبقة من قبل  المحاسبیة مع السیاسات  لجعلھا متوافقة المستثمر فیھا المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة عند الضرورة 

 المجموعة.
 

نخفاض في القیمة وفقاً  من مدى تعرضھا ال  قللتحقة حقوق الملكیة  القیمة الدفتریة لالستثمارات المحتسبة بطریق  اختباریتم  
 . )(ن٤اإلیضاح في  المبینةللسیاسة 

 
الحصة المتناسبة من   تتم إعادة تصنیفإذا تم تخفیض حصة الملكیة في شركة زمیلة مع االحتفاظ بالتأثیر الجوھري، 

ً  األرباح أو الخسائرإلى  اإلیرادات الشاملة األخرىالمبالغ التي سبق االعتراف بھا في   .عندما یكون ذلك مناسبا
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 
 عملیات دمج األعمال ) ھـ(

 
عملیة االستحواذ لالمحول  الثمن  یتم قیاس  .  االستحواذ عملیات االستحواذ على األعمال التجاریة باستخدام طریقة  یتم احتساب  

ویتم احتسابھ على أنھ مجموع القیم العادلة للموجودات المحولة من قبل المجمـوعة بتاریخ االستحواذ،  بالقیمة العادلة،
المجمـوعة إلى مالكي المنشأة المستحوذ علیھا السابقین، وحصص حقوق الملكیة التي أصدرتھا   المتكبدة من قبلوالمطلوبات  

ا. وبشكٍل عام، یتم االعتـراف بالتكالیف المتعلقة باالستحواذ المجموعة في مقابل السیطرة على المنشأة المستحوذ علیھ
 األرباح أو الخسائر عند تكبدھا. ضمن

 
 ال یتضمن الثمن المحول المبالغ المرتبطة بتسویة عالقات سابقة. یتم عادةً االعتراف بھذه المبالغ ضمن األرباح أو الخسائر. 

 
على أسھم (مكافآت االستبدال) مقابل المكافآت المحتفظ بھا من قبل  في حال تطلب استبدال دفعات المكافآت المرتكزة 

موظفي الشركة المستحوذ علیھا (مكافآت الشركة المستحوذ علیھا)، یتم حینئذ إدراج كل أو جزء من قیمة مكافآت االستبدال 
إلى قیاس مكافآت االستبدال  الخاصة بالطرف المستحوذ في قیاس الثمن المحول عند دمج األعمال. یتم تحدید ذلك استناداً 

 في السوق مقارنةً بقیاس مكافآت الشركة المستحوذ علیھا في السوق، ومدى ارتباط مكافآت االستبدال بالخدمة قبل الدمج.
 

إن الموجودات المحددة المستحوذ علیھا والمطلوبات وااللتزامات المحتملة المفترضة من دمج األعمال، مع استثناءات  
بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. تعترف المجموعة بأي حصص غیر مسیطرة في   بصورة مبدئیة محدودة، یتم قیاسھا

المنشأة المستحوذ علیھا وذلك على أساس كل استحواذ على حدة إما بالقیمة العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصة غیر  
 المسیطرة من صافي الموجودات المحددة للمنشأة المستحوذ علیھا. 

 
 لیف المتعلقة بعملیة االستحواذ كمصاریف عند تكبدھا. التكا یتم احتساب 

 
 إن الزیادة في

 
 المحول؛ الثمن •

 مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا؛قیمة أي حصة غیر و
 قوق ملكیة الشركة المستحوذ علیھاوالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ألي حصة سابقة في ح  •
 

في حال كانت  على أنھا شھرة تجاریة. المستحوذ علیھا یتم إدراجھا  ة للتحدید القابلالقیمة العادلة لصافي الموجودات  عن
، یتم احتساب الفرق مباشرةً في بیان  القابلة للتحدید المستحوذ علیھالصافي الموجودات ھذه المبالغ أقل من القیمة العادلة 

 األرباح أو الخسائر الموحد كشراء بالمقایضة. 
 

الحالیة كما في    في المستقبل إلى قیمتھا   الدفع  مستحقة مقابل النقدي، یتم خصم المبالغ  زء من العندما یتم تأجیل تسویة أي ج 
یكون معدل الخصم المستخدم معدل االقتراض اإلضافي للمنشأة، وھو المعدل الذي یمكن الحصول علیھ تاریخ التبادل. 

 في اقتراض مماثل من ممول مستقل بموجب أحكام وشروط مماثلة. 
 

مالیة الحقاً  كمطلوبات قیاس المبالغ المصنفة  تتم إعادة. كمطلوبات مالیةملكیة أو كحقوق  إماالمحتمل  تصنیف الثمنیتم 
 . العادلة ضمن األرباح أو الخسائربالقیمة العادلة مع االعتراف بالتغیرات في القیمة 

 
مملوكة سابقاً للشركة المستحوذة في الشركة  القیمة الدفتریة للحصص الفإن األعمال على مراحل،  دمجفي حال تم إجراء 

یتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر  مة العادلة في تاریخ االستحواذ.  بالقی   تتم إعادة قیاسھا  ،بتاریخ االستحواذ   المستحوذ علیھا
 . ضمن األرباح أو الخسائر ھذه ناتجة عن عملیة إعادة القیاس

 
 یعادلھ نقد وما ال (و) 

 
والموجودات  المركزیة یعادلھ على النقد في الصندوق واألرصدة غیر المقیدة المحتفظ بھا لدى البنوكیشتمل النقد وما 

والتي تخضع لمخاطر غیر ھامة    أو أقل من تاریخ االستحواذ   المالیة عالیة السیولة ذات فترات استحقاق أصلیة ثالثة أشھر
 في إدارة التزاماتھا قصیرة األجل. المجموعة من التغیرات في قیمھا العادلة، حیث یتم استخدامھا من قبل

 
 یتم إدارج النقد وما یعادلھ بالتكلفة المطفأة ضمن بیان المركز المالي.
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 الموجودات المالیة (ز) 
 

 التصنیف
 

 فئتي القیاس التالیتین: ضمنتصنف المجموعة موجوداتھا المالیة 
 
 )؛ اإلیرادات الشاملة األخرى أو من خالل األرباح أو الخسائرتلك التي تقاس الحقاً بالقیمة العادلة (إما من خالل  -۱
دارة إل والمستخدملمنشأة األعمال الخاص بانموذج یف على تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة. ویعتمد التصنو -۲

 التعاقدیة للتدفقات النقدیة.  الموجودات المالیة والشروط
 

ضمن بیان  أو  ضمن األرباح أو الخسائراألرباح والخسائر إما  یتم إدراج لموجودات المقاسة بالقیمة العادلة، فیما یتعلق با
األعمال الذي نموذج الدین، فسوف یعتمد ھذا على . وبالنسبة لالستثمارات في أدوات اإلیرادات الشاملة األخرى الموحد 

على ما إذا كانت    سوف یعتمد باالستثمار. وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة، فإن ذلك    ي إطاره االحتفاظیتم ف
أن تحتسب االستثمار في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل   ،االعتراف المبدئي ، عند المجموعة قد اختارت نھائیا

 . اإلیرادات الشاملة األخرى
 

عند االعتراف المبدئي بأحد استثمارات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، قد تختار المجموعة  عالوة على ذلك،
بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى. یتم ھذا االختیار وفقاً  

 لكل استثمار على حدة.
 

  التصنیفإعادة 
 

المستخدم في إدارة تلك وفقط عندما یتم تغییر نموذج األعمال الخاص بھا    تصنیف استثمارات الدینبإعادة  المجموعة    تقوم
 .الموجودات

 
 القیاس

 
تقوم المجموعة عند االعتراف المبدئي بقیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة زائدا، في حالة الموجودات المالیة غیر  

 لالستحواذ على مباشرة المنسوبة بصورة، تكالیف المعاملة األرباح أو الخسائرالمدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
األرباح أو  لموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  الخاصة با  عاملةتكالیف الم  احتسابالموجودات المالیة. یتم  

 .الخسائر، كمصروفات ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد 
 

 أدوات الدین
 

المتبع من قبل المجموعة في إدارة الموجودات وخصائص تدفقاتھا  األعمال  نموذج  لقیاس الالحق ألدوات الدین على  یعتمد ا
 :بھا ةالخاصأدوات الدین بتصنیف  ھامن خالل المجموعة تقومدیة. ھناك ثالث فئات قیاس النق

 
دما التدفقات النقدیة التعاقدیة عن  تحصیلقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات المالیة المحتفظ بھا بغرض  التكلفة المطفأة: ت -۱

خسائر الناتجة عن استثمارات  . یتم إدراج األرباح أو الفقط واألرباح المبلغ األصليدفعات تمثل تلك التدفقات النقدیة 
ً  یتم قیاسھان التي الدی عندما یتم   ضمن األرباح أو الخسائر ،من عالقة التحوط جزءاً  تشكلبالتكلفة المطفأة وال  الحقا

د من ھذه الموجودات المالیة إیرادات الفوائ  یتم إدراج.  عندما یتعرض النخفاض في القیمة األصل أو  ب  إیقاف االعتراف 
 إیرادات الفوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.  في األرباح أو الخسائر ضمن
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 (تابع)  الموجودات المالیة (ز) 
 

 (تابع) أدوات الدین
 

  اإلیرادات الشاملة األخرى : یقاس بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرىالقیمة العادلة من خالل  -۲
التدفقات النقدیة التعاقدیة ولبیع الموجودات المالیة عندما تمثل التدفقات    تحصیلبغرض  الموجودات المالیة المحتفظ بھا  

في القیمة الدفتریة من خالل  التغیراتب االعترافیتم . فقط واألرباح المبلغ األصليدفعات النقدیة للموجودات 
ادات الفوائد وأرباح  إیرأرباح أو خسائر االنخفاض في القیمة وب االعتراف، باستثناء اإلیرادات الشاملة األخرى

 إیقاف االعترافعندما یتم . األرباح أو الخسائرضمن  االعتراف بھاالتي یتم و العمالت األجنبیة صرف وخسائر 
ً  المعترف بھاالموجودات المالیة، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة ب یعاد  اإلیرادات الشاملة األخرى ضمنسابقا

 . رباح أو الخسائراألتصنیفھا من حقوق الملكیة إلى 
 

الموجودات المالیة   األرباح أو الخسائر: یقاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالقیمة العادلة من خالل   -۳
. یتم إدراج اإلیرادات الشاملة األخرىالتي ال تستوفي معاییر تسجیلھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل 

ً ن التي ر الناتجة عن استثمارات الدیخسائاألرباح أو ال   األرباح أو الخسائر بالقیمة العادلة من خالل  یتم قیاسھا الحقا
  في  األرباح أو الخسائر ضمن عرضھا صافیة مویت األرباح أو الخسائرضمن  ،من عالقة التحوط جزءاً  تشكلوال 
 ضمنإیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة    یتم إدراجخرى في الفترة التي تنشأ فیھا.  األخسائر)  ال(رباح /األبند  

 "إیرادات الفوائد" باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 
 

نقدیة، أي ما إذا كان تحقیق تدفقات نموذج األعمال: یعكس نموذج األعمال كیفیة إدارة المجموعة للموجودات من أجل 
وعة ھو فقط تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة ھدف المجم

والتدفقات النقدیة الناشئة عن بیع الموجودات. إذا لم ینطبق أي منھما (أي یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ألغراض  
األرباح  موذج األعمال "اآلخر" ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل  المتاجرة)، یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من ن 

. تتضمن العوامل التي تأخذھا المجموعة بعین االعتبار في تحدید نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات، أو الخسائر
إلى    ورفع تقاریر بشأنھوجودات  الخبرة السابقة حول كیفیة تحصیل التدفقات النقدیة لھذه الموجودات، وكیفیة تقییم أداء الم

 كبار موظفي اإلدارة، وكیفیة تقییم المخاطر وإدارتھا وكیفیة تعویض المدیرین. 
 

التدفقات النقدیة    بھدف تحصلموجودات  الاالحتفاظ ب  إلىنموذج األعمال    عندما یھدف :  المبلغ األصلي والفوائد فقطدفعات  
التدفقات النقدیة التعاقدیة والبیع، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة  لتحصیلالتعاقدیة أو 

 ").  المبلغ األصلي والفوائد فقط دفعات اختبار (" المبلغ األصلي والفوائد فقطدفعات تمثل 
 

قراض  اإل یةما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة متوافقة مع اتفاق  بعین االعتبارموعة المج تأخذ عند إجراء ھذا التقییم، 
، أي أن الفوائد تشمل فقط مقابل القیمة الزمنیة للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسیة األخرى  ةساسیاأل

ي الشروط التعاقدیة إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات  . عندما تؤد ةساسیاألقراض  اإل   یةاتفاقمع    یتوافقومعدل الفوائد الذي  
األرباح  الموجودات المالیة ذات الصلة بالقیمة العادلة من خالل    وقیاس  ، یتم تصنیفةساسیاأل قراض  اإل   یةاتفاقال تتوافق مع  

 .أو الخسائر
 

انت تدفقاتھا النقدیة تمثل فقط  تحدید ما إذا كالمشتقات الضمنیة بالكامل عند والموجودات المالیة  األخذ بعین االعتباریتم 
 .فقط والفائدة المبلغ األصلي دفعات

 
تم  الموجودات. تھذه إدارة باألعمال الخاص تقوم المجموعة بإعادة تصنیف استثمارات الدین فقط عندما، یتغیر نموذج 

تكون ھذه التغیرات نادرة الحدوث كما لم   أن من المتوقعإعادة التصنیف من بدایة فترة التقریر األولى التي تلي التغییر. 
 عادة تصنیف جوھري خالل السنة.یحدث إ
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 (تابع)  الموجودات المالیة (ز) 
 

 أدوات حقوق الملكیة
 

تعریف حقوق الملكیة من وجھة نظر الجھة المصدرة، أي األدوات التي ال  ب  التي تفي دوات  باألأدوات حقوق الملكیة  تتمثل  
األسھم    تعتبرتحتوي على التزام تعاقدي بالدفع والتي تعد دلیالً على الفوائد المتبقیة في صافي موجودات الجھة المصدرة.  

 .أدوات حقوق الملكیةمثال على  العادیة األساسیة
 

ً تقوم المجموعة   ، باستثناء الحاالت  األرباح أو الخسائراستثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل    بقیاس جمیع  الحقا
بالقیمة    اتخذت خیاراً نھائیاً، عند االعتراف المبدئي، بتصنیف استثمارات حقوق الملكیةالتي تكون فیھا إدارة المجموعة قد  

مجموعة في تصنیف استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة . تتمثل سیاسة الاإلیرادات الشاملة األخرىالعادلة من خالل  
.  استثماریة عائدات    تحقیقعندما یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات ألغراض أخرى غیر    اإلیرادات الشاملة األخرىمن خالل  

وال یتم إعادة   ة األخرى اإلیرادات الشامل  ضمنأرباح وخسائر القیمة العادلة  ب  االعتراف استخدام ھذا الخیار، یتم    ما یتم عند 
 ً خسائر انخفاض القیمة (وعكس خسائر   قید ال یتم األرباح أو الخسائر بما في ذلك عند االستبعاد. إلى  تصنیفھا الحقا

 في القیمة العادلة.   األخرى راتالتغیانخفاض القیمة) بشكل منفصل عن 
 

حق المجموعة في استالم    یثبتعندما    ضمن األرباح أو الخسائرتوزیعات األرباح من ھذه االستثمارات  ب  االعترافیستمر  
  ضمن   األرباح أو الخسائرالتغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  ب  االعترافالدفعات. یتم  

. وال یتم تسجیل خسائر انخفاض القیمة (وعكس خسائر انخفاض  رفي األرباح أو الخسائ  صافي اإلیرادات من االستثمارات
 رات التغیبشكل منفصل عن    اإلیرادات الشاملة األخرىالقیمة) الستثمارات حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  

 .في القیمة العادلة األخرى
 

 التكلفة المطفأة وطریقة الفائدة الفعلیة
 

في المبلغ الذي یتم بھ قیاس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي، ناقصاً المسدد من المبلغ   تتمثل التكلفة المطفأة
األصلي، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بین ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ  

 . الخسائرمخصص  مقابلمعدلة القیمة الللموجودات المالیة، بالنسبة االستحقاق، و
 

بدقة  المدفوعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة  یتم بموجبھ خصمالمعدل الذي  فيمعدل الفائدة الفعلي  یتمثل
ال،  خالل العمر المتوقع للموجودات أو المطلوبات المالیة إلى إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة (على سبیل المث

  عملیة االحتساب   أخذ المطفأة للمطلوبات المالیة. ال ت  التكلفة المطفأة قبل أي مخصص لالنخفاض في القیمة) أو إلى التكلفة
عة أو المقبوضة  الخسائر االئتمانیة المتوقعة ویشمل تكالیف المعاملة واألقساط أو الخصومات والرسوم المدفو باالعتبار 

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

تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة، یتم تعدیل القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات  بتعدیلعندما تقوم المجموعة 
التغیرات  ب االعترافیتم ام معدل الفائدة الفعلي األصلي. لتعكس التقدیرات الجدیدة المخصومة باستخد ذات الصلةالمالیة 

 .الخسائرو ضمن األرباح 
 

إیرادات الفوائد من خالل تطبیق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة، باستثناء    یتم احتساب
إیرادات  احتساب(أو المرحلة الثالثة)، والتي یتم  القیمةفي  ائتماني الموجودات المالیة التي تعرضت فیما بعد النخفاض

  الئتمان خسائر افعلي على التكلفة المطفأة (أي صافي من مخصص لفائدة الالخاصة بھا من خالل تطبیق معدل ا الفوائد 
 المتوقعة). 
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 (تابع)  الموجودات المالیة (ز) 
 

 االعتراف  إیقاف
 

تقوم المجموعة بإیقاف االعتراف باألصل المالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة بالحصول على تدفقات نقدیة من األصل 
بالحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من خالل معاملة یتم   الخاصةالمالي، أو عندما تقوم المجموعة بتحویل الحقوق 
تیازات الملكیة لألصل المالي، أو من خالل معاملة ال تقوم المجموعة بموجبھا بصورة فعلیة تحویل كافة مخاطر وام

 بموجبھا بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتیازات الملكیة بصورة فعلیة ولكنھا ال تحتفظ بالسیطرة على األصل المالي. 
 

عند إیقاف االعتراف بأصل مالي ما، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل (أو القیمة الدفتریة المخصصة للجزء الذي تم  
ً أي   علیھ تم الحصول المستلم (بما في ذلك أي أصل جدید ) الثمن ۱إیقاف االعتراف بھ من األصل) ومجموع ( ناقصا

) أیة أرباح أو خسائر متراكمة تم االعتراف بھا في اإلیرادات الشاملة األخرى، یتم االعتراف  ۲التزام جدید مفترض) و (
 بھ ضمن األرباح أو الخسائر. 

 
اریة  أیة أرباح / خسائر متراكمة تم االعتراف بھا ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى فیما یتعلق بسندات الملكیة االستثمإن 

المصنفة على أنھا بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، لم یتم االعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائر  
المؤھلة إلیقاف االعتراف   عند إیقاف االعتراف بھذه السندات. یتم االعتراف بأي حصة من الموجودات المالیة المحولة

 حتفاظ بھا على أنھا أصل أو التزام منفصل.بإنشائھا أو اال المجموعةقوم توالتي 
 

تقوم المجموعة بإبرام معامالت یتم بموجبھا تحویل الموجودات المعترف بھا في بیان المركز المالي ولكنھا تحتفظ  عندما 
 لة. ال یتم إیقاف االعتراف بالموجودات المحو، أو بجزء منھا المحولة إما بكافة مخاطر وامتیازات الموجودات المالیة

 
الموجودات المحولة، یتم احتساب   علىالعائد  معدل لمقایضة توافقي عندما یتم بیع الموجودات لطرف آخر بإجمالي سعر 

المعاملة كمعاملة تمویل مضمونة مماثلة لمعامالت البیع وإعادة الشراء، حیث تحتفظ المجموعة بكافة مخاطر وامتیازات  
 ملكیة ھذه الموجودات بصورة فعلیة.

 
ما یتعلق بالمعامالت التي ال تقوم المجموعة من خاللھا باالحتفاظ أو بتحویل كافة مخاطر وامتیازات ملكیة األصل المالي فی

وتحتفظ بالسیطرة علیھ، تواصل المجموعة االعتراف بھذا األصل إلى مدى ارتباطھا بھذا األصل، ویتم تحدید ذلك من 
 محول.خالل مدى تعرضھا لتغیرات في قیمة األصل ال

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

 
المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدین المدرجة بالتكلفة   موعة بالتقییم على أساس مستقبلي لخسائر االئتمانتقوم المج

والتعرض الذي ینشأ من التزامات القروض وعقود الضمان  اإلیرادات الشاملة األخرى المطفأة وبالقیمة العادلة من خالل 
الئتمانیة  لمثل ھذه الخسائر في تاریخ كل تقریر. ویبین قیاس الخسائر ا خسائرالمالي. تعترف المجموعة بمخصص 

 المتوقعة:
 
 قییم مجموعة من النتائج المحتملة؛مبلغاً عادالً مرجحاً یتم تحدیده من خالل ت •
 و القیمة الزمنیة للمال؛ •
متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جھد غیر ضروري في تاریخ التقریر حول األحداث السابقة   وداعمةمعلومات معقولة  •

 لظروف االقتصادیة. لالمستقبلیة والظروف الحالیة والتوقعات 
 

 المتوقعة.  خسائر االئتمانمزید من التفاصیل حول كیفیة قیاس مخصص  ) ٤(ب)(٦اإلیضاح  یتضمن
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 (تابع)  الموجودات المالیة (ز) 
 

 تعدیل القروض
 

ً بإعادة التفاوض أو تعدیل التدفقات النقدیة التعاقدیة لقروض العمالء. وعندما یحدث ذلك، تقوم   تقوم المجموعة أحیانا
المجموعة بتقییم ما إذا كانت الشروط الجدیدة تختلف اختالفاً جوھریاً عن الشروط األصلیة. تقوم المجموعة بذلك من خالل  

 خرى، العوامل التالیة:، من بین أمور أاألخذ بعین االعتبار
 
إذا كان المقترض یواجھ صعوبات مالیة، ما إذا كان التعدیل یخفض فقط التدفقات النقدیة التعاقدیة إلى المبالغ التي   •

 یتوقع أن یكون المقترض قادراً على سدادھا.
الملكیة والتي تؤثر بشكل ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جدیدة جوھریة مثل حصة األرباح / العائد على حق  •

 جوھري على ملف مخاطر القرض. 
 أي تمدید جوھري لفترة القرض عندما ال یواجھ المقترض صعوبات مالیة.  •
 أي تغیر جوھري في معدل الفائدة. •
 تغییر عملة القرض.  •
 تؤثر بشكل كبیر على مخاطر االئتمان المرتبطة بالقروض.  ائتمانیةإدراج ضمانات أو تحسینات  •

 
االعتراف بالموجودات المالیة األصلیة وتعترف   بإیقاف نت الشروط مختلفة بشكل جوھري، تقوم المجموعة إذا كا

بالموجودات "الجدیدة" بالقیمة العادلة مع إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي الجدید للموجودات. وبالتالي یعتبر تاریخ إعادة 
نخفاض في القیمة، وأیضا لغرض تحدید ما إذا حدثت زیادة كبیرة  التفاوض تاریخ االعتراف المبدئي ألغراض حساب اال

ً في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تقوم المجموعة    قد  المعترف بھا بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة الجدیدة  أیضا
عند االعتراف المبدئي، خاصة في الظروف التي یكون الدافع وراء إعادة التفاوض   القیمةفي    ائتماني  تعرضت النخفاض

ً  االعترافیتم . المتفق علیھا األصلیة فیھا ھو عدم قدرة المدین على إجراء الدفعات في   بالفروق في القیمة الدفتریة أیضا
 .كأرباح أو خسائر من إیقاف االعتراف الخسائرواألرباح 

 
االعتراف، وتقوم المجموعة  إیقاف روط بشکل جوھري، فإن إعادة التفاوض أو التعدیل ال یؤدي إلى إذا لم تختلف الش

بإعادة احتساب إجمالي القیمة الدفتریة علی أساس التدفقات النقدیة المعدلة لألصل المالي ویتم إدراج أرباح أو خسائر 
لقیمة الدفتریة الجدیدة عن طریق خصم التدفقات النقدیة إجمالي ا  احتسابتم إعادة  ضمن األرباح أو الخسائر. تالتعدیل في  

 المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.
 

 االعتراف لسبب غیر التعدیل إیقاف
 

عند انتھاء الحقوق التعاقدیة في الحصول على التدفقات النقدیة من   باألصل المالي أو جزء منھاالعتراف  إیقافیتم 
،  بصورة فعلیة) عندما تقوم المجموعة بتحویل جمیع مخاطر وامتیازات الملكیة ۱تحویلھا وإما ( ما یتم الموجودات أو عند 

ولم تحتفظ المجموعة  فعلیة بصورةمخاطر وامتیازات الملكیة   أو االحتفاظ بكافة ) عندما ال تقوم المجموعة بتحویل۲أو (
 بالسیطرة.

 
الموجودات  بالحقوق التعاقدیة للحصول على التدفقات النقدیة من یتم بموجبھا االحتفاظمعامالت بإبرام المجموعة  تقوم

 ً  . فعلیة  بصورةالمخاطر واالمتیازات    كافةبدفع تلك التدفقات النقدیة إلى كیانات أخرى وتحویل    ولكنھا تتحمل التزاماً تعاقدیا
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 (تابع) االعتراف لسبب غیر التعدیل  إیقاف
 

 االعتراف إذا كانت المجموعة: إیقاف ھذه المعامالت على أنھا تحویالت "تمریر" تؤدي إلى  یتم احتساب 
 

 تحصیل مبالغ معادلة من الموجودات؛ تقم بدفوعات ما لم بسداد اللیس لدیھا التزام  •
 یُسمح لھا ببیع أو رھن الموجودات؛ ال  •
 لدیھا التزام بتحویل أي مبالغ نقدیة تحصلھا من الموجودات دون تأخیر ملموس.و •

 
  االعتراف بالضمانات (األسھم والسندات) التي تقدمھا المجموعة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء القیاسیة  إیقافال یتم 

  واالمتیازات مخاطر بكافة ال بصورة فعلیةالمجموعة تحتفظ  حیث أنواإلقراض لألوراق المالیة  اإلقتراضومعامالت 
على أساس سعر إعادة الشراء المحدد مسبقاً، وبالتالي لم یتم استیفاء معاییر إلغاء االعتراف. وینطبق ذلك على بعض  

 ثانویة متبقیة. ةفائد بمعامالت التوریق التي تحتفظ فیھا المجموعة 
 

 المطلوبات المالیة (ح)
 

 التصنیف والقیاس الالحق
 

 ً القروض  -ك  یة" و"المبالغ المستحقة إلى البن"الودائع والحسابات الھامش  ما في ذلكبیة (المطلوبات المالب  یتم االعتراف مبدئیا
 : ، باستثناءالحقاً بالتكلفة المطفأة ویتم قیاسھاقصیرة األجل ومتوسطة األجل") بالقیمة العادلة 

 
: یتم تطبیق ھذا التصنیف على المشتقات والمطلوبات  األرباح أو الخسائرالمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  •

. إن األرباح أو  بھا  المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والمطلوبات المالیة األخرى المصنفة كذلك عند االعتراف المبدئي
ً  یتم عرضھا األرباح أو الخسائرقیمة العادلة من خالل الخسائر من المطلوبات المالیة المصنفة بال ضمن جزئیا

(المبلغ  األرباح أو الخسائرالتغیر في القیمة العادلة بسبب مخاطر االئتمان) وجزئیاً في ( اإلیرادات الشاملة األخرى
ن، أو یزید، عدم التطابق ما لم یكن ھذا العرض من شأنھ أن یسفر ع  یر في القیمة العادلة للمطلوبات)، المتبقي من التغ

 ضمنالتغیرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات    المنسوبة إلىالمحاسبي، وفي ھذه الحالة یتم عرض األرباح والخسائر  
 ؛ األرباح أو الخسائر

  االعتراف بموجبھا  یتم  االعتراف والتي    إلیقاف المطلوبات المالیة الناتجة عن تحویل الموجودات المالیة غیر المؤھلة   •
  مصروفات أي  ب  باالعترافالمقبوض من أجل التحویل. في الفترات الالحقة، تقوم المجموعة    للثمنالمطلوبات المالیة  ب

 متكبدة على المطلوبات المالیة؛
 عقود الضمان المالي والتزامات القروض. و •

 
 االعتراف  إیقاف

 
االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بھا (أي عندما یتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو  یتم إیقاف 

 ). اانقضاء أجلھ
 

االعتراف بالدین الحالي في بیان المركز المالي الموحد  إیقاف عند استبدال دین حالي بدین جدید من ُمقرض جدید، یتم 
 .  األرباح أو الخسائر ضمنالمدفوع  للثمنویتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة 
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 (تابع) المطلوبات المالیة  (ح)
 

 التعدیل
 

تقوم المجموعة بإیقاف االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل الشروط الخاصة بھا وعندما تختلف التدفقات النقدیة  
الشروط   بالقیمة العادلة بناًء على  جدید المالي  اللتزام  باال  االعتراففي ھذه الحالة، یتم  للمطلوبات المعدلة بصورة جوھریة.  

  األرباح  ضمنالمدفوع    والثمن  الذي تم إیقاف االعتراف بھ  المالي  لاللتزامرق بین القیمة الدفتریة  بالف  االعترافالمعدلة. یتم  
المطلوبات، بما في  ب  واالفتراض الخاصالمدفوع الموجودات غیر المالیة المحولة، إن وجدت،    الثمن. یتضمن  الخسائرأو  

 المالي المعدل الجدید. االلتزامذلك 
 

عن طریق خصم   لاللتزام، فیتم إعادة حساب التكلفة المطفأة یل االلتزام المالي كإیقاف اعترافتعد  إذا لم یتم احتساب
 .الخسائرأو    األرباح  ضمناألرباح أو الخسائر الناتجة  ب  االعترافالتدفقات النقدیة المعدلة بسعر الفائدة الفعلي األصلي ویتم  

األصلي المستخدم الحتساب أرباح  معدل الفائدة الفعلي  استخدامالمالیة ذات أسعار فائدة متغیرة، یتم  للمطلوباتبالنسبة 
على أنھا تعدیل بأي تكالیف أو رسوم متكبدة  االعترافیتم الراھنة في وقت التعدیل. السوق یعكس شروط وخسائر التعدیل، ل

المالي المعدل عن طریق إعادة احتساب معدل الفائدة   االلتزامالفترة المتبقیة من ویتم إطفاؤھا على مدى  لاللتزاملقیمة الدفتریة ا على
 .األداة الفعلي على 

 
 عقود الضمان المالي والتزامات القروض  (ط) 

 
الخسائر التي  الضمانات المالیة ھي عبارة عن عقود تُلزم المجموعة بدفع مبالغ محددة لتعویض حاملي الضمان عن 

ً لشروط أداة الدین. تتمثل التزامات القروض في  یتكبدو ھا بسبب إخفاق المدین في سداد أي دفعات عند استحقاقھا وفقا
 وفقاً لشروط وأحكام متفق علیھا مسبقاً.  ائتمانالتزامات غیر قابلة لإللغاء بتقدیم 

 
ً   ویتم قیاسھا عقود الضمان المالي بالقیمة العادلة   یتم مبدئیاً قیاس  یمة األعلى لكل من: بالق الحقا

 
 قیمة مخصص الخسائر؛ •
ً العالوة المقبوضة عند االعتراف المبدئي و • من المعاییر   ۱٥رقم  لمبادئ المعیار  ناقصاً اإلیرادات المعترف بھا وفقا

 لتقاریر المالیة. ا الدولیة إلعداد 
 

النحو المبین  ي یتم احتسابھ على على أنھا قیمة مخصص الخسائر الذ التزامات القروض المقدمة من المجموعة  یتم قیاس 
 . ٦اإلیضاح في 

 
 موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة (ي) 

 
دفعات أرباح ثابتة أو متوقعة، كما أنھا غیر مدرجة في سوق في موجودات مالیة ذات  موجودات التمویل اإلسالمي  تتمثل  

 . الذمم المدینةنشطة. تنشأ ھذه الموجودات عندما تقدم المجموعة أمواالً مباشرة إلى العمیل مع عدم وجود نیة للمتاجرة في  
 

 المرابحة
ء بنسبة متفق علیھا من األرباح  المرابحة ھي عقد بیع تقوم المجموعة بموجبھ ببیع سلع وموجودات أخرى إلى أحد العمال

بعد خصم التكلفة. تقوم المجموعة بشراء الموجودات بناًء على وعد من العمیل بشراء الصنف الذي تم شراؤه وفقاً لشروط  
وظروف معینة. یمكن قیاس أرباح المرابحات في بدایة المعامالت ویتم االعتراف بھذه اإلیرادات عند استحقاقھا على مدى 

 عقد باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي على الرصید غیر المسدد.فترة ال
 

 الوكالة
الوكالة ھي عبارة عن اتفاق بین المجموعة والعمیل یقوم بموجبھ أحد الطرفین (رب المال) بتقدیم مبلغ معین من المال 

المال أو نسبة مئویة من المبلغ للوسیط (الوكیل) الذي یستثمره وفقاً لشروط محددة مقابل رسوم معینة (مبلغ مقطوع من 
ً من أحكام وشروط عقد   المستثمر). یلتزم الوسیط بضمان المبلغ المستثمر في حالة اإلھمال أو التقصیر أو مخالفة أیا

 الوكالة. یمكن أن تكون المجموعة الوكیل أو رب المال حسب طبیعة المعاملة. 
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 (تابع)  موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة (ي) 
 

 االجارة
یتم قیاس وإدراج تكلفة اإلجارة ضمن البیانات المالیة الموحدة بالقیمة التي ال تتجاوز القیمة النقدیة المعادلة. یتم تصنیف  

مؤجرة إلى المستأجر بناًء  اإلجارة والشراء وإعادة التأجیر كعقود إیجار تمویلي عندما تتعھد المجموعة ببیع الموجودات ال
على اتفاق منفصل عند استحقاق اإلیجار ویؤدي البیع إلى نقل كافة المخاطر واالمتیازات المرتبطة بملكیة الموجودات 
المؤجرة إلى المستأجر. تمثل الموجودات المؤجرة التأجیر التمویلي للموجودات على مدى فترات إما تقارب أو تغطي  

مار اإلنتاجیة المقدرة لھذه الموجودات. یتم بیان الموجودات المؤجرة بمبالغ تعادل صافي االستثمار  جزءاً كبیراً من األع
 القائم في عقود اإلیجار بما في ذلك اإلیرادات المكتسبة من االستثمار ناقصاً مخصصات االنخفاض في القیمة. 

 
 الممتلكات والتجھیزات والمعدات (ك) 

 
 االعتراف والقیاس

 
 یتم قیاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة المتراكمة.   

 
 تتم رسملة برامج الكمبیوتر التي تم شراؤھا وتمثل عنصر مكمل ألداء وظیفة المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات.  

 
ات أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم احتسابھا كبنود مستقلة (مكونات رئیسیة)  عندما یكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعد 

 من الممتلكات والمعدات.
 

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

 
 المصروفات الالحقة 

 
لالحقة فقط عندما یكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بھذه  تتم رسملة المصروفات ا

 المصروفات إلى المجموعة. یتم احتساب أعمال اإلصالح والصیانة المستمرة كمصروفات عند تكبدھا.
  

 االستھالك 
 

المتبقیة المقدرة على أساس القسط الثابت على  یتم احتساب االستھالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصاً القیم 
 . االعتراف باالستھالك بصورة عامة ضمن األرباح أو الخسائرمدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة. یتم 

 
 لممتلكات والمعدات للسنتین الحالیة والمقارنة:لفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة 

 
 السنوات 

 ٤ مركبات 
 ٥-۳ وتجھیزات ومعداتأثاث 

 ٤-۳  معدات حاسوب
 

 یتم بتاریخ كل تقریر مراجعة طرق االستخدام واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة ویتم تعدیلھا إذا لزم األمر. 
 

ً  یتم تسجیل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز بالتكلفة، ویتم نقلھا عند االنتھاء منھا إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات  مبدئیا
 . احتساب االستھالك علیھا بعد ذلك ویتموالمعدات 
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 الموجودات غیر الملموسة (ل) 
 

بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف المبدئي. وتكون تكلفة الموجودات   علیھا  الملموسة المستحوذ الموجودات غیر  یتم قیاس  
غیر الملموسة المستحوذ علیھا في دمج أعمال ھي قیمتھا العادلة بتاریخ االستحواذ. والحقاً لالعتراف المبدئي، یتم إدراج  

ي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة. إن الموجودات غیر  أولتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم  الموجودات غیر الملموسة با
 ً ضمن األرباح أو  ، باستثناء تكالیف التطویر المرسملة، ال یتم رسملتھا ویتم تحمیل النفقات الملموسة المصنوعة داخلیا

ما على أنھا محددة أو غیر  للموجودات غیر الملموسة إ اإلنتاجیةعمار األیتم تقییم  في السنة التي یتم تكبدھا فیھا.  الخسائر
 محددة.

 
  مقابلاالقتصادیة ویتم تقییمھا  اإلنتاجیةعمار األإن الموجودات غیر الملموسة ذات أعمار محددة یتم إطفاؤھا بحسب 

االنخفاض في القیمة عند وجود مؤشر بأن الموجودات غیر الملموسة قد تكون منخفضة القیمة. یتم مراجعة فترة وطریقة  
إن التغیرات  . كل سنة مالیة الموجودات غیر الملموسة ذات أعمار انتاجیة محددة على األقل في نھایة ب خاصةالاإلطفاء 

ألصل یتم احتسابھا عن  االمتضمنة في  في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك الفوائد االقتصادیة المستقبلیة  
ون مالئماً، وتتم معاملتھا باعتبارھا تغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یبلغ  طریق تعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حیثما یك

 العمر االقتصادي اإلنتاجي المقدر للموجودات غیر الملموسة بغرض حساب اإلطفاء فترة خمس سنوات.
 

االنخفاض في القیمة   مقابلغیر المحددة، بل یتم اختبارھا  إنتاجیة ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات أعمار 
غیر المحددة  اإلنتاجیة عمار األسنویاً، إما على المستوى الفردي أو على مستوى الوحدة المنتجة للنقد. وتتم مراجعة تقییم 

ال یمكن االعتماد ما إذا كان  . وفي حالةمستقبالً العمر اإلنتاجي غیر المحدد  یمكن االعتماد على سنویاً لتحدید ما إذا كان
 ، یتم تغییر العمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد بشكٍل مستقبلي. علیھ

 
على أنھا الفرق بین صافي المبالغ المحصلة   غیر ملموس  بأصل یتم قیاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إیقاف االعتراف  

 .باألصلعند إیقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر بھا  ، ویتم االعترافلألصلمن االستبعاد والقیمة الدفتریة 
 

 الموجودات غیر المالیة  انخفاض قیمة  (م) 
 

  االستثمارات العقاریة تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة (باستثناء 
ي مؤشر على تعرضھا النخفاض القیمة. في حالة وجود مثل وموجودات الضریبة المؤجلة) للتحقق مما إذا كان ھناك أ

ذلك المؤشر، یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. یتم اختبار الشھرة التجاریة سنویاً للتحقق من تعرضھا النخفاض في  
 القیمة.

 
نقدیة داخلة من االستخدام لغرض اختبار انخفاض القیمة، یتم تجمیع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات  

المستمر وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدیة الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد. إن  
الشھرة التجاریة التي تنشأ نتیجة دمج األعمال یتم تخصیصھا للوحدات المنتجة للنقد أو لمجموعات الوحدات المنتجة للنقد 

 قع لھا أن تستفید من دمج األعمال ذات الصلة. التي یتو
 

تتمثل القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في قیمتھ من االستخدام أو قیمتھ العادلة ناقصاً تكالیف البیع،  
تخفیض التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لتصل إلى قیمتھا الحالیة باستخدام   علىالقیمة من االستخدام،    ترتكزأیھما أكبر.  

لضریبة یعكس التقییمات السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو معدل خصم ما قبل ا
 الوحدة المنتجة للنقد.

 
 یتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ القابلة لالسترداد.

 
المنتجة  وحداتالتدفقات نقدیة منفصلة وتستخدم من قبل أكثر من وحدة من تحقق الموجودات التجاریة لدى المجموعة ال 

مدى أساس معقول ومتسق ویتم اختبارھا لتحدید  إلى الوحدات المنتجة للنقد على    التجاریةموجودات  ال  تخصیصلنقد. یتم  ل
 المنتجة للنقد المخصصة لھا الموجودات التجاریة.  الوحداتنخفاض القیمة كجزء من اختبار تعرضھا ال 
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 (تابع) انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة  (م) 
 

یتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة ضمن األرباح أو الخسائر. یتم تخصیص خسائر انخفاض القیمة أوالً لتخفیض القیمة  
ثم لتخفیض القیم الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة  ة المنتجة للنقد،شھرة تجاریة مخصصة للوحدالدفتریة ألي 

 المنتجة للنقد بالتناسب.  
 

یتم عكس خسائر انخفاض  المتعلقة بالشھرة التجاریة. فیما یتعلق بالموجودات األخرى،    خسائر انخفاض القیمةال یتم عكس  
تزید فیھ القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدھا، بعد خصم  القیمة فقط إلى المدى الذي ال 

 االستھالك واإلطفاء، ما لم یكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة. 
 

  ة ناقصاً تكلفتحدید القیمة العادلة  بشكل موثوق عندما یمكن لكل أصل على حدة إجراء اختبار انخفاض القیمة كذلك یمكن 
غیر المالیة التي تعرضت النخفاض القیمة الحتمال عكس  الموجوداتتتم مراجعة  من االستخدام.البیع أو تحدید القیمة 

 االنخفاض في القیمة في تاریخ كل تقریر. 
 

   استثمارات عقاریة (ن) 
 

ً مبدئیاالستثمارات العقاریة یتم قیاس  ً لبما في ذلك تكالیف المعامالت.  بالتكلفة،  ا   بیانالمبدئي، یتم  العترافالحقا
ظروف السوق في تاریخ التقریر. یتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة  والتي تعكس  بالقیمة العادلة،  االستثمارات العقاریة  

 الموحد في السنة التي تنشأ فیھا. األرباح أو الخسائر في بیان  لالستثمارات العقاریةعن التغیرات في القیم العادلة 
 

االستخدام وال یتوقع أي   من سحبھا نھائیاً أو عندما یتم استبعادھا عندما یتم االستثمارات العقاریة إیقاف االعتراف بیتم 
  باح األربیان  إیقاف االستخدام أو االستبعاد في أو خسائر من  أرباحأي ب االعتراف منافع اقتصادیة مستقبلیة من بیعھ. یتم 

 ع.السنة التي یتم فیھا اإلیقاف أو البیالموحد في  الخسائرأو 
 

المالك أو بدء   إشغالفقط عندما یكون ھناك تغییر في االستخدام یتضح من انتھاء استثمار عقاري من أو إلى  التحویلیتم 
  االعتباریة فإن التكلفة  ،المالكیشغلھ  عقارإلى استثمار عقاري عقد إیجار تشغیلي لطرف آخر. بالنسبة للتحویل من 

،  استثمار عقاريالالحق ھي القیمة العادلة في تاریخ التغییر في االستخدام. إذا أصبح العقار الذي یشغلھ المالك  لالحتساب  
لممتلكات والمعدات حتى تاریخ التغییر في االستخدام. لللسیاسة المنصوص علیھا ذلك العقار وفقاً  تحتسبفإن المجموعة 

عملیات التقییم التي تتم من قبل مساحین واستشاریین  م تحدید القیمة العادلة من خالل قیم السوق المفتوحة بناًء على یت
 أو أسعار الوسیط.مستقلین 

 
 ذمم التأمین المدینة  (س) 

 
أو   المقبوضلة للثمن المدینة عند استحقاقھا، ویتم قیاسھا عند االعتراف المبدئي بالقیمة العاد  التأمین االعتراف بذمم  یتم 

ً لالعتراف المبدئي، یتم قیاس  الفائدة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل ذمم التأمین المدینة مستحق القبض. الحقا
المدینة مقابل انخفاض القیمة عندما تكون ھناك أحداث أو ظروف تشیر   التأمین . تتم مراجعة القیمة الدفتریة لذمم الفعلیة

األرباح أو الخسائر  بیان ضمن القیمة  انخفاض خسائر  تسجیل دم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة، ویتم إلى احتمال ع
 الموحد.
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 عقود إعادة التأمین المحتفظ بھا ) ع(
 

المجموعة اتفاقیات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمین.    أبرمت   الكبیرة،المالي للمطالبات  بغرض الحد من التعرض  
ً التأمین بطریقة تتوافق مع التزامات المطالبة ووفق شركات إعادةیتم تقدیر المطالبات المستحقة القبض من  لعقد إعادة ا

الذمم إلى    ،لمطالبة المدفوعةفیما یتعلق باشركة إعادة التأمین،  یتم تحویل المبلغ المستحق من    المطالبة،التأمین. بمجرد دفع  
 الناشئة عن شركات التأمین وإعادة التأمین. المدینة

 
انخفاض قیمة أصل إعادة التأمین.  احتمالیة تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على  تقریر، في تاریخ كل 

القابل لالسترداد. عندما تتجاوز القیمة تقوم المجموعة بعمل تقدیر رسمي للمبلغ  القیمة،عند وجود مؤشر على انخفاض 
 یعتبر األصل منخفض القیمة ویتم تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد.  لالسترداد،  ةالقابل  القیمةالدفتریة ألصل إعادة التأمین  

 
 ال تعفي المجموعة من التزاماتھا تجاه حاملي الوثائق. الُمسندةإن ترتیبات إعادة التأمین 

 
انتھاؤھا أو عندما یتم  الحقوق التعاقدیة أو الوفاء بإعادة التأمین عندما یتم بموجودات أو التزامات یتم إلغاء االعتراف 

 العقد إلى طرف آخر. تحویل 
 

 اتفاقیات إعادة الشراء  ) ف(
 

المباعة بالتزام متزامن إلعادة الشراء في تاریخ مستقبلي محدد ("إعادة الشراء"). یتم  إیقاف االعتراف بالموجودات  ال یتم  
القروض ألجل في بیان المركز المالي  ضمن إدراج التزامات الطرف المقابل للمبالغ المستلمة بموجب ھذه االتفاقات 

ً  الموحد، والتي یتم استحقاقھا   فائدة،بین سعر البیع وسعر إعادة الشراء كمصروفات . یتم معاملة الفرق حیثما یكون مالئما
 على مدى فترة اتفاقیة إعادة الشراء باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

 
 تقاریر القطاعات التشغیلیة ) ص(

 
ق إیرادات وتتكبد یتمثل القطاع التشغیلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجاریة والذي یمكن من خاللھ أن تحق

مصروفات، بما في ذلك اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من عناصر المجموعة األخرى وتتم مراجعة  
التخاذ القرارات   نتائجھ التشغیلیة بصورة منتظمة من قبل المسؤول الرئیسي التخاذ القرارات التشغیلیة لدى المجموعة

 طاع المعني وتقییم أدائھ، والذي تتوافر معلومات مالیة محددة بشأنھ. الخاصة بالموارد المخصصة للق
 

على  المسؤول الرئیسي التخاذ القرارات التشغیلیة لدى المجموعة تشتمل نتائج القطاع الذي یتم تقدیم تقاریر بشأنھ إلى
ى أساس معقول. تتضمن البنود البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى البنود التي یمكن تخصیصھا عل

غیر المخصصة بصورة رئیسیة الموجودات التجاریة (بصورة رئیسیة المركز الرئیسي للمجموعة) ومصروفات المكتب  
  الرئیسي وموجودات والتزامات الضریبة.

 
 المخصصات )ق (

 
 ویكون من) نتیجة لحدث سابق، ضمنيیتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو 
 االلتزام. لقیمةالمحتمل أن تكون المجموعة ملزمة بتسویة االلتزام، ویمكن إجراء تقدیر موثوق 

 
الوضع ، مع التقریرلتزام الحالي في تاریخ المطلوب لتسویة اال للمبلغیمثل المبلغ المعترف بھ كمخصص أفضل تقدیر 

باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة  ما  المخاطر والشكوك المحیطة بااللتزام. عندما یتم قیاس مخصص باالعتبار 
 االلتزام الحالي، فإن قیمتھ الدفتریة ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.

 
بالمبلغ  ، یتم االعتراف  آخرمن طرف    ما   االقتصادیة المطلوبة لتسویة مخصص  المنافعل  عندما یُتوقع استرداد بعض أو ك 

 مبلغ المستحق بشكل موثوق. الویمكن قیاس تحصیل المبلغ أنھ سیتم  بشكل فعلي كأصل إذا كان من المؤكد المستحق 
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 (تابع) المخصصات  )ق (
 

 مخصصات خاصة
 

 احتیاطي األقساط غیر المكتسبة 
 

بفترة التأمین التي   یتعلقإجمالي إعادة التأمین، والذي  والجزء من األقساط المكتسبة،  ة  المكتسباألقساط غیر  یمثل احتیاطي  
تعتمد على الفترة المستحقة من تاریخ   خطیةبشكل رئیسي باستخدام طریقة  احتسابھ تلي تاریخ بیان المركز المالي ویتم 

بناًء على التقدیرات االكتواریة التي تم الحصول علیھا من خبیر اكتواري   الوثیقةالبیان المركز المالي حتى تاریخ استحقاق  
ً مستقل وفق  .للوائح المالیة لشركات التأمین الصادرة عن ھیئة التأمین، اإلمارات العربیة المتحدة ا

 
 یتم اإلبالغ عنھا  ولكن لمبات المتكبدة مخصص المطال

 

مخصص للمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا في تاریخ بیان المركز المالي بناًء على تقدیر اكتواري تم    رصد یتم  
رات  بدولة اإلما الحصول علیھ من خبیر اكتواري مستقل وفقًا للوائح المالیة لشركات التأمین الصادرة عن ھیئة التأمین

 العربیة المتحدة.
 

 مخصص مصروفات تسویة الخسائر غیر المخصصة
 

في تاریخ   محددة،ال یمكن تخصیصھا لمطالبات  المخصصة التيمصروفات تسویة الخسائر غیر لیتم وضع مخصصات 
لمالیة لشركات  بیان المركز المالي بناًء على تقدیرات اكتواریة تم الحصول علیھا من خبیر اكتواري مستقل وفقًا للوائح ا

 .العربیة المتحدةالتأمین الصادرة عن ھیئة التأمین، اإلمارات 
 

 تعویضات نھایة الخدمة للموظفین ) ر(
 

 خطة المساھمات المحددة
 

بالموظفین من مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة، تقوم المجموعة بدفع مساھمات في برنامج المعاشات  فیما یتعلق 
الصلة، والمحتسب كنسبة من رواتب الموظفین. تقتصر التزامات المجموعة على ھذه المساھمات، والتي  الحكومیة ذات 

 یتم احتسابھا كمصروفات عند تكبدھا.
 

 خطة االمتیازات المحددة
 

الراتب النھائي للموظف رتكز استحقاق ھذه التعویضات على نھایة الخدمة لموظفیھا. ی بتقدیم تعویضات  المجموعة تقوم
التعویضات على مدى لتكالیف المتوقعة لھذه احتساب ا فترة الخدمة. یتمشریطة انقضاء الحد األدنى لوطول فترة الخدمة 

 الخدمة. فترة
 

    الدفعات المرتكزة على السھم 
 

للموظفین كمصروفات الموظفین، السھم الممنوحة  الدفع المرتكز على    ترتیباتیتم االعتراف بالقیمة العادلة في تاریخ منح  
یتم تعدیل المبلغ المعترف بھ كمصروف لیعكس  فترة المنح. مع االعتراف بالزیادة المقابلة في حقوق الملكیة، على مدى 

یرتكز المبلغ النھائي   عدد المكافآت التي من المتوقع أن تفي بالخدمة ذات الصلة وشروط االستحقاق غیر السوقیة، بحیث
المعترف بھ كمصروف على عدد الُمكافآت التي تفي بالخدمة ذات الصلة وشروط األداء غیر السوقیة في تاریخ المنح.  
فیما یتعلق بمكافآت الدفع المرتكز على األسھم الخاضعة لشروط غیر مرتبطة بالمنح، یتم قیاس القیمة العادلة في تاریخ  

 یة تسویات للفروق بین النتائج المتوقعة والنتائج الفعلیة.  أاس األسھم لبیان ھذه الشروط وأنھ ال توجد  المنح للدفعات على أس
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 (تابع) تعویضات نھایة الخدمة للموظفین  ) ر(
 

 رأس المال واألسھم واالحتیاطیات األخرى 
 

 أدوات حقوق الملكیة األخرى 
 

ً كالتزامات مالیة أو أدوات حقوق ملكیة وفق  المصدرةتقوم المجموعة بتصنیف األدوات   لجوھر الشروط التعاقدیة لألدوات.   ا
وفقًا لتقدیر    فوائد الحصول على  مؤھلة  ال یمكن استرداد أدوات حقوق الملكیة األخرى للمجموعة من قبل حاملیھا، كما أنھا  

ضمن األسھم. یتم االعتراف بالتوزیعات المتعلقة بھا في حقوق الملكیة. بناًء    عرضھا   یتم  لذلك،مجلس اإلدارة وحده. وفقا  
 األرباح.  توزیعات بتعریفتفي دفعات الفوائد  األدوات،على تقییم المجموعة لشروط 

 
 العمالت األجنبیة ) ش(

 

المعامالت. كما یتم تحویل الموجودات یتم إدراج المعامالت بالعملة األجنبیة بأسعار الصرف السائدة بتواریخ تقییم 
والمطلوبات المالیة المقّومة بالعمالت األجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة بتاریخ بیان المركز المالي  

 .األرباح أو الخسائر الموحد  الموحد یتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة في بیان
 

المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة بأسعار الصرف السائدة بتواریخ المعامالت   یتم تحویل البنود غیر
المبدئیة.  أما البنود غیر المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة فیتم تحویلھا باستخدام أسعار الصرف الساریة  

 دلة.في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العا
 

 المقاصة  (ت) 
  

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي، وذلك فقط عندما یكون  
في مقاصة المبالغ المعترف بھا ویكون لدیھا الرغبة إما في تسویتھا على أساس صافي   قابل للنفاذ  حق قانوني للمجموعة

 ت وتسویة المطلوبات بصورة متزامنة.   المبلغ أو تحصیل الموجودا
 

یتم عرض اإلیرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ عندما تجیز المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ذلك، أو 
 .للمجموعةكأرباح وخسائر ناتجة عن مجموعة معامالت مماثلة كما ھو الحال في النشاط التجاري 

 
 ربحیة السھم (ث) 

 
من خالل   یةسھمھا العادیة. یتم احتساب ربحیة السھم األساسوالمخفضة ألربحیة السھم األساسیة بعرض تقدم المجموعة 

على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل  مساھمي البنك العادیین إلى األرباح أو الخسائر المنسوبة تقسیم 
 والمتوسطإلى المساھمین العادیین من خالل تعدیل األرباح أو الخسائر المنسوبة ة ضالفترة. یتم تحدید ربحیة السھم المخف
ة، والتي تشمل خیارات األسھم الممنوحة  ضالعادیة المحتملة المخفلبیان أثر كافة األسھم  المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة  

 . )۱۷ إیضاح(للموظفین 
 

 قیاسات القیم العادلة  (خ)
 

القیمة العادلة بالمبلغ الذي قد یتم استالمھ لبیع أصل ما أو المبلغ الذي یتم دفع لتحویل التزام ما في معاملة منظمة  تتمثل 
بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس، بصرف النظر عما إذا كان السعر قابل للمالحظة بصورة مباشرة أو یتم 

القیمة العادلة ألحد الموجودات أو االلتزامات، تأخذ المجموعة باالعتبار   تقدیره باستخدام أسلوب تقییم آخر. عند تقدیر 
خصائص الموجودات أو المطلوبات في حال أخذ المشاركین بالسوق ھذه الخصائص باالعتبار عند تسعیر الموجودات أو 

 .المطلوبات في تاریخ القیاس
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 (تابع) قیاسات القیم العادلة   (خ)
 

بناًء على   ۳أو  ۲أو  ۱باإلضافة إلى ذلك، ألغراض التقاریر المالیة، یتم تصنیف قیاسات القیمة العادلة ضمن المستوي 
الدرجة التي تكون فیھا المدخالت الخاصة بقیاسات القیمة العادلة قابلة للمالحظة وكذلك بناًء على أھمیة المدخالت الخاصة 

 بقیاس القیمة العادلة بأكملھا، والموضحة على النحو التالي:
 
أو المطلوبات المماثلة  للموجودات(غیر المعدلة) في األسواق النشطة  المدرجةاألسعار  ھي، ۱المستوى مدخالت  •

 الوصول إلیھا في تاریخ القیاس؛ للمنشأةالتي یمكن 
والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو  ،۱في المستوى  بخالف األسعار المدرجة مدخالت،ھي  ۲مدخالت المستوى  •

 سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ و  االلتزام،
 .ھي مدخالت ال یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام ۳مدخالت المستوى  •
 

 إما:  تتمااللتزام  تحویلیستند قیاس القیمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بیع األصل أو 
 

 أو االلتزام؛ألصل أو في السوق الرئیسي ل •
ً في حالة عدم وجود سوق رئیسي، في السوق األكثر   •  لألصل أو االلتزام. روجا
 

 تقاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بمراعاة قدرة المشاركین في السوق على تحقیق فوائد اقتصادیة باستخدام
بیعھا إلى مشارك آخر في السوق یمكنھ استخدام الموجودات الموجودات وھي في أعلى وأفضل استخدام لھا أو عن طریق  

 .وھي في أعلى وأفضل استخدام لھا
 

تستخدم المجموعة أسالیب التقییم التي تتناسب مع الظروف الراھنة والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة 
 .قلیل من استخدام المعطیات غیر الجدیرة بالمالحظةواالستفادة المثلى من استخدام المدخالت الجدیرة بالمالحظة والت

 
تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كانت   بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في البیانات المالیة على أساس متكرر

نیف (استناداً  تفي النظام المتدرج للقیمة العادلة من خالل إعادة تقییم فئات التصالمستویات ھناك تحویالت قد حدثت بین 
 العادلة ككل) في نھایة كل فترة تقریر.  إلى أدنى مستوى من المعطیات المھمة لقیاس القیمة

 
ولغرض إفصاحات القیمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر  

تحلیالً للقیمة العادلة  ۷الموجودات أو المطلوبات ومستوى القیمة العادلة كما ھو موضح أعاله. یتضمن اإلیضاح رقم 
 .لألدوات المالیة ومزید من التفاصیل عن كیفیة قیاسھا

 
تحدد اإلدارة السیاسات واإلجراءات لكل من القیاس المتكرر للقیمة العادلة والقیاس غیر المتكرر. یشارك مقیمون خارجیون  
في تقییم الموجودات الھامة، مثل االستثمارات العقاریة. وتشمل معاییر اختیار المقیمین المعرفة بالسوق والسمعة 

یة. وتقرر اإلدارة، بعد المناقشة مع المقیمین الخارجیین للمجموعة، أسالیب التقییم  واالستقاللیة واالمتثال للمعاییر المھن
 حالة.  والمعطیات المناسبة لكل

 
تقارن اإلدارة، بالتعاون مع المقیمین الخارجیین للمجموعة، التغیرات في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات مع  

 كانت ھذه التغیرات معقولة.المصادر الخارجیة المقابلة لتحدید ما إذا 
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 االعتراف باإلیرادات والمصروفات (ذ) 
 
 الفوائد ) ۱(

 
  ومصروفات بالنسبة لجمیع األدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالیة المحملة بالفائدة، یتم تسجیل إیرادات أو  

الفوائد على أساس معدل الفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي یخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة على 
اة المالیة أو فترة أقصر، عند االقتضاء، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات مدار العمر المتوقع لألد 

المالیة. یأخذ ھذا الحساب في االعتبار جمیع الشروط التعاقدیة لألداة المالیة ویشمل أي رسوم أو تكالیف إضافیة تنسب  
ي، باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة. یتم تعدیل القیمة  مباشرة إلى األداة وتشكل جزءا ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعل

الدفتریة لألصل أو االلتزام المالي عندما تقوم المجموعة بتعدیل تقدیراتھا للمدفوعات أو المقبوضات. وتُحتسب القیمة  
إیرادات أو مصاریف  الدفتریة المعدلة على أساس معدل الفائدة الفعلي األصلي ویُدرج التغیر في القیمة الدفتریة ضمن 

 الفوائد.
 

 الرسوم والعموالت ) ۲(
 

تحقق المجموعة إیراداتھا من الرسوم والعموالت من خالل مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمھا لعمالئھا. ویمكن  
 تقسیم إیرادات الرسوم إلى فئتین كما یلي: 

 
وتستحق خالل تلك الفترة. وتتضمن ھذه الرسوم  الرسوم المحققة من الخدمات المقدمة على مدى أي فترة زمنیة  •

إیرادات العموالت ورسوم الخدمات اإلداریة واالستشاریة األخرى. إن رسوم التزامات القروض التي یُرّجح سحبھا  
والرسوم المتعلقة بالتسھیالت االئتمانیة األخرى یتم تأجیلھا (مع أي تكالیف إضافیة) ویتم االعتراف بھا كتعدیل لمعدل 

لفائدة الفعلي على القرض. عندما یكون من غیر المرّجح أن یتم سحب أي قرض، فإنھ یتم تسجیل رسوم التزامات  ا
 االقتراض على مدى فترة االلتزام على أساس القسط الثابت.

 
 الرسوم أو بنود الرسوم التي ترتبط بأداء محدد یتم تسجیلھا بعد الوفاء بمعاییر األداء المطبقة. •

 
 المرابحة ) ۳(

 
 على مدى فترة العقد بناء على المبالغ األصلیة القائمة. التناسب الزمني إیرادات المرابحة على أساس االعتراف بیتم 

 
 اإلجارة  ) ٤(

 
 أساس القیمة المتناقصة لحین وجود شكوك معقولة بشأن قابلیة استردادھا.إیرادات اإلجارة على االعتراف بیتم 

 
 الوكالة ) ٥(

 
راف باإلیرادات المقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدى الفترة، ویتم تعدیلھا في ضوء الدخل الفعلي  یتم االعت

 عند استالمھا. یتم احتساب الخسائر في تاریخ اإلعالن من قبل الوكیل.
 

 اإلیرادات من األرصدة لدى المؤسسات المالیة  ) ٦(
 

لمالیة على الحساب بناء على معدالت األرباح المتوقعة / المحتملة صافیة  تحتسب اإلیرادات من األرصدة لدى المؤسسات ا
 من الرسوم والمصاریف ذات العالقة. 

 
 إیرادات توزیعات األرباح ) ۷(

 
 حق المجموعة في قبض دفعات األرباح. عند ثبوت اإلیرادات االعتراف بیتم 
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 باإلیرادات والمصاریفاالعتراف  (ذ) 
 

 إیرادات التأمین ) ۷(
 

 عقود التأمین
 

عقود التأمین ھي تلك العقود التي تقبل بموجبھا المجموعة مخاطر تأمین كبیرة من طرف آخر ("حملة الوثائق") من خالل 
یؤثر سلبا على حملة الموافقة على تعویض حملة الوثائق عن حدث مستقبلي غیر مؤكد ومحدد ("الحدث المؤمن علیھ") 

 الوثائق.
 

الفترة المتبقیة من عمر العقد، حتى وإن   مدىالتصنیف على  ضمن ھذاالعقد  یظلبعد تصنیف العقد على أنھ عقد تأمین، 
 جمیع الحقوق وااللتزامات أو انقضى أجلھا.  تمت تسویةحدث انخفاض ملحوظ في مخاطر التأمین خالل ھذه الفترة، إال إذا  

 
 مكتسبةاألقساط ال

 
. تمثل  تناسبيالتأمین المتعلقة باألقساط وذلك على أساس    وثائق تدرج أقساط التأمین المكتتبة في بیان الدخل على مدى فترة  

 أقساط التأمین غیر المكتسبة الجزء من األقساط المكتتبة المتعلق بفترات التغطیة الساریة.   
 

 العموالت المكتسبة
 

 تالمھا، بینما تحتسب العموالت األخرى عند اكتسابھا. تحتسب عموالت األرباح عند اس
 
 مطالباتال
 

ذات الصلة، تسویة الخسائر  إن المطالبات التي تتألف من المبالغ المستحقة ألصحاب العقود واألطراف األخرى ومصاریف  
تكبدھا. تشمل المطالبات المبالغ المقدرة صافیة من اإلنقاذ والمبالغ المستردة األخرى، یتم تحمیلھا على بیان الدخل عند 

 مستحقة الدفع عن المطالبات المعلنة للمجموعة.
 

  تحكیمیةأو أحكام قضائیة تقدر المجموعة عموما مطالباتھا على أساس الخبرة السابقة، بینما تقدر المطالبات التي تتطلب 
 طالبات المتعلقة بالممتلكات.   على نحو فردي. ویقوم خبراء مستقلون في تسویة الخسائر بتقدیر الم

 
ال تقوم المجموعة بخصم مطلوباتھا المتعلقة بالمطالبات غیر المسددة حیث من المتوقع أن یتم تسویتھا خالل سنة واحدة 

 من تاریخ التقریر. 
 

 األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة ٥
 

الُمعلنة مبالغ  الأحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على    بوضعاإلدارة    قیامیتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة  
اللتزامات  ذات الصلة باإلضافة إلى اإلفصاحات حول ا واإلفصاحات والموجودات وااللتزامات إلیرادات والمصروفات ل

التقدیرات المحاسبیة االعتراف بالتعدیالت على  بشكل مستمر. یتم    التابعة لھا ضات  الطارئة. تتم مراجعة التقدیرات واالفترا
والفترات المستقبلیة إذا  التعدیلؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة التعدیل ی التقدیر إذا كان تعدیلفي الفترة التي یتم فیھا  

عدم الیقین بشأن ھذه االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج قد  ؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة. قد یؤدي التعدیل یكانت 
 على القیمة الدفتریة لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلیة. اً مادی تتطلب تعدیالً 
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 (تابع)  األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة ٥
 

 األحكام )أ(
 

اسات المحاسبیة للمجموعة والتي لھا التأثیر األكبر على المبالغ فیما یلي األحكام التي وضعتھا اإلدارة أثناء تطبیق السی
 في البیانات المالیة الموحدة، باستثناء تلك األحكام التي تنطوي على تقدیرات:  المعترف بھا 

 
 توحید المنشآت التي تملك المجموعة فیھا أقل من أغلبیة حقوق التصویت. ) ۱(

 
٪ من حقوق التصویت. تعد الشركة ھي  ٥۰ترى المجموعة أنھا تسیطر على دار التأمین ش.م.ع رغم أنھا تملك أقل من 

على ذلك، تتمتع الشركة بتمثیل كبیر وجوھري في    عالوة  ٪٤٥ . ۱٥أكبر مساھم في دار التأمین ش.م.ع بحصة ملكیة تبلغ  
 والتشغیلیة الرئیسیة.مجلس اإلدارة وكذلك سیطرتھا على القرارات المالیة 

 
 تصنیف العقارات ) ۲(

 
أو الممتلكات والمعدات أو االستثمارات العقاریة  ، ما إذا كان ینبغي تصنیفھ ضمنعقار ماتقرر اإلدارة، عند شراء 

من    الغرض  إذا كاناالستثمارات العقاریة  العقارات المشتراة بواسطة المجموعة ضمن    یتم قید العقارات المحتفظ بھا للبیع.  
العقارات المحتفظ بھا لالستخدام الخاص ضمن الممتلكات   ویتم قید أجیرھا أو إضافتھا لرأس المال. االستحواذ علیھا ھو ت

العقارات على أنھا محتفظ بھا للبیع إذا كان یمكن استرداد قیمھا الدفتریة خالل   في حین یتم قید والتجھیزات والمعدات. 
 معاملة بیع. 

 
 فتراضاتالتقدیرات واال ب) (

 
مبین أدناه االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة في تاریخ التقریر  
والتي لھا مخاطر كبیرة في إحداث تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة الالحقة.  

ع افتراضاتھا وتقدیراتھا على المعلومات المتاحة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، غیر أن استندت المجموعة في وض
الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلیة قد تختلف بسبب التغیرات في السوق أو الظروف الخارجة عن  

 حدة عند حدوثھا. سیطرة المجموعة. ویتم بیان ھذه التغیرات في البیانات المالیة المو
 

 لالستثمارات العقاریةالقیمة العادلة  ) ۱(
 

استعانت المجموعة بخبیر تقییم مستقل لتقدیر القیمة العادلة الستثماراتھا العقاریة باستخدام منھج التقییم القائم على "طریقة  
الدخل". یتم اإلفصاح عن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحدید القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة وتحلیالت 

 .۲۷و ۷الحساسیة في اإلیضاحین 
 

 القیمة العادلة لالستثمارات غیر المدرجة  ) ۲(
 

في اختیار أسلوب التقییم المناسب لألدوات المالیة غیر المدرجة   أحكامھا، تستخدم اإلدارة  ۷كما ھو مبین في اإلیضاح رقم  
لمالیة األدوات ایتم تقییم تلك في سوق نشطة. وتطبق أسالیب التقییم المستخدمة عادة من قبل الممارسین في السوق. 
على   ،بقدر اإلمكان  مدعومة،باستخدام تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة ورسملة األرباح المستدامة بناء على افتراضات  

غیر المدعومة بعض االفتراضات  المدرجةالملحوظة. یشمل تقدیر القیمة العادلة لألسھم غیر السوق أسعار أو معدالت 
یتم بیان تفاصیل االفتراضات المستخدمة ونتائج تحلیل الحساسیة بشأن ھذه . والملحوظة أسعار أو معدالت السوقب

 .۷االفتراضات في اإلیضاح رقم 
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 (تابع)  األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة ٥
 

 (تابع)  التقدیرات واالفتراضات ب) (
 

 قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ) ۳(
 

للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقیمة العادلة من خالل  االئتمان المتوقعةخسائر یتطلب قیاس مخصص 
المستقبلیة والسلوك االئتماني    الظروف االقتصادیة  حولھامة  استخدام نماذج معقدة وافتراضات  اإلیرادات الشاملة األخرى  

یتم شرح تفاصیل المدخالت واالفتراضات وأسالیب   ناتجة). (على سبیل المثال احتمالیة عجز العمالء عن السداد والخسائر ال
 . ) ٦(ب)(٦في اإلیضاح  خسائر االئتمان المتوقعةالتقدیر المستخدمة في قیاس 

 

 مثل:  خسائر االئتمان المتوقعةیجب استخدام عدد من األحكام الھامة عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس 
 

 ؛تحدید معاییر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان •
 ؛ تحدید معاییر وتعریف التعثر  •
 ؛خسائر االئتمان المتوقعةاختیار النماذج واالفتراضات المناسبة لقیاس  •
خسائر  والوزن النسبي للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من المنتجات / األسواق وما یرتبط بھا من تحدید العدد  •

 و ؛االئتمان المتوقعة
 . خسائر االئتمان المتوقعةإنشاء مجموعات من الموجودات المالیة المماثلة ألغراض قیاس  •
 

 المطالبات القائمةمخصص  ) ٤(
 

أحكام   بوضعاإلدارة  قیام لعقود والناشئة عن المطالبات بموجب عقود التأمین تقتضي ا لحامليإن تقدیر المبالغ المستحقة 
ھامة. تستند ھذه التقدیرات بالضرورة على افتراضات ھامة حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة، وقد تكون كبیرة،  

ى تغیرات مستقبلیة في االلتزامات المقدرة. من األحكام والشكوك وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تقدیرات اإلدارة مما یؤدي إل
بشكل    تحكیمیةأو  أحكام قضائیة  تقدر المجموعة عموما مطالباتھا على أساس الخبرة السابقة. وتقدر المطالبات التي تتطلب  

ھذه  القانوني الداخلي للمجموعة تقدیر باإلضافة إلى االستشاري فردي. وعادة یتولى خبراء مستقلون في تسویة الخسائر 
 المطالبات. وتقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتھا عن المطالبات المتكبدة على أساس ربع سنوي. 

 
 انخفاض قیمة الشھرة التجاریة  ) ٥(

 
الشھرة لھذه  تخصیصالتقاریر وكیفیة إعداد تحدید وحدات أوالً  من خالل التجاریة یتم إجراء انخفاض قیمة الشھرة

الوحدات. یتم تقدیر القیمة العادلة لكل وحدة إعداد تقاریر باستخدام االفتراضات والتقدیرات الھامة إلى جانب تأثیر األحداث 
والظروف التي قد تؤثر على ھذه األحكام. تستند االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في اختبار انخفاض القیمة إلى توقعات  

توقعات التدفقات النقدیة المعدلة استخدم االحتساب  عملیات ونموھا، والتي تستند جزئیًا إلى الخبرة السابقة.  اإلدارة لتطویر ال
  ٥موازنة تمتد لـ اإلدارة والتي تغطي فترة الُمعتمدة من قبل المالیة وخطط األعمال  الموازناتحسب المخاطر بناًء على 

٪. ال یتجاوز معدل النمو ۳  بـ  سنوات باستخدام معدل نمو مقدار  ٥ا بعد الـ  لفترة مالتدفقات النقدیة    استخالصسنوات. یتم  
متوسط مرجح  . تم استخدام  لصادر تقاریر بشأنھاقطاعات االھذا متوسط معدل النمو طویل األجل لألسواق التي تعمل فیھا  

 ٪ لحساب التدفقات النقدیة المخصومة للمجموعة.۱۱بنسبة  لتكلفة رأس المال
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٤۱ 

 المخاطر المالیة   إدارة ٦
 

 مقدمة  )أ(
 

 لحدودتقع المخاطر في صلب أنشطة المجموعة ولكنھا تدار من خالل عملیة متواصلة لتحدیدھا وقیاسھا ومراقبتھا وفقا 
تحقیق الربحیة المستمرة للمجموعة ویتحمل كل  أھمیة للمجموعة لعملیة إدارة المخاطر  تمثل المخاطر وضوابط أخرى. 

مسؤولیة عن المخاطر التي یواجھھا فیما یتعلق بالمسؤولیات المنوطة بھ. تتعرض المجموعة فرد داخل المجموعة ال
مخاطر تجاریة وغیر تجاریة. كما تتعرض  وتنقسم مخاطر السوق إلى  لمخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوق،  

 . تشغیلیةالمجموعة لمخاطر 
 

 ھیكل إدارة المخاطر  )۱
 

الممارسات المتبعة في المؤسسات المالیة العالمیة، تقع المسؤولیة الشاملة إلدارة المخاطر على عاتق  تمشیا مع أفضل 
مجلس إدارة المجموعة الذي تنبثق عنھ لجنة االستثمار واالئتمان التي تضم ستة من أعضاء مجلس اإلدارة ورئیس قسم  

 ومراقبتھا. المخاطر لدى المجموعة الذین یتحملون مسؤولیة تحدید المخاطر 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة
 

المجلس التوجیھات واالستراتیجیات   یقدمتقع المسؤولیة الشاملة إلدارة المخاطر على عاتق مجلس إدارة المجموعة. 
 واإلشراف على جمیع األنشطة من خالل اللجان المختلفة. 

 
 لجنة التدقیق

 
المجموعة. وتتولى اللجنة المسؤولیة الكاملة عن تقییم نتائج التدقیق تضم لجنة التدقیق ثالثة من أعضاء مجلس إدارة 

الداخلي وتوجیھ تنفیذ توصیات التدقیق واإلشراف على أنشطة التدقیق الداخلي ضمن بیئة الرقابة الداخلیة واإلطار التنظیمي  
المعتمد رسمیا بما یتماشى مع   میثاق لجنة التدقیقتخضع مھام ومسؤولیات لجنة التدقیق للتنظیم من خالل  للمجموعة.

 أفضل ممارسات وضوابط الرقابة.
 

 لجنة الموجودات والمطلوبات
 

. والھدف مؤسسة ماوتوجیھ تدفق األموال من خالل    واالستحواذ أنشطة التخطیط  في    إدارة الموجودات والمطلوباتتتمثل  
مع القدرة على بمرور الوقت، لمؤسسة ما  ةثابتوتحقیق أسھم أرباح كافیة ومستقرة  تحقیقالنھائي من ھذه العملیة ھو 

. لدى المجموعة سیاسة واضحة إلدارة الموجودات والمطلوبات تحدد ھدف ودور ووظیفة لجنة  مواجھة المخاطر
الموجودات والمطلوبات التي تعد الجھة المسؤولة داخل المجموعة عن اتخاذ القرارات االستراتیجیة إلدارة المخاطر  

اإلدارة العلیا للمجموعة، وتجتمع مرة واحدة على األقل    لجنة الموجودات والمطلوباتیزانیة العمومیة. تضم  المرتبطة بالم
 ً  . شھریا

 
 لجنة االستثمار واالئتمان

 
منبثقة  تتم الموافقة على جمیع العروض التجاریة الكبرى للعمالء من خالل لجنة االستثمار واالئتمان التي تعد لجنة فرعیة  

المخولة ألعضاء اللجنة.  والصالحیاتمجلس اإلدارة. ویحدد دلیل سیاسة االئتمان على نحو جید إجراءات الموافقة عن 
باعھا من قبل مدیري العالقات المعنیین باستقطاب العمالء للمجموعة. وقد تم  یشمل الدلیل مختلف اإلجراءات الواجب ات

 موافقة على االئتمان في السیاسة التي توفر الموافقة الفعالة على العروض. للتحدید الجوانب المختلفة 
 

 قسم إدارة المخاطر
 

یتحمل القسم المسؤولیة عن تحدید وقیاس قسم إدارة المخاطر ھو وحدة مستقلة تتبع رئیس قسم المخاطر لدى المجموعة. و
ومراقبة ومتابعة المخاطر الناجمة عن جمیع األنشطة المنجزة من مختلف وحدات العمل لدى المجموعة. تتم ھذه العملیة 

 بالتعاون مع الوحدات لتحدید ومعالجة المخاطر عن طریق وضع سقوف لھا واإلبالغ عن مدى الوصول لھا.   
 

 ى االمتثال لإلجراءات التنظیمیة وإجراءات المجموعة لمكافحة غسیل األموال.ما یراقب القسم مد 
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٤۲ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع)  مقدمة )أ(
 

 (تابع)   ھیكل إدارة المخاطر )۱
 

 الخزینة
 

، كما یعد المسؤول األول عن إدارة ككلإدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والھیكل المالي  مسؤولیة  الخزینة  یتولى قسم  
 مخاطر التمویل والسیولة لدى المجموعة.

 
 التدقیق الداخلي

 

ً   یتم المجموعة من قبل قسم التدقیق الداخلي الذي یقوم بفحص مدى  على مستوى  التدقیق على عملیات إدارة المخاطر    سنویا
كفایة اإلجراءات وامتثال المجموعة لإلجراءات. یناقش قسم التدقیق الداخلي نتائج أعمال التقییم مع اإلدارة ویرفع نتائجھ  

االستقاللیة   یضمنقیق بما التدقیق الداخلي تقاریره المباشرة إلى لجنة التد قسم وتوصیاتھ إلى لجنة التدقیق. یقدم رئیس 
 التدقیق التي تتم داخل المجموعة. مھام والموضوعیة في جمیع 

 
 ھانظم قیاس المخاطر واإلبالغ عن )۲

 

استراتیجیة    الحدود الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس ھذه  وفقاً للحدود  رئیسیة  تتم مراقبة المخاطر والتحكم فیھا بصورة  
، مع مزید من التركیز على  المخاطر التي یمكن أن تتحملھا المجموعةة وكذلك مستوى والبیئة السوقیة للمجموعاألعمال 

  ككل، تراقب المجموعة وتقیّم قدرتھا العامة على تحّمل المخاطر فیما یتعلق بالتعرض عالوة على ذلكقطاعات معینة. 
 للمخاطر بجمیع أنواعھا ونشاطاتھا. 

 
من جمیع الشركات ثم یتم معالجتھا من أجل تحلیل المخاطر ومراقبتھا  یتم فحص المعلومات التي یتم الحصول علیھا 

  العمل. یتضمن التقریر قطاعات وتحدیدھا في وقت مبكر. یتم تقدیم وشرح ھذه المعلومات لقسم إدارة المخاطر ورؤساء 
قدَّم تقاریر شھریة  ، والتغیرات على محفظة المخاطر. كما تالحدود التعرض الكلي لمخاطر االئتمان، واالستثناءات من 

حول قطاعات العمل والعمالء والمخاطر الجغرافیة. وتتولى اإلدارة العلیا تقییم مدى مالءمة مخصص خسائر االئتمان  
التقریر جمیع   ویقدمعلى أساس ربع سنوي. كما یتلقى قسم إدارة المخاطر تقریرا شامال كل ثالثة أشھر حول المخاطر 

 اطر المجموعة وتحدیدھا.المعلومات الالزمة لتقییم مخ
 

تعمیمھا لضمان إطالع كافة  وعلى جمیع مستویات المجموعة، یتم إعداد تقاریر حول المخاطر ألغراض محددة ویتم 
 أحدث المعلومات الشاملة والضروریة. علىقطاعات العمل  

 
 الحد من المخاطر   )۳

 
األدوات لمواجھة المخاطر الناجمة عن التغیرات في أسعار  تستخدم المجموعة بعض كجزء من إدارتھا للمخاطر ككل، 

 الفائدة والعمالت األجنبیة. وتعتمد المجموعة بصورة فعالة على الضمانات للحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان. 
 

 تركز المخاطر  )٤
 

مخاطر االئتمان من مزاولة عدد من األطراف المقابلة ألنشطة تجاریة مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة ینشأ تركز 
على الوفاء بااللتزامات   قدرتھم الجغرافیة أو أن تتمتع األطراف المقابلة بنفس الخصائص االقتصادیة التي بسببھا تتأثر 

التركز في مخاطر  تصادیة أو السیاسیة أو غیرھا من الظروف. یشیر  التعاقدیة بقدٍر مماثل نتیجة للتغیرات في الظروف االق
 المستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافیة محددة. تجاه  أداء المجموعة    الحساسیة النسبیة فيإلى  االئتمان  

 
اطر لدى أفراد أو تركز المخ لتجنب تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان عن طریق التنویع في أنشطة اإلقراض 

 مجموعات من العمالء في قطاعات أو أنشطة معینة.   
 

  ۲۱و ۲۰ في اإلیضاحات  ة اإلسالمی یةواالستثماریة محفظة التمویلالو سلفیتم بیان التفاصیل المتعلقة بھیكل القروض وال
 . (ب)٦ االستثمارات في اإلیضاحالمتعلقة بمخاطر االئتمان حول یتم بیان المعلومات . ۲۲و
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٤۳ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 تقییم المخاطر  )٥
 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة من أدواتھا المالیة: 
 
 مخاطر االئتمان  •
 مخاطر السیولة •
 مخاطر السوق •
 ةالمخاطر التشغیلی •
 مخاطر التأمین •

 
 مخاطر االئتمان )ب (

 
لعمیل أو الطرف المقابل في أداة مالیة في حال اخفاق اتعرض المجموعة لخسائر مخاطر  في "مخاطر االئتمان" تتمثل 

بشكل أساسي من قروض المجموعة وسلفیاتھا المقدمة للعمالء والبنوك األخرى    وتنشأمالیة في الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة،  
عناصر التعرض  ة  بدراسة وتوحید كافالمجموعة  تقوم    المخاطر،وأوراق الدین االستثماریة. ألغراض إعداد تقاریر إدارة  

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

تعرضھا لمخاطر االئتمان.   بإدارة اإلدارة بعنایة تقوملذلك  المجموعة؛مخاطر االئتمان أكبر خطر منفرد من أعمال تمثل 
 إلى لجنة إدارة المخاطر.منتظمة   تقاریرالذي یقدم  إدارة المخاطر لدى قسم  تتركز إدارة ومراقبة مخاطر االئتمان

 
واالستثماریة    یةالتمویلالمقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات    سلفتم اإلفصاح عن خسائر االئتمان المتوقعة من القروض وال

 بالكامل. لالسترداد د توقع معقول بحیث ال یوج على التوالي. ۲۲و ۲۱ اإلیضاحین المقاسة بالتكلفة المطفأة في  ةاإلسالمی
 

 مخاطر التسویة ) ۱(
 

. تتمثل مخاطر التسویة بمخاطر الخسائر الناجمة والتداوالت مخاطر عند تسویة المعامالت المجموعةقد ینتج عن أنشطة 
المالیة أو الموجودات األخرى  على الوفاء بالتزاماتھ فیما یتعلق بتقدیم المبالغ النقدیة أو السندات مؤسسة ما عن عدم قدرة 

 وفقاً للشروط المتفق علیھا. 
 
  بتخفیف المخاطر المتعلقة ببعض أنواع المعامالت عن طریق إجراء التسویة من خالل وكیل تسویة/  المجموعةقوم ت

فقط عندما یفي كال الطرفین بالتزامات التسویة التعاقدیة الخاصة  ، وذلكمقاصة بغرض ضمان تسویة األعمال التجاریة 
مراقبة الحدود المبینة مسبقاً. یتطلب قبول مخاطر التسویة  بھما. وتشكل حدود التسویة جزءاً من عملیة اعتماد االئتمان/ 

ى المعاملة أو للطرف عل المجموعةعن عملیات التسویة الحرة الحصول على موافقة من قبل قسم إدارة المخاطر لدى 
 المقابل.

 
 سیاسة الشطب  ) ۲(

 
ً  المجموعةتقوم  ً  بشطب الموجودات المالیة، كلیا ، عندما تستنفد جمیع جھود االسترداد العملیة وتقرر عدم وجود أو جزئیا

في  ) ۲أنشطة التقاضي و( إیقاف) ۱( یشتمل على توقع معقول لالسترداد  إن مؤشرات عدم وجود توقع معقول الستردادھا. 
قیمة  وعندما ال یوجد توقع معقول باسترداد  على الضمانات إغالق الرھن يھ بالمجموعةاالسترداد  طریقةأن تكون  حالة

 بالكامل. الضمانات
 

شطب الموجودات المالیة التي ال تزال خاضعة ألنشطة التقاضي. إن المبالغ التعاقدیة القائمة لتلك الموجودات   للمجموعة  یجوز
كانت ال شيء. ما زالت المجموعة تسعى السترداد المبالغ المملوكة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  السنة المنتھیةالمشطوبة خالل 

ً جزئی ابشكل قانوني بالكامل، والتي تم شطبھ  ب عدم وجود توقع معقول باالسترداد بالكامل.بسب ا
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٤٤ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 مخاطر االئتمان )ب (
 

 تعدیل الموجودات المالیة ) ۳(
 

یجوز تعدیل الشروط التعاقدیة لقرض ما لعدة أسباب، بما في ذلك تغیر ظروف السوق، والحرص على االحتفاظ بالعمالء  
الحالي أو المحتمل للعمیل. قد یتم إیقاف االعتراف بالقرض القائم الذي تم تعدیل    ياالئتمان  بالتراجعوعوامل أخرى ال تتعلق  

 شروطھ ویتم االعتراف بالقرض المعاد التفاوض علیھ كقرض جدید بالقیمة العادلة.  
 

ئتمان  التعدیل إیقاف االعتراف، فإن تحدید ما إذا كانت مخاطر اال یترتب علىعندما یتم تعدیل شروط األصل المالي، وال 
 من األصل قد زادت بشكل ملحوظ تتضح من خالل مقارنة: 

 
 الفترة المتبقیة الحتمالیة عدم السداد كما في تاریخ التقریر بناًء على الشروط المعدلة؛ مع •
الفترة المتبقیة الحتمالیة عدم السداد المقدرة بناًء على المعطیات المتاحة عند االعتراف المبدئي والشروط  •

 یة األصلیة.التعاقد 
 

(بافتراض عدم تعرضھ   ۱عندما یترتب على التعدیل إیقاف االعتراف، یتم االعتراف بقرض جدید وإدراجھ ضمن المرحلة 
 النخفاض ائتماني في ذلك الوقت). 

 
عادة بإعادة التفاوض بشأن القروض المقدمة للعمالء الذین یواجھون صعوبات مالیة (یشار إلیھا بـ "أنشطة إ  المجموعةقوم ت

، تتم إعادة  المجموعةمخاطر التعثر عن السداد. وفقاً لسیاسة إعادة الجدولة لدى    والحد منالجدولة") لزیادة فرص التحصیل  
جدولة القرض على أساس انتقائي إذا كان المدین یواجھ صعوبة في الوفاء بدینھ في الوقت الراھن أو إذا كانت مخاطر التعثر  

ك دلیل على قیام المدین ببذل كافة الجھود المعقولة للسداد وفقاً للشروط التعاقدیة األصلیة، ویُتوقع  عن السداد عالیة، وكان ھنا
 أن یكون المدین قادر على الوفاء بالشروط المعدلة.

 
عادةً ما تتضمن الشروط المعدلة مد فترة االستحقاق وتغییر توقیت دفعات الفائدة وتعدیل شروط تعھدات القرض. یخضع كل 

بمراجعة تقاریر أنشطة إعادة  المجموعةقروض األفراد والشركات لسیاسة إعادة الجدولة. تقوم لجنة االئتمان لدى  من
 الجدولة بصورة منتظمة. 

 
، فإن تقدیر احتمالیة التعثر یعكس  المجموعةبالنسبة للموجودات المالیة التي تم تعدیلھا كجزء من سیاسة إعادة الجدولة لدى 

على تحصیل الفائدة والمبلغ األصلي، وكذلك تجربة   المجموعةتحسین أو استعادة قدرة  إلى  أدىعدیل قد ما إذا كان الت
بتقییم حالة السداد للمقترض    المجموعةوم  تقالسابقة بشأن إجراءات إعادة الجدولة المماثلة. كجزء من ھذه العملیة،    المجموعة

 مؤشرات نمط السداد المختلفة. بارتأخذ باالعتوفقاً للشروط التعاقدیة المعدلة، كما 
 

بصفة عامة، تعتبر إعادة الجدولة مؤشر نوعي على الزیادة الملحوظة في مخاطر االئتمان، وقد یكون توقع إعادة الجدولة 
نمط سداد جید على مدى فترة زمنیة قبل أن یُستدل    اتباع بمثابة دلیل على أن التعرض النخفاض ائتماني. یتعین على العمیل  

  على تالشي التعرض لالنخفاض االئتماني/ التعثر عن السداد أو قبل أن یُستدل على تقلیص احتمالیة التعثر عن السداد، بحیث
 .۱شھراً لألصل لیندرج ضمن المرحلة  ۱۲تندرج معدالت احتمالیة التعثر عن السداد ضمن فترة 

 

موعة مراقبة ما إذا كان ھناك زیادة كبیرة الحقة في مخاطر االئتمان فیما یتعلق بتلك الموجودات من خالل  تواصل المج
 استخدام نماذج محددة للموجودات الُمعدلة.

 
 قیاس مخاطر االئتمان ) ٤(

 

 (بما في ذلك التزامات القروض واعتمادات مستندیة وخطابات الضمان) سلفالقروض وال
 

إن تقدیر التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر ھو أمر معقد ویتطلب استخدام النماذج حیث أن التعرض  
ر االئتمان لمحفظة  یختلف باختالف التغیرات في ظروف السوق والتدفقات النقدیة المتوقعة ومرور الوقت. إن تقییم مخاط

الموجودات یتطلب المزید من التقدیرات حول احتمالیة حدوث التعثر ونسب الخسائر المرتبطة بھا واالرتباطات االئتمانیة  
مخاطر االئتمان باستخدام احتمالیة التعثر، ومستوى التعرض الناتج عن التعثر  تقوم المجموعة بقیاس  بین األطراف المقابلة.  

من    ۹مة عن التعثر. وھذا مشابھ للمنھج المستخدم ألغراض قیاس خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعیار رقم  والخسائر الناج
 المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.
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٤٥ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع)  مخاطر االئتمان (ب)  
 

 (تابع)  قیاس مخاطر االئتمان ) ٤(
 

 االئتمان تصنیفات مخاطر 
 

تستخدم المجموعة نظام التصنیف الداخلي لمخاطر االئتمان الذي یتضمن تقییمھا الحتمال تعثر كل طرف من األطراف 
المقابلة. تستخدم المجموعة نماذج محددة للتصنیف الداخلي للمخاطر مصّممة بطریقة تالئم الفئات المختلفة لقطاعات / شرائح  

نموذج التصنیف بمعلومات محددة حول المقترض والقرض التي ُجمعت في وقت تقدیم الطلب  األطراف المقابلة. ویتم تغذیة  
لتعرضات وذلك ل وقطاع العمل واإلیراداتالحساب  وإدارة(مثل االنتشار المالي وجودة اإلدارة ومعلومات مكتب المخاطر 

مكتب االئتمان للمقترضین من األفراد. وعالوة   ). كما یتم تغذیة النموذج بیانات خارجیة مثل درجة تصنیف المتعلقة بالشركات
على ذلك تسجل ھذه النماذج الرأي الخبیر من مسؤول مخاطر االئتمان لكي یؤخذ باالعتبار في التصنیف االئتماني الداخلي 

 النھائي لكل تعّرض وھو ما یسمح ببعض االعتبارات التي قد یُغفل عنھا عند إدخال البیانات األخرى في النموذج.
 

عند كل درجة مخاطر أعلى. على سبیل المثال،  كبیریتم معایرة درجات التقییم االئتماني بحیث تزداد مخاطر التعثر بشكل 
  ۱۸أقل من الفرق في احتمال التعثر بین درجتي التقییم  ۸و ٦یعني ذلك أن االختالف في احتمال التعثر بین درجتي التقییم 

 .۲۰و
 

، حیث  ORR۷إلى درجة  ORR۱تصنیف المخاطر للموجودات العاملة من درجة تصنیف مخاطر المدین  نظام یتراوح
التي تمثل   ORR ۱۰إلى  ORR ۸رتبط كل درجة باحتمالیة معینة للتعثر. یتم تقییم العمالء المتعثرین في الدرجات من ت

 . والخسائرالتصنیفات: دون المستوى القیاسي، والمشكوك في تحصیلھا، 
 درجات كالتالي:  ٥تم تقسیم تصنیفات المخاطر المذكورة ضمن 

 
 التعریف تصنیف المخاطر التصنیف
 درجة االستثمار    ۱۳ – ۱  ۱الدرجة 
 الدرجة دون القیاسیة ۱٥ – ۱٤ ۲ الدرجة
 درجة المراقبة ۱۷ – ۱٦ ۳ الدرجة
 درجة المراقبة العالیة ۱۹ – ۱۸ ٤ الدرجة
 درجة غیر االستثمار  ۲۲ – ۲۰ ٥ الدرجة

 
 األفراد 

 

مراقبة سلوك الدفع للمقترض على أساس دوري لمنحھ درجة  بعد تاریخ االعتراف المبدئي، وبالنسبة لقطاع األفراد، یتم 
مثل البطالة وتاریخ التعثر   -سلوك معینة. وأي معلومات أخرى معروفة عن المقترض وقد تؤثر على جدارتھ االئتمانیة 

   بناًء على احتمالیة التعثر.  وضعھاتحدید درجة السلوك التي یتم  د تؤخذ كذلك بعین االعتبار عن -السابق 
 

المقابلة لألطراف  المخاطرلألفراد، وھي احتمالیة التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر وعوامل  المخاطرتم تقدیر مقاییس 
 أو مستوى التعرض الناتج عن التعثر، باستخدام "منھج التقسیم على شرائح" أو "تجمیع األفراد" مع مراعاة العوامل التالیة:

 

تصنیف الموجودات مثل بطاقات االئتمان وتمویل الموظفین (أو قروض األفراد) والمشروعات الصغیرة والمتوسطة  •
 (أو قروض األنشطة الصغیرة).

 

 .۳شریحة واحدة للمرحلة و ۲والمرحلة  ۱شریحتین لكل من المرحلة  -عدم أیام التأخر عن السداد  •
 

 . خسائر االئتمان المتوقعةة أعاله واستُخدمت كذلك في حساب للشرائح المذكور المخاطرتم تقدیر مقاییس 
 

 الشركات
 

بالنسبة لقطاع الشركات، یتم تحدید التصنیف االئتماني على مستوى المقترض. ویقوم مدیر العالقات بإدخال أي معلومات  
یقوم كذلك بتحدیث المعلومات    جدیدة أو مستحدثة أو تقییمات ائتمانیة في نظام التصنیف االئتماني على أساس مستمر، كما

حول الجدارة االئتمانیة للمقترض في كل عام من مصادر مثل البیانات المالیة مما یساعد في تحدیث التصنیف االئتماني  
لدى المجموعة  الداخلي وتحدید احتمالیة التعثر المرتبطة بالتصنیف. وفیما یلي مقیاس تصنیف المخاطر الداخلي

 في المرحلة التالي. والتصنیفات الخارجیة
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٤٦ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع)  مخاطر االئتمان (ب)  
 
 (تابع)  قیاس مخاطر االئتمان ) ٤(

 
 الخزینة

 
بالنسبة لسندات الدین في محفظة الخزینة، تُستخدم درجات التصنیف االئتماني من وكاالت التصنیف الخارجیة وتخضع  

والتحدیث باستمرار. ویتم تحدید احتمالیة التعثر المرتبطة بكل درجة على أساس معدالت التعثر  الدرجات المنشورة للرقابة  
 المثبتة على مدار فترة االثني عشر شھراً السابقة والمنشورة بواسطة وكالة التصنیف. 

 
 خسائر االئتمان المتوقعة قیاس  ) ٥(

 
المالیة نموذج "من ثالث مراحل" لتحدید االنخفاض في القیمة   من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر ۹یحدد المعیار رقم 

 بناء على التغیرات في الجودة االئتمانیة منذ االعتراف المبدئي على النحو الموجز أدناه:
 
"،  ۱یتم تصنیف األداة المالیة التي لم تتعرض النخفاض في قیمتھا االئتمانیة عند االعتراف المبدئي في "المرحلة  •

 بة مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل مستمر من قبل المجموعة.وتتم مراق
  
" ۲األداة المالیة إلى "المرحلة  تحویلإذا تم تحدید زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، یتم  •

 ولكن ال یتم اعتبارھا أنھا تعرضت النخفاض في قیمتھا االئتمانیة.
 
". لمزید من ۳األداة المالیة إلى "المرحلة  تحویلإذا تعرضت األداة المالیة النخفاض في قیمتھا االئتمانیة، یتم  •

ي تعرضت النخفاض في القیمة االئتمانیة، یرجى  التفاصیل حول كیفیة تعریف المجموعة للتعثر والموجودات الت
 (ج). ۱-٤مراجعة اإلیضاح رقم 

 
ادل الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة  بقیمة تع ۱یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة بالمرحلة  •

 التالیة. یتم قیاس خسائر  على مدى عمر األداة والناتجة عن أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شھراً 
بناء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة. لمزید من  ۳أو  ۲االئتمان المتوقعة لألدوات من المرحلة 

التفاصیل حول المدخالت واالفتراضات وأسالیب التقدیر المستخدمة في قیاس خسائر االئتمان المتوقعة، یرجى  
 مراجعة اإلیضاح التالي. 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   ۹المفھوم السائد في قیاس خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعیار رقم  إن •

یتمثل في ضرورة مراعاة المعلومات المستقبلیة. یتضمن اإلیضاح أدناه شرحاً لكیفیة قیام المجموعة ببلورة ھذا األمر  
 اصة بھا.في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة الخ

 
 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة:  ۹یلخص الجدول التالي متطلبات انخفاض القیمة وفقاً للمعیار رقم 

 
 التغیر في الجودة االئتمانیة منذ االعتراف المبدئي

 
 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 

(الزیادة الجوھریة في مخاطر   (االعتراف المبدئي) 
 االئتمان منذ االعتراف المبدئي) 

(الموجودات المالیة التي تعرضت  
 النخفاض في قیمتھا االئتمانیة) 

 ۱۲خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 شھراً 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 عمر األداة

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 عمر األداة
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع)  مخاطر االئتمان (ب)  
 

 (تابع) خسائر االئتمان المتوقعة قیاس  ) ٥(
 

 الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان
 

ترى المجموعة أن األصل المالي قد شھد زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان عندما یحدث تغیر جوھري في احتمالیة  
رقم    الئتمانیة المتوقعة بموجب المعیار اختبار الخسائر اوحتى تاریخ إجراء  بدایة تسھیل معین  التعثر لفترة سنة واحدة من  

 . من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۹
 

 المعاییر الكمیة
 

 قروض الشركات: 
بالنسبة لقروض الشركات، إذا كان المقترض یواجھ زیادة جوھریة في احتمال التعثر والتي یمكن أن تنشأ عن العوامل 

 التالیة:
 
 إعادة ھیكلة تسھیالت القروض خالل االثني عشر شھراً األخیرة. -
 یوماً. ۹۰یوماً وأكثر ولكن أقل من  ۳۰تسھیالت القروض التي تأخر سدادھا لمدة  -
 التغییر الفعلي أو المتوقع في التصنیفات الخارجیة و/ أو التصنیفات الداخلیة. -
 

 األفراد:
 بالنسبة لمحفظة األفراد، إذا كان المقترضون یستوفون واحد أو أكثر من المعاییر التالیة:

 حساب/ مقترض حسب بیانات مكتب االئتمان. نتائج عكسیة ل -
 یوماً.  ۳۰إعادة جدولة القرض قبل تأخر السداد ألكثر من  -
 یوماً.  ۹۰و ۳۰حسابات تأخر سدادھا بین  -
 

 الخزینة:
 زیادة جوھریة في احتمالیة تعثر أداة الخزینة األساسیة. -
ات والتوقف المؤقت عن السداد ونسبة الدفع تغیر جوھري في األداء المتوقع لالستثمار وسلوك المقترض (قیمة الضمان -

 إلى الدخل وغیر ذلك).
 

 المعاییر النوعیة:
 

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

 أو الظروف المالیة أو االقتصادیة). 
 

 معاییر الدعم:
 

تطبیق معاییر الدعم وتعتبر الموجودات المالیة أنھا تعرضت لزیادة جوھریة في مخاطر االئتمان في حال تجاوز یتم 
 یوماً في سداد دفعاتھ التعاقدیة.  ۳۰المقترض 

 
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لم تستخدم المجموعة اإلعفاء لمخاطر االئتمان المنخفضة ألي أدوات مالیة في السنة المنتھیة في 
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 (تابع) المخاطر المالیة  إدارة ٦
 

 (تابع)  مخاطر االئتمان (ب)  
 

 تعریف التعثر والموجودات التي تعرضت النخفاض في قیمتھا االئتمانیة ) ٦(
 

، عندما تستوفي  االنخفاض االئتماني في القیمةتحدد المجموعة أن األداة المالیة متعثرة، بما یتوافق بالكامل مع تعریف 
 أو أكثر من المعاییر التالیة: وأحد األداة 

 

لمحفظة األفراد والشركات، فإن تعریف التعثر المستخدم یتماشى   بالنسبةیوماً،  ۹۰باإلضافة إلى تأخر السداد ألكثر من 
، یعتبر التعثر أنھ قد حدث فیما یتعلق ببعض المدینین عند وقوع واحد من األحداث ۲مع إطار بازل. وفقا لتعریف بازل 

 التالیة:
 

المجموعة  رجوع بالكامل دون أنھ من غیر المحتمل أن یسدد المدین التزاماتھ االئتمانیة للمجموعة  المجموعةتعتبر  •
 اتخاذ إجراءات مثل مصادرة الضمان (إذا كان یتم االحتفاظ بھ).ب

 تضع المجموعة التزام االئتمان في حالة عدم االستحقاق.  •
برصد مخصص للتعثر أو مخصص محدد ناتج عن انخفاض ملحوظ في الجودة االئتمانیة بعد تعرض    المجموعةتقوم   •

 المجموعة.
 ببیع االلتزام االئتماني عند حدوث خسائر اقتصادیة مادیة متعلقة باالئتمان.   المجموعةتقوم  •
على إعادة ھیكلة القروض المتعثرة لاللتزام االئتماني حیث یؤدي ذلك إلى تراجع االلتزام المالي   المجموعةتوافق  •

 الناتج عن إعفاء أو تأجیل سداد المبلغ األصلي أو الفائدة أو الرسوم األخرى. 
طلب إلشھار إفالس المدین أو طلب مماثل فیما یتعلق بااللتزام االئتماني للمدین تجاه المجموعة. سعي    المجموعة  تقدیم •

المدین إلى إشھار إفالسھ أو تم وضعھ في حالة اإلفالس أو الحمایة المماثلة حیث قد یؤدي ذلك إلى تجنب أو تأخیر  
 سداد االلتزام االئتماني إلى المجموعة.

یوماً. تعتبر السحوبات البنكیة على   ۹۰ین في سداد أي التزامات ائتمانیة جوھریة إلى المجموعة ألكثر من تأخر المد  •
 المكشوف متأخرة السداد بمجرد أن ینتھك العمیل حداً معیناً أو تم إخطاره بحد أقل من المبلغ الحالي القائم. 

 
لمالیة التي تحتفظ بھا المجموعة، وھي تتوافق مع تعریف التعثر  لقد تم تطبیق المعاییر المذكورة أعاله على جمیع األدوات ا

دارة مخاطر االئتمان. تم تطبیق تعریف التعثر بما یتسق مع نموذج احتمالیة التعثر ومستوى داخلیة إلالمستخدم في أغراض  
 جموعة.التعرض الناتج عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر عبر حسابات الخسارة المتوقعة لدى الم

 
أي من معاییر التعثر لفترة متتالیة مدتھا  تفي ب تعتبر األداة أنھا لم تعد في حالة تعثر (بمعنى أن التعثر قد زال) عندما لم تعد  

احتمال رجوع أداة مالیة إلى حالة التعثر بعد زوالھ  یعتبر. وقد تم تحدید ھذه الفترة على أساس التحلیل الذي أشھرستة 
 مختلفة لزوال التعثر.  باستخدام تعریفات

 
 شرح المدخالت واالفتراضات وأسالیب التقدیر -قیاس خسائر االئتمان المتوقعة  ) ۷(

 

شھر أو على مدى عمر األداة، وذلك بناًء على ما إذا كانت قد حدثت    ۱۲یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة إما على مدى  
المبدئي أو إذا تم اعتبار األصل على أنھ تعرض النخفاض ائتماني. تتمثل  زیادة ملحوظة في االئتمان عند االعتراف 

خسائر االئتمان المتوقعة في منتج احتمالیة التعثر المخصوم والتعرض عند التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر والتي 
 یتم تعریفھا على النحو التالي:

 
التزاماتھ المالیة (بموجب "تعریف التعثر والتعرض النخفاض   تمثل احتمالیة التعثر احتمال تعثر المقترض عن أداء •

 شھر أو الفترة المتبقیة لاللتزام.  ۱۲ائتماني" أعاله)، وذلك على مدى 
 
یعتمد التعرض عند التعثر على المبالغ التي تتوقع المجموعة سداده وقت حدوث التعثر على مدى االثني عشر شھراً  •

عرض عند التعثر. فعلى سبیل المثال، تقوم المجموعة، بالنسبة لاللتزام المتجدد، بإدراج  القادمة أو الفترة المتبقیة للت
الرصید الجاري المسحوب باإلضافة إلى أي مبلغ إضافي یتوقع سحبھ إلى الحد التعاقدي الحالي بحلول وقت حدوث 

 التعثر، إن حدث.
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب)  
 

 شرح المدخالت واالفتراضات وأسالیب التقدیر -قیاس خسائر االئتمان المتوقعة  ) ۷(
 
تمثل الخسائر المحتملة عند التعثر توقعات المجموعة لمدى الخسائر من التعرضات المتعثرة. تختلف الخسائر المحتملة  •

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

شھر أو على مدى عمر األداة، حیث تمثل فترة االثني عشر شھراً نسبة الخسائر المتوقعة    ۱۲الخسائر على أساس مدة  
حدث التعثر في فترة االثني عشر شھراً القادمة، بینما یمثل عمر األداة نسبة الخسائر المتوقع حدوثھا إذا وقع التعثر    إذا

 على مدى الفترة المتبقیة من العمر المتوقع للقرض. 
 

عرض عند التعثر  یتم تحدید خسائر االئتمان المتوقعة من خالل توقع احتمالیة التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر والت
لكل شھر مستقبلي ولكل تعرض فردي أو جماعي. یتم ضرب ھذه المكونات الثالثة معاً وتعدیلھا بحسب احتمالیة االستمرار  
(أي لم یتم سداد التعرض مسبقاً ولم یحدث تعثر في وقت سابق من الشھر). وبذلك یتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة 

، ثم یتم تخفیضھا للقیمة في تاریخ التقریر ویتم جمعھا. یمثل معدل الخصم المستخدم في  بشكل فعال لكل شھر مستقبلي 
 حساب خسائر االئتمان المتوقعة معدل الفائدة األصلي الفعلي أو أي معدل مقارب لھ. 

 
 ۱۲لحالیة لمدة یتم تحدید احتمالیة التعثر على مدى عمر األداة من خالل تطبیق تواریخ االستحقاق على احتمالیة التعثر ا

شھر. تستھدف تواریخ االستحقاق كیفیة تطور التعثرات في المحفظة من نقطة االعتراف المبدئي خالل عمر القرض.  
تستند تواریخ االستحقاق إلى البیانات التاریخیة التي یمكن مالحظتھا ویفترض أن تكون ھي نفسھا عبر كافة الموجودات 

 اني، ویتم دعم ذلك من خالل التحلیل التاریخي. ضمن المحفظة وفئات التصنیف االئتم
 

شھر وعلى مدى عمر األداة على أساس تواریخ السداد المتوقعة، والتي  ۱۲یتم تحدید التعرض عند التعثر على مدى 
 تختلف بحسب نوع المنتج.

 

دي المستحق على المقترض  بالنسبة إلطفاء المنتجات والقروض التي تسدد على دفعة واحدة، یعتمد ھذا على السداد التعاق •
ً لبیان أثر أي مدفوعات زائدة متوقعة یقدمھا   ۱۲على مدى  شھر أو على مدى عمر األداة. سیتم تعدیل ھذا أیضا

 المقترض. یتم أیضاً مراعاة افتراضات السداد/ إعادة التمویل المبكر عند االحتساب. 
 
التعثر من خالل أخذ الرصید الحالي المسحوب وإضافة "عامل  بالنسبة للمنتجات المتجددة، یتم توقع التعرض عند  •

تحویل االئتمان" الذي یُجیز السحب المتوقع للحدود المتبقیة بحلول وقت التعثر. تختلف ھذه االفتراضات حسب نوع  
 المنتج والحد األدنى لالستخدام الحالي، بناًء على تحلیل بیانات التعثر األخیرة للمجموعة.

 
شھر وعلى مدى عمر األداة بناًء على العوامل التي تؤثر على االسترداد بعد  ۱۲لخسائر الناتجة عن التعثر لمدة یتم تحدید ا

 التعثر، والتي تختلف حسب نوع المنتج.
 
بالنسبة للمنتجات الخاضعة لضمان، یستند ذلك في المقام األول إلى نوع الضمانات وقیمة الضمانات المتوقعة،   •

خیة للقیم السوقیة/ الدفتریة الناتجة عن المبیعات اإللزامیة، وموعد استعادة الملكیة وتكلفة االسترداد والخصومات التاری
 الملحوظة.

 
بالنسبة للمنتجات غیر الخاضعة لضمان، عادة ما یتم تحدید الخسائر المحتملة عند التعثر على مستوى المنتج بسبب   •

تحقیقھا على مستوى مختلف المقترضین. تتأثر الخسائر المحتملة عند التعثر  االختالف المحدود في االستردادات التي تم  
 باستراتیجیات التحصیل، بما في ذلك مبیعات وأسعار الدیون المتعاقد علیھا. 

 
ً إدراج المعلومات االقتصادیة االستشرافیة عند تحدید احتمالیة التعثر وإجمالي التعرض عند التعثر والخسائر  یتم أیضا

شھر وعلى مدى عمر األداة. تختلف ھذه االفتراضات حسب نوع المنتج. لمزید من   ۱۲لة عند التعثر على مدى المحتم
 التفاصیل حول المعلومات االستشرافیة وكیفیة إدراجھا في حسابات خسائر االئتمان المتوقعة، راجع اإلیضاح أدناه.

 
  



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٥۰ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 تابع) (مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 (تابع) شرح المدخالت واالفتراضات وأسالیب التقدیر  -قیاس خسائر االئتمان المتوقعة  ) ٦(

 
مثل كیفیة تغیر تواریخ  - تتم مراقبة ومراجعة ھذه االفتراضات التي تقوم علیھا حسابات خسائر االئتمان المتوقعة 

 على أساس ربع سنوي.  -باحتمالیة التعثر وقیم الضمانات وغیر ذلك  االستحقاق الخاصة 
 

 لم تطرأ أي تغییرات جوھریة في أسالیب التقدیر أو االفتراضات الھامة الموضوعة خالل السنة.
 

 المعلومات االستشرافیة المدرجة في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة ) ۷(
 

معلومات االستشرافیة. قامت  یتضمن تقییم الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان وحساب خسائر االئتمان المتوقعة ال
المجموعة بإجراء تحلیل تاریخي وتحدید المتغیرات االقتصادیة الرئیسیة التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان  
المتوقعة لكل محفظة. تختلف ھذه المتغیرات االقتصادیة وأثارھا على احتمالیة التعثر عن السداد وإجمالي التعرض عند 

لسداد والخسائر المحتملة عند التعثر في السداد باختالف األدوات المالیة. تم تطبیق أحكام الخبیر في ھذه التعثر في ا
العملیة. یتم تحدیث توقعات ھذه المتغیرات االقتصادیة ("السیناریو االقتصادي األساسي") استناداً إلى التوقعات  

العربیة المتحدة والمصادر األخرى الموثوقة والتي تقّدم أفضل  االقتصادیة العالمیة: البیانات الخاصة بدولة اإلمارات 
االقتصادیة لعمر األداة رؤیة تقدیریة لالقتصاد خالل السنوات الخمس القادمة. بعد خمس سنوات، لتوقع المتغیرات 

معدل عبارة عن المتبقي كامالً، تم استخدام منھجیة معدلة بأثر رجعي، مما یعني أن المتغیرات االقتصادیة تكون إما 
المتوسط على المدى الطویل (مثل معدل البطالة) أو معدل متوسط النمو على المدى الطویل (مثل إجمالي الناتج المحلي) 

مدى فترة تتراوح من سنتین إلى خمس سنوات. تم تحدید تأثیر ھذه المتغیرات االقتصادیة على مستوى خسائر  على 
تحلیل إحصائي إلدراك التأثیر على معدالت التعثر الذي نتج عن التغیر في المتغیرات    خالل إجراءاالئتمان المتوقعة من  

 سابقاً. 
 

إضافة إلى السیناریو االقتصادي، قامت فریق مخاطر االئتمان بالمجموعة بوضع سیناریوھات أخرى محتملة باإلضافة  
اًء على تحلیل كل نوع من أنواع المنتجات  السیناریو. یتم وضع السیناریوھات األخرى المستخدمة بنإلى ترجیحات 

ینایر   ۱المعقولة. یتم إعادة تقییم عدد السیناریوھات وسماتھا في تاریخ كل تقریر. في الرئیسیة لضمان معرفة األحداث 
بالنسبة لجمیع المحافظ، أنھ تم تحدید الثالث سیناریوھات المتمثلة في  توصلت المجموعة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۹

مناسب لتحدید المكونات االستشرافیة في خسائر االئتمان المتوقعة.  ت المخاطر العادیة والمرتفعة والمنخفضة بشكل  حاال
إحصائي وأحكام ائتمانیة قائمة على الخبرة مع األخذ كما تم تحدید االحتمالیة المرجحة للسیناریو من خالل إجراء تحلیل  

واقعیاً. كانت الترجیحات الخاصة بكل  تملة لكل من السیناریوھات المختارة في االعتبار أن یكون نطاق النتائج المح
٪ بالنسبة لجمیع السیناریوھات. تم تقییم الزیادة ۳۳ .۳۳ھي  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱سیناریو من االقتصاد الكلي كما في 

رات العربیة المتحدة المركزي  مصرف اإلماالجوھریة في مخاطر االئتمان بناًء على تقییم مخاطر االئتمان وفقاً لقواعد 
للسیناریو ذات الصلة. من خالل وتقییم اإلدارة في كل حالة، والسیناریوھات األخرى وضربھا في االحتمالیة المرجحة 

ومن ثم ما إذا كانت   ۳أو المرحلة  ۲أو المرحلة  ۱ذلك یتم تحدید ما إذا كانت األداة المالیة بالكامل تندرج في المرحلة 
(المرحلة ) أو خسائر ائتمان متوقعة على مدى عمر األداة ۱شھراً (المرحلة  ۱۲ئر ائتمان متوقعة على مدى ذات خسا

). یتم تحدید خسائر االئتمان المتوقعة ھذه من خالل تطبیق كل سیناریو على نموذج خسائر االئتمان المتوقعة ذات  ۲
 (مقابل ترجیح المدخالت).  وضربھ في االحتمالیة المرجحة للسیناریو المناسبالصلة 

 
بما أن التوقعات االقتصادیة وتنبؤات واحتمالیة الحدوث تتوقف على درجة عالیة من عدم الیقین، وبالتالي قد تختلف  

بصورة جوھریة عن تلك التوقعات. تضع المجموعة في االعتبار ھذه التوقعات لتمثل أفضل تقدیراتھا  النتائج الفعلیة 
 .للنتائج المحتملة

 
یتم احتساب تقدیر مؤشرات االقتصاد الكلي وتأثیرھا على احتمالیة التعثر عن السداد وإجمالي التعرض عند التعثر في  
السداد والخسائر المحتملة عند التعثر في السداد على أساس ربع سنوي، كما یتم تقدیم أفضل رؤیة تقدیریة لالقتصاد 

العشر القادمة. تم تحدید تأثیر ھذه المتغیرات االقتصادیة على احتمالیة   "السیناریو االقتصادي الكلي" خالل السنوات
التعثر عن السداد وإجمالي التعرض عند التعثر في السداد والخسائر المحتملة عند التعثر في السداد. تختلف ھذه المتغیرات  

في السداد والخسائر المحتملة عند  االقتصادیة وأثارھا على احتمالیة التعثر عن السداد وإجمالي التعرض عند التعثر
التعثر في السداد من خالل إجراء تحلیل االنحدار إحصائي إلدراك التأثیر على معدالت التعثر الذي نتج عن التغیر في  

  المتغیرات سابقاً وعلى مكونات احتمالیة التعثر عن السداد وإجمالي التعرض عند التعثر في السداد.
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 (تابع) ة إدارة المخاطر المالی ٦
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 (تابع)  المعلومات االستشرافیة المدرجة في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة ) ۷(

 
 االفتراضات االقتصادیة المتغیرة

 
ھي أسعار النفط   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في نھایة الفترة لتقدیر خسائر االئتمان المتوقعة كما في  إن أھم االفتراض مستخدم

 دوالر للبرمیل).  ٦۷ .٦٥: ۲۰۲۱دوالر للبرمیل، لسنة  ٦٤  .٥۷: ۲۰۲۰(أسعار النفط لسنة 
 

 تحلیل حساسیة العوامل االستشرافیة ) ۸(
 

على مستوى محفظة كل قطاع، قطاع الشركات   سلفالمتوقعة للقروض والقامت المجموعة باحتساب خسائر االئتمان 
 وقطاع األفراد.  

 
 الشركات

 
قامت المجموعة باستخدام منھج التحلیل القائم على السیناریو في حالة االقتصاد الكلي للوصول إلى احتمالیة التعثر في  

الحتمالیة التعثر لمختلف السیناریوھات في حالة نقطة زمنیة مستقبلیة، حیث قامت اإلدارة بتحدید مقدار افتراضي 
االقتصاد. قامت المجموعة بإجراء تحلیل الحساسیة بشأن كیفیة تغیر خسائر االئتمان المتوقعة في محفظة الشركات إذا 

لتأثیر  تم استخدام احتماالت السیناریو في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة على أساس التغیّر بنسبة مئویة معینة. إن ا
٪ لكل من السیناریو  ۱۰-٪ / ۱۰على خسائر االئتمان المتوقعة بسبب أي تغیر نسبي في السیناریو المفترض بواقع +

األساسي والسیناریو التصاعدي والسیناریو التنازلي سوف یؤدي على التوالي إلى زیادة أو انخفاض خسائر االئتمان  
رات بصورة متزامنة على كل سیناریو مرجح باحتمالیة التعثر یستخدم  ألف درھم. تطبق ھذه التغی ۱۰٥المتوقعة بمبلغ 

في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وفي الواقع، سیكون ھناك ترابط بین مختلف المدخالت االقتصادیة وسوف یختلف  
 التعرض للحساسیة باختالف السیناریوھات االقتصادیة.

 
 األفراد 

 
شھر) أكثر االفتراضات أھمیة من حیث التأثیر على مخصص خسائر   ۰تأخر لعدد یعد سعر النفط (نسبة التغیر، ال

االئتمان المتوقعة لمحفظة األفراد. قامت المجموعة بإجراء تحلیل الحساسیة ح بشأن كیفیة تغیر خسائر االئتمان المتوقعة 
المتوقعة على أساس التغیّر بنسبة   في محفظة األفراد إذا تم استخدام احتماالت السیناریو في احتساب خسائر االئتمان

٪ لكل ۱۰-٪ / ۱۰مئویة معینة. إن التأثیر على خسائر االئتمان المتوقعة بسبب أي تغیر نسبي في أسعار النفط بواقع +
من السیناریو األساسي والسیناریو التصاعدي والسیناریو التنازلي سوف یؤدي على التوالي إلى زیادة أو انخفاض خسائر  

ألف درھم. تطبق ھذه التغیرات بصورة متزامنة على كل سیناریو مرجح باحتمالیة   ۱٫٦۰۱المتوقعة بمبلغ  االئتمان
التعثر یستخدم في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وفي الواقع، سیكون ھناك ترابط بین مختلف المدخالت االقتصادیة  

  .ادیةوسوف یختلف التعرض للحساسیة باختالف السیناریوھات االقتص
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 التعرض لمخاطر االئتمان ) ۹(

 
 تحلیل جودة االئتمان

 
یتضمن الجدول التالي تحلیل التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للموجودات المالیة المعرضة لخسارة ائتمانیة متوقعة.  

 الدفتریة للموجودات المالیة أدناه أقصى تعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان على تلك الموجودات:یمثل إجمالي القیمة 
 

 ۲۰۱۹ 
 مراحل خسائر االئتمان المتوقعة 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 شھراً  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 مدى العمر 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 مدى العمر 

  
 

 اإلجمالي
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

        سلف قروض و
 ۲٬۲۲٦٬۲٦۰  -  ۱۹۹٬۰۳۸  ۲٬۰۲۷٬۲۲۲ ۱الدرجة 
 ۸۱٬٤٤۲  ٦٬٤۲۸  ۳۷٬۷٦۳  ۳۷٬۲٥۱ ۲الدرجة 
 ٦۰٬۳٤۸  ٥۹٬٥۸۰  ۷٦۸  - ۳الدرجة 
 ۱۲٦٬۱۸٥  ۱۲٦٬۱۸٥  -  - ٤الدرجة 
 ۳۷۳٬۹٦٥  ۳۷۳٬۹٦٥  -  - ٥الدرجة 

 ۲٬۰٦٤٬٤۷۳  ۲۳۷٬٥٦۹  ٥٦٦٬۱٥۸  ۲٬۸٦۸٬۲۰۰ 
 )٤۱٦٬۱۷۰(  )۳۸٥٬۸۳۱(  )۱٤٬۳۸۲(  )۱٥٬۹٥۷( مخصص الخسائر

 ۲٬٤٥۲٬۰۳۰  ۱۸۰٬۳۲۷  ۲۲۳٬۱۸۷  ۲٬۰٤۸٬٥۱٦ القیمة الدفتریة
        

        موجودات االستثمار والتمویل اإلسالمي
 ۲٥٬۲۹٥  -  -  ۲٥٬۲۹٥ ۱الدرجة 
 ۲۱٬۳۲٥  -  -  ۲۱٬۳۲٥ ۲الدرجة 
 ۲۳٬٥۸۳  -  ۲٬۰۳۷  ۲۱٬٥٤٦ ۳الدرجة 
 ۱۱٬٥٤٦  ۱۸۱  ۱٬۳٦٤  ۱۰٬۰۰۱ ٤الدرجة 
 ۷۰٬۰٤۲  ۷۰٬۰٤۲  -  - ٥الدرجة 

 ۷۸٬۱٦۷  ۳٬٤۰۱  ۷۰٬۲۲۳  ۱٥۱٬۷۹۱ 
 )٦۰٬۹٤۱(  )٥۸٬۸۱۰(  )۱٬۱٥۸(  )۹۷۳( مخصص الخسائر

 ۹۰٬۸٥۰  ۱۱٬٤۱۳  ۲٬۲٤۳  ۷۷٬۱۹٤ القیمة الدفتریة
  



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٥۳ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 (تابع)  التعرض لمخاطر االئتمان ) ۹(

 
 (تابع)  تحلیل جودة االئتمان

 
 ۲۰۱۸ 
 مراحل خسائر االئتمان المتوقعة  
   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 شھراً  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 مدى العمر

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 مدى العمر

 اإلجمالي 
 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
        سلفقروض و

 ٥۸۱٬۸۱۸  -  ٥٬۸۲۸  ٥۷٥٬۹۹۰ ۱الدرجة 
 ٥۰۱٬۲۹٥  -  ۱۷٬٦٤٦  ٤۸۳٬٦٤۹ ۲الدرجة 
 ۷۹٥٬۳٤٥  -  ۱۲٥٬۷٥۳  ٦٦۹٬٥۹۲ ۳الدرجة 
 ۲۹۹٬۳۸۱  -  ۱۳۸٬۸۱۳  ۱٦۰٬٥٦۸ ٤الدرجة 
 ٤۷٤٬۳۱۰  ٤۷٤٬۳۱۰  -  - ٥الدرجة 

 ۱٬۸۸۹٬۷۹۹  ۲۸۸٬۰٤۰  ٤۷٤٬۳۱۰  ۲٬٦٥۲٬۱٤۹ 
 )۳٥۱٬٦٤٥(  )۳۱۲٬۱٤۷(  )۱۷٬۹٤۲(  )۲۱٬٥٥٦( مخصص الخسائر

 ۲٬۳۰۰٬٥۰٤  ۱٦۲٬۱٦۳  ۲۷۰٬۰۹۸  ۱٬۸٦۸٬۲٤۳ القیمة الدفتریة
        

        موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة 
 ٤۰٬۰٦۰  -  -  ٤۰٬۰٦۰ ۱الدرجة 
 ۳۷٬۰۷۷  -  -  ۳۷٬۰۷۷ ۲الدرجة 
 ٤۰٬۸۷۰  -  ۳٬٤۰۹  ۳۷٬٤٦۱ ۳الدرجة 
 ۱۹٬۸۳۸  ۱٦۷  ۲٬۲۸۳  ۱۷٬۳۸۸ ٤الدرجة 
 ٦٤٬٥۱۰  ٦٤٬٥۱۰  -  - ٥الدرجة 

 ۱۳۱٬۹۸٥٬٦  ٦۹۲  ٦٤٬٦۷۷  ۲۰۲٬۳٥٥ 
 )٥۹٬۷٤۱(  )٥٦٬٦۰۳(  )۱٬۱٦٤(  )۱٬۹۷٤( مخصص الخسائر

 ۱٤۲٬٦۱٤  ۸٬۰۷٤  ٤٬٥۲۸  ۱۳۰٬۰۱۲ القیمة الدفتریة
        

  



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٥٤ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 (تابع)  التعرض لمخاطر االئتمان ) ۹(

 
 (تابع)  تحلیل جودة االئتمان

 
 ۲۰۱۹ 
 مراحل خسائر االئتمان المتوقعة 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 شھراً  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 مدى العمر 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 مدى العمر 

  
 

 اإلجمالي
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

        
 تعرضات لمخاطر االئتمان 

 المتعلقة بالبنود خارج المیزانیة   
  العمومیة كالتالي:  

   

 

 

 
 ۱٦٬٥۳۲  -  -  ۱٦٬٥۳۲ اعتمادات مستندیة

 ۱٬۰۹۳٬۲۷۰  ٥۷٬۳۸۳  ۱٤٬۷۹٥  ۱٬۰۲۱٬۰۹۲ ضمانات 
 )۲۳٬۷۹٤(  )۲۱٬۰٤۱(  )٤۳(  )۲٬۷۱۰( مخصص الخسائر

 ۱٬۰۸٦٬۰۰۸  ۳٦٬۳٤۲  ۱٤٬۷٥۲  ۱٬۰۳٤٬۹۱٤ القیمة الدفتریة
        

 تعرضات لمخاطر االئتمان 
 المتعلقة بالموجودات داخل    
        المیزانیة العمومیة  

 نقد وأرصدة لدى مصرف  
 اإلمارات العربیة المتحدة   
 ۹۹٬٥۲۸  -  -  ۹۹٬٥۲۸ المركزي   

 مبالغ مستحقة من بنوك على  
 ٤۱٦٬٤۱٤  -  -  ٤۱٦٬٤۱٤ درجة االستثمار  
 ٥۱٥٬۹٤۲  -  -  ٥۱٥٬۹٤۲ 
 

  



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٥٥ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 (تابع)  التعرض لمخاطر االئتمان ) ۹(

 
 (تابع)  تحلیل جودة االئتمان

 
 ۲۰۱۸ 
 االئتمان المتوقعة مراحل خسائر  
   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 شھراً  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 مدى العمر

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 مدى العمر

  
 

 اإلجمالي
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 

        
 تعرضات لمخاطر االئتمان  

 المتعلقة بالبنود خارج المیزانیة   
  العمومیة كالتالي:   

   

 

 

 
 ۱٦۹٬٥۲۲  -  -  ۱٦۹٬٥۲۲ اعتمادات مستندیة

 ۱٬۳۷۰٬۲۸۰  ٥۸٬٤۸۳  ۱۰٬٥۳۳  ۱٬۳۰۱٬۲٦٤ ضمانات 
 )۲۲٬۹۰۹(  )۱۸٬۲۹۳(  )۱٤٤(  )٤٬٤۷۲( مخصص الخسائر

 ۱٬٥۱٦٬۸۹۳  ٤۰٬۱۹۰  ۱۰٬۳۸۹  ۱٬٤٦٦٬۳۱٤ القیمة الدفتریة
        

 تعرضات لمخاطر االئتمان  
 المتعلقة بالموجودات داخل   
        المیزانیة العمومیة  

 نقد وأرصدة لدى مصرف  
 اإلمارات العربیة المتحدة   
 ۲۹٬۳٤٤  -  -  ۲۹٬۳٤٤ المركزي   

 مبالغ مستحقة من بنوك على  
 ٥۰۰٬٤۳٤  -  -  ٥۰۰٬٤۳٤ درجة االستثمار  

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة   
 ۱٬۸۳۷  -  -  ۱٬۸۳۷ على درجة استثماریة   
 ٥۳۱٬٦۱٥  -  -  ٥۳۱٬٦۱٥ 
 

تطبق المجموعة بعض السیاسات والممارسات للحد من مخاطر االئتمان، وأكثرھا شیوعاً ھو قبول ضمانات عن األموال 
المقدمة بواسطة المجموعة. لدى المجموعة سیاسات داخلیة بشأن قبول فئات محددة من الضمانات أو تخفیف مخاطر  

ھا وذلك في إطار عملیة االتفاق على القرض، ویخضع ھذا االئتمان. تقوم المجموعة بتقییم الضمانات التي تحصل علی
بینما ال   للشركاتالتقییم للمراجعة الدوریة. یتم عموماً الحصول على ضمانات عن التمویالت والقروض طویلة األجل 

 یتم الحصول على ضمانات عن التسھیالت االئتمانیة المتجددة لألفراد.
 

سیاسات المجموعة بشأن الحصول على الضمانات خالل فترة التقریر ولم یحدث كذلك لم یطرأ أي تغییر جوھري على 
 أي تغییر جوھري في جودة الضمانات الكلیة التي تحتفظ بھا المجموعة منذ الفترة السابقة.

 
لعقارات  المقاسة بالتكلفة المطفأة وذلك في شكل حقوق رھن على ا  سلفیتم عموماً االحتفاظ بضمانات مقابل القروض وال

وغیرھا من الضمانات المسجلة للموجودات والكفاالت. تعتمد تقدیرات القیمة العادلة على قیمة الضمانات المقدرة في  
وقت االقتراض. وعموماً ال یُحتفظ بضمانات للمبالغ المستحقة من البنوك، إال عندما یتم االحتفاظ باألوراق المالیة كجزء  

  ي وأنشطة اقتراض أوراق مالیة. وعادة ال یحتفظ بأي ضمانات عن الموجودات المالیة.من اتفاقیة إعادة الشراء العكس
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٥٦ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 (تابع)  التعرض لمخاطر االئتمان ) ۹(

 
 (تابع)  تحلیل جودة االئتمان

 
تراقب المجموعة عن كثب الضمانات المحتفظ بھا للموجودات المالیة التي تعرضت النخفاض في القیمة االئتمانیة عندما  
یصبح من المحتمل بشكل كبیر أن المجموعة سوف تستحوذ على ملكیة ھذه الضمانات للتخفیف من خسائر االئتمان  

 المحتملة. 
 

 العادلة، والتي یتم تحدیثھا بصفة دوریة: یوضح الجدول أدناه بالتفصیل القیمة 
 

 مبالغ مستحقة من البنوك  ومنتجات استثماریة  سلفقروض و 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  

 التي تعرضت   سلفمقابل القروض وال
        النخفاض فردي في القیمة:   

 -  -  ٥۳٬٤۸۸  ۳۷٬۸۰۱ عقارات 
 -  -  ۱٬۸۷۲  ۱٬٥۳۰ أسھم

 -  -  ٥٬۳۱۹  ۳۳٬۰۹۲ نقد 
 -  -  ٥٬۹٦۹  - أخرى

 إجمالي الضمانات مقابل التي تعرضت  
 -  -  ٦٦٬٦٤۸  ۷۲٬٤۲۳ النخفاض فردي في القیمة  
        

 التي لم تتعرض   سلفمقابل القروض وال
        النخفاض القیمة:  

 -  -  ۸٦۳٬۱٥۳  ۱٬۰۹۹٬۳۳۲ عقارات 
 -  -  ۸٥٬۰٦۱  ۱٤۹٬۷۷۰ أسھم

 -  -  ۹۰۳٬۲۳۲  ٦۹۷٬۱۲٥ نقد 
 -  -  ۱۳۰٬٦۷۸  ۲۹٬٤٥٥ أخرى

 إجمالي الضمانات مقابل التي لم تتعرض  
 -  -  ۱٬۹۸۲٬۱۲٤  ۱٬۹۷۲٬٦۸۲ النخفاض القیمة  

 

 مخصص الخسائر )۱۰(
 

 موضح أدناه:یتأثر مخصص الخسائر المعترف بھ في الفترة بمجموعة من العوامل، كما ھو  
 
التحویالت بین المرحلة األولى والمرحلة الثانیة أو الثالثة بسبب األدوات المالیة التي تشھد زیادات (أو انخفاضات)   -

جوھریة في مخاطر االئتمان أو تعرضت النخفاض القیمة االئتمانیة في ھذه الفترة، وما یترتب علیھا من "صعود" 
 شھراً وعلى مدى العمر؛  ۱۲متوقعة على مدى (أو "ھبوط") بین خسائر االئتمان ال

المخصصات اإلضافیة لألدوات المالیة الجدیدة المعترف بھا خالل الفترة، وكذلك األدوات المالیة التي یتم إیقاف   -
 االعتراف بھا خالل الفترة؛

اتجة عن التعثر ومستوى التأثیر على قیاس خسائر االئتمان المتوقعة بسبب التغیرات في احتمالیة التعثر والخسارة الن -
 التعرض الناتج عن التعثر خالل الفترة، الناشئ من التحدیث المنتظم لمدخالت النماذج؛ 

 اآلثار على قیاس خسائر االئتمان المتوقعة بسبب التغییرات التي أدخلت على النماذج واالفتراضات؛ -
قاس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس إطفاء الخصم على خسائر االئتمان المتوقعة بسبب مرور الوقت عندما ت -

 القیمة الحالیة؛ و
الموجودات المالیة التي تم إیقاف االعتراف بھا خالل الفترة وشطب المخصصات المتعلقة بالموجودات المشطوبة  -

  خالل الفترة.  
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٥۷ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 (تابع)  مخصص الخسائر )۱۰(

 
 یوضح الجدول التالي التغیرات في مخصص الخسائر بین بدایة ونھایة الفترة السنویة بسبب ھذه العوامل:

 
 ۲۰۱۹ 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  شھراً  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  مدى العمر 

االئتمان  خسائر 
المتوقعة على 

  مدى العمر 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

        سلف قروض و
 ۳٥۱٬٦٤٥  ۳۱۲٬۱٤۷  ۱۷٬۹٤۲  ۲۱٬٥٥٦ ینایر ۱مخصص الخسائر كما في 

        تحویالت
 ۱٬۷۹۳  -  ۳٬۰٥۱  )۱٬۲٥۸( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة
 ۳۱٬۳٦٤  ۳۲٬۹۱۳  -  )۱٬٥٤۹( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
 ٦٦۸  -  )۱٬۰۸٤(  ۱٬۷٥۲ تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى
 ۱۰٬۲٦۰  ۱٥٬۰٦۹  )٤٬۸۰۹(  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

 )۷٥٤(  )۷۹۱(  -  ۳۷ األولىتحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة 
 )۸۱٤(  )۱٬۰۳٦(  ۲۲۲  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة

 ۷٬۷۳۹  ۲٬٦٤۰  ۱٬۲۳٤  ۳٬۸٦٥ موجودات مالیة جدیدة منشأة
التغیرات في احتمالیة التعثر والخسارة الناتجة   

 ۱۹٬۷۷۷  ۲٦٬۲۳٥  )۸٥۰(  )٥٬٦۰۸( عن التعثر ومستوى التعرض الناتج عن التعثر 
 عكس مخصصات انخفاض القیمة  

 )٥٬٥۰۸(  )۱٬۳٤٦(  )۱٬۳۲٤(  )۲٬۸۳۸( التي لم تعد مطلوبة  
 ٤۱٦٬۱۷۰  ۳۸٥٬۸۳۱  ۱٤٬۳۸۲  ۱٥٬۹٥۷ ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱مخصص الخسائر كما في 

 
        اإلسالمي االستثمار والتمویلموجودات 

 ٥۹٬۷٤۱  ٥٦٬٦۰۳  ۱٬۱٦۳  ۱٬۹۷٥ ینایر ۱مخصص الخسائر كما في 
        تحویالت

 -  -  ۷۹  )۷۹( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة
 -  ٤٦۱  -  )٤٦۱( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
 -  -  )۱۲۲(  ۱۲۲ تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى

 -  ۹٦۲  )۹٦۲(  - الثانیة إلى المرحلة الثالثةتحویل من المرحلة 
        تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
 -  )۹٤۸(  ۹٤۸  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة

 -  -  -  - موجودات مالیة جدیدة منشأة
 التغیرات في احتمالیة التعثر والخسارة الناتجة 
 ۱٬۲۰۰  ۱٬۳۱۰  ٤۸۷  )٥۹۷( عن التعثر ومستوى التعرض الناتج عن التعثر 

 عكس مخصصات انخفاض القیمة  
 -  -  -  - التي لم تعد مطلوبة  

 ٦۰٬۹٤۱  ٥۸٬۳۸۸  ۱٬٥۹۳  ۹٦۰ ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱مخصص الخسائر كما في 
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٥۸ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 (تابع)  مخصص الخسائر )۱۰(

 
 ۲۰۱۸ 
   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  شھراً  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  مدى العمر

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  مدى العمر
 

 اإلجمالي
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 

        سلفقروض و
 ۲۷٦٬٤٦۱  ۲۲٥٬٥۷۸  ۱۸٬۰۹۲  ۳۲٬۷۹۱ ینایر ۱مخصص الخسائر كما في 

        تحویالت
 -  -  ۲٬۸۷۲  )۲٬۸۷۲( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة

 -  -  -  - المرحلة الثالثةتحویل من المرحلة األولى إلى 
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى
 -  ٦٬٦٤۷  )٦٬٦٤۷(  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

 -  -  -  - الثانیةتحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة 
 ٦٬۷۱۷  -  ۱٬۸۸۷  ٤٬۸۳۰ موجودات مالیة جدیدة منشأة

التغیرات في احتمالیة التعثر والخسارة الناتجة 
 ٦۹٬۱۳۰  ۸۰٬٥۸٦  ۱٬۷۳۹  )۱۳٬۱۹٥( عن التعثر ومستوى التعرض الناتج عن التعثر 

 عكس مخصصات انخفاض القیمة  
 )٦٦٤(  )٦٦٤(  -  - التي لم تعد مطلوبة  

 ۳٥۱٬٦٤٥  ۳۱۲٬۱٤۷  ۱۷٬۹٤۳  ۲۱٬٥٥٤ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱مخصص الخسائر كما في 
 

        اإلسالمي االستثمار والتمویلموجودات 
 ٥٥٬٤۲۸  ٤۷٬٦۲٥  ۲٬٦۷٤  ٥٬۱۲۹ ینایر ۱مخصص الخسائر كما في 

        تحویالت
 -  -  -  - تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة
 -  ٥٥٤  -  )٥٥٤( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

 -  -  -  - الثالثة إلى المرحلة الثانیةتحویل من المرحلة 
 -  -  -  - موجودات مالیة جدیدة منشأة

التغیرات في احتمالیة التعثر والخسارة الناتجة 
 ٤٬۳۱۳  ۸٬٤۲٤  )۱٬٥۱۱(  )۲٬٦۰۰( عن التعثر ومستوى التعرض الناتج عن التعثر 

 عكس مخصصات انخفاض القیمة  
 -  -  -  - التي لم تعد مطلوبة  

 ٥۹٬۷٤۱  ٥٦٬٦۰۳  ۱٬۱٦۳  ۱٬۹۷٥ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱مخصص الخسائر كما في 
 
  



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٥۹ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 إجمالي القیمة الدفتریة )۱۱(

 
 : ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ینایر إلى  ۱الفترة من یوضح الجدول التالي التغیرات في إجمالي القیمة الدفتریة خالل 

 
 ۲۰۱۹ 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  شھراً  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  مدى العمر 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  مدى العمر 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

        سلف قروض و
ینایر  ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في  

۲۰۱۹ ۱٬۸۹۷٬۹۰۹ 
  

۲۹٥٬۰۲۳ 
 

٤۷۳٬۳۱۲ 
 

۲٬٦٦٦٬۲٤٤ 
        تحویالت

 )۱۰۲٬۹٥۰(  -  ٥۰٬۳۹۳  )۱٥۳٬۳٤۳( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة
 )۱٤۰٬٥٤۱(  ٤۸٬۲۹٦  -  )۱۸۸٬۸۳۷( المرحلة الثالثةتحویل من المرحلة األولى إلى 

 )۱۹٥٬٦٥٥(  -  )۱۷٬۸۹۹(  ۲۱۳٬٥٥٤ تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة
 )٥۷٬۳۲٦(  ۲۲٬۱۱۲  )۷۹٬٤۳۸(  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
 ۳٬۳۳٥  )۱٬۱٦۰(  -  ٤٬٤۹٥ تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى

 ۲٬۱٥۲  )۱٬٥۲۰(  ۳٬٦۷۲  - موجودات مالیة جدیدة منشأة
 ۹۱۳٬۰۹۹  )۳٬۷٦٤(  ۲۱٬۰٦۱  ۸۹٥٬۸۰۲ مبالغ مسددة خالل السنة

 )۲٤۱٬٦۰۱(  ۳۰٬۸٥۸  )۱۳٬۳٦۹(  )۲٥۹٬۰۹۰( حركات أخرى 
 عكس مخصصات انخفاض القیمة  

 التي لم تعد مطلوبة  
 
)۳٤٦٬۰۱۷( 

  
)۲۱٬۸۷٥( 

  
)۱٬۹۷٥( 

  
)۳٦۹٬۸٦۷( 

 إجمالي القیمة الدفتریة كما في 
 ۲٬۰٦٤٬٤۷۳ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

  
۲۳۷٬٥٦۸ 

 
٥٦٦٬۱٥۹ 

 
۲٬۸٦۸٬۲۰۰ 

        
        

        أنشطة تمویلیة واستثماریة إسالمیة
ینایر  ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في  

۲۰۱۹ ۱۳۱٬۹۸٥٬٦  ٦۹۲  ٦٤٬٦۷۷  ۲۰۲٬۳٥٥ 
        تحویالت

 -  -  ۲٬۷٥۱  )۲٬۷٥۱( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة
 -  ۳٬٤۳۹  -  )۳٬٤۳۹( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
 -  ۳٬۹۲٥  )۳٬۹۲٥(  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

 -  )۲٬٦۰۰(  ۲٬٦۰۰  - المرحلة الثانیةتحویل من المرحلة الثالثة إلى 
 -  -  )٤۹٦(  ٤۹٦ تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى

        موجودات مالیة جدیدة منشأة
 )٥۱٬۳٤٦(  -  )۳٬۲۲۰(  )٤۸٬۱۲٦( مبالغ مسددة خالل السنة

 ۷۸۲  ۷۸۲  -  - حركات أخرى / مشطوبات
 عكس مخصصات انخفاض القیمة  

 -  -  -  - التي لم تعد مطلوبة  
 إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 ۱٥۱٬۷۹۱  ۷۰٬۲۲۳  ۳٬٤۰۲  ۷۸٬۱٦٦ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱    
  



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٦۰ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 (تابع) إجمالي القیمة الدفتریة  )۱۱(
 

 ۲۰۱۹ 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  شھراً  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  مدى العمر 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  مدى العمر 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
        

مصرف اإلمارات العربیة  نقد وأرصدة لدى 
 ۹۹٬٥۲۸ المتحدة المركزي

  
- 

  
- 

 
۹۹٬٥۲۸ 

 ٤۱٦٬٤۱٤ مبالغ مستحقة من بنوك على درجة االستثمار 
  

- 
  

- 
 

٤۱٦٬٤۱٤ 

موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة على 
 - درجة االستثمار 

  
 

- 

  
 

- 

 

- 
 ٥۱٥٬۹٤۲  -  -  ٥۱٥٬۹٤۲ 
 

 .۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱المراحل خالل السنة المنتھیة في لم تكن ھناك تحویالت بین 
 

 ۲۰۱۹ 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  شھراً  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  مدى العمر 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  مدى العمر 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
        

        البنود خارج المیزانیة العمومیة
 إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 ۱٬٥۳۹٬۸۰۲  ٥۸٬٤۸۳  ۱۳٬۹٥٤  ۱٬٤٦۷٬۳٦٥ ۲۰۱۹ینایر  ۱  
        تحویالت

 )۱٬۲۲٤(  -  ٦٬٥۸۹  )۷٬۸۱۳( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة
        تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

 )۳٬۳۸۷(  -  -  ۳٬۳۸۷ موجودات مالیة جدیدة منشأة
 )٤۳۲٬۱٦۳(  )۱٬۱۰۰(  )۲٬٥۰۲(  )٤۲۸٬٥٦۱( مبالغ مسددة خالل السنة

 إجمالي القیمة الدفتریة كما في 
 ۱٬۱۰۹٬۸۰۲  ٥۷٬۳۸۳  ۱۸٬۰٤۱  ۱٬۰۳٤٬۳۷۸ ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱  

 
  



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٦۱ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 (تابع) إجمالي القیمة الدفتریة  )۱۱(

 
 ۲۰۱۸ 
   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  شھراً  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  مدى العمر

االئتمان  خسائر 
المتوقعة على 

  مدى العمر
 

 اإلجمالي
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
        

        سلفقروض و

  ۲٬۰۸٤٬۸٦٦ ۲۰۱۸ینایر  ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في  
 

۱۲۹٬۲۷٥  ۳۳٦٬۲٤۳  ۲٬٥٥۰٬۳۸٥ 
        تحویالت

 -  -  ۲۳٥٬٥۲۲  )۲۳٥٬٥۲۲( الثانیةتحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة 
 -  -  -  - تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
 -  ٥۹٬۸۲٤  )٥۹٬۸۲٤(  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة

 -  -  -  - المرحلة األولىتحویل من المرحلة الثانیة إلى 
 ٤٤۷٬۷٥۳  ۷۷٬٥٦٦  ٥۲٬۹٤۸  ۳۱۷٬۲۳۹ موجودات مالیة جدیدة منشأة

 )۳٤٦٬٦٦٥(  -  )٦۹٬۸۸۱(  )۲۷٦٬۷۸٤( مبالغ مسددة خالل السنة
 -  -  -  - حركات أخرى 

 عكس مخصصات انخفاض القیمة  
 ٦۷٦  ٦۷٦  -  - التي لم تعد مطلوبة  

 الدفتریة كما في إجمالي القیمة 
  ۱٬۸۸۹٬۷۹۹ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 
۲۸۸٬۰٤۰  ٤۷٤٬۳۱۰  ۲٬٦٥۲٬۱٤۹ 

        
        

        أنشطة تمویلیة واستثماریة إسالمیة
 ۲۲٤٬۳۱٤  ٦٥٬٤۰۲  ۹٬۷۰۹  ۱٤۹٬۲۰۳ ۲۰۱۸ینایر  ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في  

        تحویالت
 -  -  -  - المرحلة الثانیةتحویل من المرحلة األولى إلى 

 -  ۱٦۷  -  )۱٦۷( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة
 -  ٤۸۹  )٤۸۹(  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة

 -  -  -  - موجودات مالیة جدیدة منشأة
 ٥٬۹۰۹  ٤۰۲  -  ٥٬٥۰۷ مبالغ مسددة خالل السنة

 )۲٤٫۳۳۹(  )۱٬۷۸۳(  -  )۲۲٬٥٥٦( حركات أخرى / مشطوبات
 عكس مخصصات انخفاض القیمة  

 )۳٬٥۲۹(  -  )۳٬٥۲۹(  - التي لم تعد مطلوبة  
 إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

  ۱۳۱٬۹۸۷ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  
 

٥٬٦۹۱  ٦٤٬٦۷۷  ۲۰۲٬۳٥٥ 
        

  



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٦۲ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 (تابع) إجمالي القیمة الدفتریة  )۱۱(
 

 ۲۰۱۸ 
   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  شھراً  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  مدى العمر

االئتمان  خسائر 
المتوقعة على 

  مدى العمر
 

 اإلجمالي
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
        

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة  
  ۲۹٬۳٤٤ المتحدة المركزي

 
-  -  ۲۹٬۳٤٤ 

 ٥۰۰٬۸۱۸  -  -  ٥۰۰٬۸۱۸ مبالغ مستحقة من بنوك على درجة االستثمار 
مدرجة بالتكلفة المطفأة على موجودات مالیة 
  ۱٬۸۳۷ درجة االستثمار 

 
-  -  ۱٬۸۳۷ 

 ٥۳۱٬۹۹۹  -  -  ٥۳۱٬۹۹۹ 
 

 .۲۰۱۸دیسمبر   ۳۱لم تكن ھناك تحویالت بین المراحل خالل السنة المنتھیة في 
 

 ۲۰۱۸ 
   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  شھراً  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  مدى العمر

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  مدى العمر
 

 اإلجمالي
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
 

        
        البنود خارج المیزانیة العمومیة
 إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 ۱٬۷۲۸٬۱۸۷  ۲٦٬۸۸٥  ۱۰٬۸٥۲  ۱٬٦۹۰٬٤٥۰ ۲۰۱۸ینایر  ۱  
 -  -  -  - تحویالت

 -  -  ۸٬۰٤٤  )۸٬۰٤٤( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة
 -  ۳۱٬۸۷٦  -  )۳۱٬۸۷٦( تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

 -  -  -  - موجودات مالیة جدیدة منشأة
 )۱۸۸٬۳۸٥(  )۲۷۸(  )٤٬۹٤۲(  )۱۸۳٬۱٦٥( مبالغ مسددة خالل السنة

 إجمالي القیمة الدفتریة كما في 
  ۱٬٤٦۷٬۳٦٥ ۲۰۱۸دیسمبر   ۳۱    

 
۱۳٬۹٥  ٥٤۸٬٤۸۳  ۱٬٥۳۹٬۸۰۲ 

 
 مخاطر السیولة (ج)

 
تتمثل مخاطر السیولة في مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة. یھدف منھج المجموعة فیما یتعلق  
بإدارة السیولة إلى ضمان امتالكھا دائماً سیولة كافیة، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل الظروف 

د خسائر غیر مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر. تحرص المجموعة االعتیادیة والظروف الحرجة، دون تكب
بااللتزامات  التشغیلیة، بما في ذلك الوفاء عادةً على ضمان امتالكھا مبالغ نقدیة كافیة عند الطلب للوفاء بالمصروفات 

   عقول مثل الكوارث الطبیعیة.  مالمالیة؛ ویستثنى من ذلك التأثیر المحتمل للظروف القصوى التي ال یمكن توقعھا بشكل  
  



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٦۳ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر السیولة   (ج)
 
 تحلیل الموجودات والمطلوبات المالیة حسب فترات االستحقاق التعاقدیة المتبقیة ) ۱(

 
حسب فترات   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي فترات استحقاق موجودات المجموعة ومطلوباتھا كما في 

 االستحقاق التعاقدیة:
 

 
 أقل من

  أشھر ۳
أشھر إلى أقل  ۳

  من سنة واحدة 
من سنة واحدة  

  سنوات ٥إلى 
 أكثر من

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

          الموجودات
 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات  

 ۹۹٬٥۳۳  -  ٦٬۰۰۰  -  ۹۳٬٥۳۳ العربیة المتحدة المركزي  
 مبالغ مستحقة من بنوك 

 ٤۱٦٬٤۰۹  -  -  ٥٬۰۰۰  ٤۱۱٬٤۰۹ ومؤسسات مالیة  
 ۲٬٤٥۲٬۰۳۰  ٤٦٬۷٦۱  ۱٬۳٤۸٬۸۹۹  ۹۳٥٬۸٤٤  ۱۲۰٬٥۲٦ سلفقروض و

 موجودات تمویلیة واستثماریة  
 ۹۰٬۸٥۰  -  ۱۳٬۸۳۹  ۱۸٬۲٤۸  ٥۸٬۷٦۳ إسالمیة   

 استثمارات، متضمنة استثمار  
 ٥۲۹٬٤۲۳  ٤۲٬۲۲۲  ۱۰۸٬۰٥۷  ۱۳۲٬۹۳۹  ۲٤٦٬۲۰٥ في شركة زمیلة  

 ذمم التأمین المدینة وموجودات 
 ۱۱۱٬۲٦٥  -  ٦٬۹۷۱  ۱۰٤٬۲۹٤  - العقود   

 ۷۲٬۷٦۲  -  -  ۱۳٬۱۳۱  ٥۹٬٦۳۱ موجودات أخرى
 ۳٬۷۷۲٬۲۷۲  ۸۸٬۹۸۳  ۱٬٤۸۳٬۷٦٦  ۱٬۲۰۹٬٤٥٦  ۹۹۰٬۰٦۷ موجودات مالیة

 ۱٥۱٬٦٦۱  ٦٬۷۰٥  ۱۱۰٬۱۸٦  -  ۳٤٬۷۷۰ موجودات غیر مالیة
 ۳٬۹۲۳٬۹۳۳  ۹٥٬٦۸۸  ۱٬٥۹۳٬۹٥۲  ۱٬۲۰۹٬٤٥٦  ۱٬۰۲٤٬۸۳۷ إجمالي الموجودات

 
          المطلوبات

 ۱۳٬٤٥۹  -  -  -  ۱۳٬٤٥۹ مبالغ مستحقة للبنوك
 ودائع العمالء وحسابات  

 ۲٬٤۷۰٬۸۰۷  -  ٦۰٤٬۱٥۹  ۱٬۱٥۸٬۷۳٥  ۷۰۷٬۹۱۳ ھامشیة   
 قروض قصیرة األجل 

 ۲۷۳٬۱۰۳  -  ۲٥٬۰۰۰  ۱۷۱٬٦۷۰  ۷٦٬٤۳۳ ومتوسطة األجل  
 ۹٤٬۸۹۰  -  -  -  ۹٤٬۸۹۰ أقساط غیر مكتسبة

 ٥۸٬۸٥۱  -  -  -  ٥۸٬۸٥۱ إجمالي المطالبات القائمة 
 ۸٬۳۷٤  -  ۸٬۳۷٤  - - - التزامات اإلیجار
 ۱۸۰٬۰٤۱  -    ٦٬۷۱۳  ۱۷۳٬۳۲۸ مطلوبات أخرى
 ۳٬۰۹۹٬٥۲٥  -  ٦۳۷٬٥۳۳  ۱٬۳۳۷٬۱۱۸  ۱٬۱۲٤٬۸۷٤ مطلوبات مالیة

 ۲۹٬۹۲٤  ۱٤٬٥۷۳  -  -  ۱٥٬۳٥۱ مطلوبات غیر مالیة
 ۳٬۱۲۹٬٤٤۹  ۱٤٬٥۷۳  ٦۳۷٬٥۳۳  ۱٬۳۳۷٬۱۱۸  ۱٬۱٤۰٬۲۲٥ إجمالي المطلوبات

 
          خارج المیزانیة العمومیة

 ۱٬۱۰۹٬۸۰۲  -  ۱۲٬۹۷۷  ۱۹٥٬٦۳٤  ۹۰۱٬۱۹۱ مطلوبات محتملة
 ٤٬۲۰۰  -  -  -  ٤٬۲۰۰ التزامات
 ۱٬۱۱٤٬۰۰۲  -  ۱۲٬۹۷۷  ۱۹٥٬٦۳٤  ۹۰٥٬۳۹۱ اإلجمالي



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٦٤ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر السیولة   (ج)
 
 (تابع) تحلیل الموجودات والمطلوبات المالیة حسب فترات االستحقاق التعاقدیة المتبقیة  ) ۱(

 
حسب فترات   ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي فترات استحقاق موجودات المجموعة ومطلوباتھا كما في 

 االستحقاق التعاقدیة:
 

 
 أقل من

  أشھر ۳
أشھر إلى أقل  ۳

  من سنة واحدة 
واحدة  من سنة 

  سنوات ٥إلى 
 أكثر من

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

          الموجودات
 نقد وأرصدة لدى مصرف  

 اإلمارات العربیة المتحدة   
 ۲۹٬۳٤٤  -  ٦٬۰۰۰  -  ۲۳٬۳٤٤ المركزي   

 مبالغ مستحقة من بنوك 
 ٥۰۰٬٤۳٤  -  -  -  ٥۰۰٬٤۳٤ ومؤسسات مالیة  

 ۲٬۳۰۰٬٥۰٤  ٥۱٬٥۰٦  ۹٥۹٬۰۰۳  ۸۰۰٬٦٦۰  ٤۸۹٬۳۳٥ سلفقروض و
 موجودات تمویلیة واستثماریة  

 ۱٤۲٬٦۱٤  ۲٦۲  ۲٦٬۰۱۰  ۲٤٬۹۳٥  ۹۱٬٤۰۷ إسالمیة   
 استثمارات، متضمنة استثمار  

 ۷۷٤٬۲۸٤  ۲۱٥٬۰۰۷  ۱٥۳٬۳۹٦  ۱۳٦٬۱۰٦  ۲٦۹٬۷۷٥ في شركة زمیلة  
 ذمم التأمین المدینة  

 ۹٤٬٤٦۲  -  ٦٬۸٥۳  ۸۷٬٦۰۹  - وموجودات العقود   
 ۹٦٬۹۰۲  -  -  ٥٤٬۱۳٤  ٤۲٬۷٦۸ موجودات أخرى
 ۳٬۹۳۸٬٥٤٤  ۲٦٦٬۷۷٥  ۱٬۱٥۱٬۲٦۲  ۱٬۱۰۳٬٤٤٤  ۱٬٤۱۷٬۰٦۳ موجودات مالیة

 ۱٥٥٬۸٤۰  ٦٬۷۰٥  ۱۰٤٬۰۱۰  -  ٤٥٬۱۲٥ موجودات غیر مالیة
 ٤٬۰۹٤٬۳۸٤  ۲۷۳٬٤۸۰  ۱٬۲٥٥٬۲۷۲  ۱٬۱۰۳٬٤٤٤  ۱٬٤٦۲٬۱۸۸ إجمالي الموجودات

 
          المطلوبات

 ۱٥٬۰۱٤  -  -  -  ۱٥٬۰۱٤ مبالغ مستحقة للبنوك
 ودائع العمالء وحسابات  

 ۲٬۷٤٦٬۸۹۱  -  ۷۰۹٬۰٦۱  ۱٬۰۱۳٬۷۱٦  ۱٬۰۲٤٬۱۱٤ ھامشیة   
 قروض قصیرة األجل 

 ۲۱۰٬۹۳٥  -  ۱۰۰٬۰۰۱  ۷۹٬۰۰۱  ۳۱٬۹۳۳ ومتوسطة األجل  
 ۸۸٬۹۳۳  -  -  -  ۸۸٬۹۳۳ أقساط غیر مكتسبة

 ٦۳٬۳٥۲  -  -  -  ٦۳٬۳٥۲ إجمالي المطالبات القائمة 
 ۱۷٤٬۲۰٥  -  -  ۳٬۳۱۷  ۱۷۰٬۸۸۸ مطلوبات أخرى
 ۳٬۲۹۹٬۳۳۰  -  ۸۰۹٬۰٦۲  ۱٬۰۹٦٬۰۳٤  ۱٬۳۹٤٬۲۳٤ مطلوبات مالیة

 ۲٦٬۸۸۱  ۱٤٬۰۸۰  -  -  ۱۲٬۸۰۱ مطلوبات غیر مالیة
 ۳٬۳۲٦٬۲۱۱  ۱٤٬۰۸۰  ۸۰۹٬۰٦۲  ۱٬۰۹٦٬۰۳٤  ۱٬٤۰۷٬۰۳٥ مجموع المطلوبات

 ۷٦۸٬۱۷۳  ۲٥۹٬٤۰۰  ٤٤٦٬۲۱۰  ۷٬٤۱۰  ٥٥٬۱٥۳ صافي فائض السیولة
 

          خارج المیزانیة العمومیة
 ۱٬٥۳۹٬۸۰۲  ۲۳٤  ٦۱٬۳٤۸  ۲۱۱٬٦۹۲  ۱٬۲٦٦٬٥۲۸ مطلوبات محتملة

 ٤٬۲۰۰  -  -  -  ٤٬۲۰۰ التزامات
 ۱٬٥٤٤٬۰۰۲  ۲۳٤  ٦۱٬۳٤۸  ۲۱۱٬٦۹۲  ۱٬۲۷۰٬۷۲۸ اإلجمالي

  



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٦٥ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر السیولة   (ج)
 
 (تابع) تحلیل الموجودات والمطلوبات المالیة حسب فترات االستحقاق التعاقدیة المتبقیة  ) ۱(

 
 تم تجمیع المبالغ المبینة في الجدول أعاله على النحو التالي:

 
 أساس تجمیع المبالغ نوع األداة المالیة

 ومة، متضمنة دفعات الفائدة المقدرةالتدفقات النقدیة غیر المخص المطلوبات المالیة والموجودات المالیة غیر المشتقة
عقود الضمانات المالیة الُمصدرة واالرتباطات  

 وااللتزامات المحتملة
أقرب موعد ممكن لالستحقاق التعاقدي. بالنسبة لعقود 

الضمانات المالیة، یتم تخصیص أقصى قیمة للضمان إلى أقرب  
 فترة یمكن طلب الضمان خاللھا.

 
 مخاطر السوق  (د) 

 
تتمثل مخاطر السوق بمخاطر تقلب القیمة العادلة والتدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة تقلب متغیرات  

 السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم واألوراق المالیة ذات عائد ثابت. 
 

 مخاطر أسعار الفائدة  ) ۱(
 

الفائدة من احتمال تأثیر التغیرات في أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة المستقبلیة أو القیم العادلة تنشأ مخاطر أسعار 
 لألدوات المالیة.

 
 إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتھا ومطلوباتھا التي تحمل فائدة. 

 
ات المعقولة والممكنة على أسعار الفائدة، مع بقاء جمیع  یوضح الجدول التالي حساسیة بیان األرباح أو الخسائر للتغییر

 المتغیرات األخرى ثابتة لنتائج المجموعة للسنة.
 

سنة، بناًء  لحساسیة بیان األرباح أو الخسائر ھي تأثیر التغییرات المفترضة في أسعار الفائدة على أرباح المجموعة ل
 . ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المالیة المحتفظ بھا كما في على معدالت متغیرة للموجودات والمطلوبات 

 
 حقوق الملكیة 
 ٪۱-نقص بمقدار  ٪۱زیادة بمقدار +  
 ألف درھم  ألف درھم  

۲۰۱۹   
 )۱۹٫۷۱۷( ۲۲٫۳۲٥ ٪۱التغیر بمقدار 

  -----------------  ----------------- 
 )۱۹٫۷۱۷( ۲۲٫۳۲٥ حساسیة التدفقات النقدیة

  ========  ======== 
۲۰۱۸   

 )۱٤٫۸٦۸( ۱۷٫۰۲۱ ٪۱التغیر بمقدار 
  -----------------  ----------------- 

 )۱٤٫۸٦۸( ۱۷٫۰۲۱ حساسیة التدفقات النقدیة
  ========  ======== 
 

  



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٦٦ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر السوق   (د) 
 
 مخاطر العمالت ) ۲(

 
مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة بسبب التغییرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة.  

مجلس اإلدارة حدوًدا للمراكز من حیث العملة. وتتم مراقبة المراكز یومیا والتأكد من التزامھا بالحدود وضع 
 الموضوعة.

 
إن نسبة كبیرة من معامالت المجموعة وموجوداتھا ومطلوباتھا النقدیة تعد مخاطر العمالت األجنبیة محدودة حیث 

بالدرھم اإلماراتي والدوالر األمریكي. وبما أن الدرھم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمریكي، ال تعتبر األرصدة مقومة  
غیر جوھري لدى  األمریكي تشكل مخاطر العمالت بصورة جوھریة. كما أن التعرض للعمالت األخرى بالدوالر 

 المجموعة بصورة عامة. 
 

 مخاطر األسعار  ) ۳(
 

مخاطر األسعار ھي مخاطر تعّرض القیم العادلة لألسھم واألوراق المالیة ذات عائد ثابت لالنخفاض نتیجة التغیرات  
سعار من  مستویات مؤشرات األسھم واألوراق ذات عائد ثابت وقیمة األدوات الفردیة. ینتج التعرض لمخاطر األفي 

 المحفظة االستثماریة لدى المجموعة.
 

یبین الجدول التالي تقدیرات تأثیر التغیر المحتمل في أسواق األسھم واألوراق المالیة ذات عائد ثابت على بیان األرباح  
في المعاییر  أو الخسائر الموحد للمجموعة. تتمثل حساسیة بیان األرباح أو الخسائر الموحد في تأثیر التغیرات المفترضة  

لالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل المرجعیة لألسھم واألوراق المالیة ذات عائد الثابت على القیمة العادلة 
 األرباح أو الخسائر. 

 
 حقوق الملكیة 
 ٪٥-نقص بمقدار  ٪٥زیادة بمقدار +  
 ألف درھم  ألف درھم  

۲۰۱۹   
 العادلة من خالل األرباح استثمارات مدرجة بالقیمة 

 الخسائرأو   
  

 )۱٬۳۸۸( ۱٬۳۸۸ مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالیة
 )۲٬۳٤٦( ۲٬۳٤٦ مؤشر سوق دبي المالي

 - - أوراق مالیة ذات عائد ثابت 
   

 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات
 الشاملة األخرى  

  

 )۱۰٬۲٦۸( ۱۰٬۲٦۸ لألوراق المالیةمؤشر سوق أبوظبي 
 )۲٬٦۷۸( ۲٬٦۷۸ مؤشر سوق دبي المالي
 )۲٫٥٥۲( ۲٫٥٥۲ استثمارات غیر مدرجة

  -----------------  ----------------- 
 )۱۹٫۲۳۲( ۱۹٫۲۳۲ حساسیة التدفقات النقدیة

  ========  ======== 
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  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٦۷ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر السوق   (د) 
 

 (تابع) مخاطر األسعار   ) ۳(
 
 حقوق الملكیة 
 ٪٥-نقص بمقدار  ٪٥زیادة بمقدار +  
 ألف درھم ألف درھم 

۲۰۱۸   
 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

 الخسائرأو   
  

 )۳٬۳۳۲( ۳٬۳۳۲ مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالیة
 )٤٬۷٦۱( ٤٬۷٦۱ الماليمؤشر سوق دبي 

 )٦٦( ٦٦ عائد ثابت أوراق مالیة ذات 
   

 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات
 الشاملة األخرى  

  

 )۹٬۱۹۳( ۹٬۱۹۳ مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالیة
 )۲٬۱۸۱( ۲٬۱۸۱ مؤشر سوق دبي المالي
 )۳٬۸۸۸( ۳٬۸۸۸ استثمارات غیر مدرجة

  -----------------  ----------------- 
 )۲۳٬٤۲۱( ۲۳٬٤۲۱ حساسیة التدفقات النقدیة

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

إن تأثیر االنخفاض في أسعار األسھم واألوراق المالیة ذات عائد ثابت من المتوقع أن یكون بقیمة مساویة وفي اتجاه 
 معاكس لتأثیر االرتفاع المبینة أعاله.

 
 المخاطر التشغیلیة (ھـ) 

 
تتمثل المخاطر التشغیلیة في مخاطر تكبد خسارة مباشرة أو غیر مباشرة ناجمة عن عدم كفایة أو إخفاق العملیات  
الداخلیة أو األخطاء البشریة أو االحتیال أو األحداث الخارجیة. في حال عدم قدرة األنظمة الرقابیة على أداء المھام  

مخاطر التشغیلیة ضرراً لسمعة المجموعة أو قد یكون لھا تبعات قانونیة أو تنظیمیة أو قد المطلوبة، یمكن أن تسبب ال
یترتب علیھا خسارة مالیة. ال یمكن أن تتوقع المجموعة القضاء على كافة المخاطر التشغیلیة، ولكن یمكنھا إدارة تلك 

ملة، بحیث یمكن للمجموعة إدارة تلك  المخاطر من خالل وضع نظام رقابي محكم ومراقبة ومواجھة المخاطر المحت 
المخاطر. تتضمن النظم الرقابیة كیفیة الفصل الفعال بین المھام والتحكم في الدخول على األنظمة وتحدید الصالحیات  

 وإجراءات التسویة وتدریب الموظفین وإجراءات التقییم المالئم. تتم مراجعة العملیات بشكل مستمر. 
 

 مخاطر التأمین (و) 
 

ل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا المجموعة بموجب عقود التأمین في اختالف المطالبات الفعلیة ودفعات  تتمث
التعویضات أو توقیتھا عن التوقعات الخاصة بھا. یتأثر ذلك بمدى تكرار حدوث المطالبات وحجمھا والتعویضات  

تھدف المجموعة إلى ضمان توفر احتیاطیات كافیة  الفعلیة المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طویلة األجل. وعلیھ،  
 لتغطیة ھذه االلتزامات. 

 
یتم الحد من التعرض للمخاطر المذكورة أعاله من خالل عملیة التنویع على مستوى محفظة كبیرة من عقود التأمین  

یھات استراتیجیة التأمین  والمناطق الجغرافیة. كما یتم الحد من تغیر المخاطر من خالل االختیار والتنفیذ الدقیق لتوج
 باإلضافة إلى االستفادة من ترتیبات إعادة التأمین.  
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٦
 

 (تابع) مخاطر التأمین  (و) 
 

كما ھو الحال مع شركات التأمین األخرى، وبغرض تقلیل التعرض لخسائر مالیة قد تنتج عن مطالبات تأمین جوھریة،  
تقوم المجموعة في سیاق أعمالھا االعتیادیة بالدخول في ترتیبات إعادة تأمین مع أطراف أخرى. توفر ترتیبات إعادة 

إلدارة رقابة على إمكانیة التعرض للخسائر نتیجة المخاطر الكبیرة  التأمین ھذه تنوعاً أكبر في مجال األعمال وتؤمن ل
كما توفر قدرة إضافیة على النمو. یتم إجراء جزء كبیر من إعادة التأمین بموجب عقود واتفاقیات وعقود اختیاریة  

   إلعادة تأمین فائض الخسارة.
 

التأمین، تقوم المجموعة بتقییم الظروف المالیة لشركات  وللحد من التعرض لخسائر مالیة فادحة من شركات إعادة 
إعادة التأمین ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافیة مماثلة، أو األنشطة أو الخصائص  

 االقتصادیة لشركات إعادة التأمین.
 

 مخاطر االئتمان المتعلقة بأعمال التأمین
 

عرض المجموعة لخسائر مالیة نتیجة لعجز أحد األطراف المقابلة في الوفاء تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر ت
 بالتزاماتھ التعاقدیة. 

 
 التأمین: بأعمالفیما یلي المجاالت الرئیسیة التي تتعرض المجموعة من خاللھا لمخاطر ائتمان فیما یتعلق 

 

 .حصة شركات إعادة التأمین من التزامات التأمین •
 .بالفعل ركات إعادة التأمین فیما یتعلق بالمطالبات المدفوعةالمبالغ المستحقة من ش •
 .التأمین حاملي وثائقالمبالغ المستحقة من  •
 . وسطاء التأمینالمبالغ المستحقة من  •
 المبالغ المستحقة من البنوك فیما یتعلق باألرصدة والودائع الثابتة. •
 

للحد من مخاطر الخسائر المالیة الناتجة عن التعثر في السداد، قامت المجموعة بوضع سیاسة یتم بموجبھا التعامل فقط  
مستمرة مراقبة تعرض المجموعة للمخاطر والتصنیفات االئتمانیة   بصوةمع أطراف مقابلة ذات جدارة ائتمانیة. تتم 

على األطراف المقابلة المعتمدة. یتم التحكم في   للمعامالت المستخلصة القیمة اإلجمالیةألطراف المقابلة ویتم توزیع ل
من خالل وضع حدود للطرف المقابل ویتم مراجعة ھذه الحدود واعتمادھا من قبل اإلدارة  نئتمااالالتعرض لمخاطر 

 بصورة سنویة.
 

ي المجموعة من مسؤولیتھا بصفتھا شركة  أن إعادة التأمین ال تعف إال  یتم استخدام إعادة التأمین إلدارة مخاطر التأمین.  
تأمین رئیسیة. في حال أخفقت شركة إعادة التأمین في دفع مطالبة ألي سبب كان، تظل المجموعة مسؤولة عن سداد 

لشركات إعادة التأمین وذلك من خالل  ةة مراجعة الجدارة االئتمانیالمطالبة لحامل وثیقة التأمین. تتم بصورة سنوی
 مراجعة الوضع المالي لھا قبل إبرام أیة عقود معھا. 

 
تحتفظ المجموعة بسجل لسداد الدفعات السباقة الخاصة بأصحاب العقود الھامة والتي تقوم المجموعة بالتعامل معھم  
بصورة منتظمة. یتم أیضاً إدارة التعرض لمخاطر من األطراف المقابلة بصورة فردیة من خالل ألیات أخرى مثل  

ن لدى المجموعة. تتضمن المعلومات اإلداریة  ینین ودائنیابلة مد وذلك عندما تكون األطراف المق مقاصةالحق بإجراء 
.  مخصصات انخفاض قیمة ذمم التأمین المدینة وعملیات الشطب الالحقةب التي یتم تقدیمھا للمجموعة تفاصیل خاصة 

من حاملي وثائق التأمین في إطار عملیات   للمخاطر بصورة فردیة أو بصورة جماعیة یتم جمع حاالت التعرض 
ي وثائق التأمین بصورة فردیة المستمرة للنظم الرقابیة، حیث أنھ في حال كان ھناك تعرض جوھري من حامل  المراقبة
من حاملي وثائق التأمین، یتم إجراء تحلیل مالي مماثل للتحیل الذي تم إجراؤه من قبل   متشابھة مجموعات أو من 

 المجموعة لشركات إعادة التأمین.
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 (تابع)  مخاطر االئتمان المتعلقة بأعمال التأمین
 

إن القیمة الدفتریة للموجودات المالیة المسجلة في البیانات المالیة، صافیة من خسائر االئتمان المتوقعة، أقصى تعرض  
 السائلة.لمخاطر االئتمان لدى المجموعة من ھذه الذمم المدینة وألموال 

 
 قیاس القیمة العادلة  ۷

 
ً لمبدأ التكلفة التاریخیة المعدل لقیاس القیمة العادلة لالستثماریة المدرجة   تقوم المجموعة بإعداد بیاناتھا المالیة وفقا

لوبات  بالقیمة العادلة والعقارات االستثماریة، ترى اإلدارة أن القیم الدفتریة والقیم العادلة المقدرة للموجودات والمط
المالیة التي لم یتم إدراجھا بالقیمة العادلة في البیانات المالیة ال تختلف بشكل جوھري، حیث إن ھذه الموجودات 

العاملة.    سلفوالمطلوبات إما أنھا ذات طبیعة قصیرة األجل أو یتم إعادة تسعیرھا بانتظام بالنسبة للودائع والقروض وال
فاض في القیمة، فقد تم خصم تدفقاتھا النقدیة المتوقعة، متضمنة العائدات من  التي تعرضت النخ  سلفأما القروض وال

البیع المتوقع للضمانات باستخدام أسعار الفائدة األصلیة مع مراعاة توقیت التحصیل ورصد مخصص للتدفقات النقدیة 
 غیر المؤكدة.

 
 النظام المتدرج للقیمة العادلة

 
باستخدام النظام المتدرج التالي للقیمة العادلة الذي یوضح أھمیة المدخالت المستخدمة تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة  

 في تحدید القیاسات:  
 

: سعر السوق المدرج (غیر المعدل) في سوق نشطة ألداة مطابقة. یتم تقییم ھذه األدوات بالرجوع ۱المستوى  •
مماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فیھا األسعار  إلى األسعار المدرجة غیر المعدلة للموجودات أو المطلوبات ال

 المدرجة بشكل مباشر وتكون مستخدمة في معامالت فعلیة ومنتظمة الظھور في السوق.
 

: أسالیب التقییم التي تستند إلى معطیات ملحوظة إما بطریقة مباشرة (وھي األسعار) أو غیر مباشرة  ۲المستوى   •
ل ھذه الفئة األدوات التي یتم تقییمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في (وھي المستمدة من األسعار). تشم

أسواق نشطة ألدواٍت مماثلة أو األسعار المدرجة لألدوات المطابقة أو المماثلة في األسواق األقل نشاطاً أو أسالیب 
 رة من بیانات السوق.التقییم األخرى بحیث تكون كافة المدخالت الھامة ملحوظة بطریقة مباشرة أو غیر مباش

 
: أسالیب التقییم التي تُستخدم فیھا مدخالت جوھریة غیر ملحوظة. تشمل ھذه الفئة كافة األدوات التي ۳المستوى   •

تشمل أسالیب تقییمھا مدخالت غیر مستندة إلى بیانات ملحوظة، كما یكون للمدخالت غیر الملحوظة تأثیر جوھري  
األدوات التي یتم تقییمھا استناداً إلى األسعار المدرجة لألدوات المماثلة حیث  على تقییم األداة. حیث تتضمن 

 یقتضي األمر إجراء تعدیالت أو افتراضات جوھریة غیر ملحوظة لكي تعكس الفروق بین األدوات. 
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النقدیة المخصومة. تشتمل االفتراضات والمعطیات  تشمل أسالیب التقییم صافي القیمة الحالیة ونماذج التدفقات 
المستخدمة في أسالیب التقییم على معدالت فائدة خالیة من المخاطر ومعدالت فائدة قیاسیة وفروق التصنیف االئتماني  

 ومعطیات أخرى یتم استخدامھا في تقدیر معدالت الخصم. 
 

لة الذي یوضح المبلغ الذي سوف یتم قبضھ لبیع األصل أو إن الھدف من أسالیب التقییم ھو تحدید قیاس القیمة العاد 
 دفعھ لتحویل االلتزام بموجب معاملة نظامیة بین مشاركین في السوق في تاریخ القیاس.

 
تستخدم المجموعة نماذج تقییم معترف بھا على نطاق واسع لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة الشائعة والبسیطة 

الملحوظة أو مدخالت النموذج  إلدارة بوضع القلیل من األحكام والتقدیرات. عادةً ما تكون األسعارالتي تتطلب قیام ا
متاحة في السوق ألدوات الملكیة المدرجة. إن توفر أسعار السوق الملحوظة ومدخالت النموذج یقلل من الحاجة إلى 

تبط بتحدید القیم العادلة. یختلف توافر أسعار السوق قیام اإلدارة بوضع تقدیرات وأحكام وكذلك یقلل من عدم الیقین المر
والمدخالت الملحوظة استناداً إلى المنتجات واألسواق، كما أنھ عرضة للتغییرات بناًء على أحداث معینة وظروف 

 عامة في األسواق المالیة.
 

مستویات مختلفة في النظام   في حال أمكن تصنیف المدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ضمن
العادلة، یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة بأكملھ ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقیمة العادلة المتدرج للقیمة 

تعترف المجموعة بالتحویالت فیما   األقل أھمیة بالنسبة لعملیة القیاس بأكملھا.  الذي ینطوي على المدخالت الجوھریة  
 ات النظام المتدرج للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي تم خاللھا التغییر.  بین مستوی

 
یعرض الجدول التالي تحلیل الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة حسب المستوى في النظام المتدرج للقیمة العادلة كما  

 :۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱في 
 

 اإلجمالي  المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول  تاریخ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم التقییم 

         الموجودات المقاسة بالقیمة العادلة
 ۷٬۹۲٥  ۷٬۹۲٥  -  -  استثمارات عقاریة

         
 بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

         أو الخسائر  
 ۸٥٬۹۸۷  -  -  ۸٥٬۹۸۷  أسھم متداولة

 -  -  -  -  أدوات دین متداولة
  ۸٥٬۹۸۷  -  -  ۸٥٬۹۸۷ 

 بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
         الشاملة األخرى  

 ۲۹٦٬۹٤٤  -  -  ۲۹٦٬۹٤٤  أسھم متداولة
 ٥۱٬۰٤۳  ٤۱٬۷۷۲  ۹٬۲۷۱  -  أسھم غیر متداولة

 ٥٬۳٥٤  -  ٥٬۳٥٤  -  استثمار في صنادیق مدارة
  ۲۹٦٬۹٤٤  ۱٤٬٦۲٤  ٥۱٬۷۷۲  ۳٥۳٬۳٤۱ 

 موجودات تم اإلفصاح 
         عن قیمتھا العادلة  

 -  -  -  -  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
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المتدرج للقیمة العادلة كما  یعرض الجدول التالي تحلیل الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة حسب المستوى في النظام 
 :۲۰۱۸دیسمبر   ۳۱في 

 
 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول تاریخ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم التقییم  

         الموجودات المقاسة بالقیمة العادلة 
 ۷۹٬٤۷۸  ۷۹٬٤۷۸  -  - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ استثمارات عقاریة

         
 بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

         أو الخسائر  
 ۱٦۱٬۳۸٤  -  -  ۱٦۱٬۳۸٤ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ أسھم متداولة

 -  -  -  - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ أدوات دین متداولة
  ۱٦۱٬۳۸٤  -  -  ۱٦۱٬۳۸٤ 

 بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات  
         الشاملة األخرى  

 ٤٥٤٬۹۲٥  -  -  ٤٥٤٬۹۲٥ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ أسھم متداولة
 ۹۹٬۳۱۷  ۸۷٬۲۸۱  ۱۲٬۰۳٦  - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ أسھم غیر متداولة

 ٦٬۳۳٦  -  ٦٬۳۳٦  - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ استثمار في صنادیق مدارة
  ٤٥٤٬۹۲٥  ۱۸٬۳۷۲  ۸۷٬۲۸۱  ٥٦۰٬٥۷۸ 

 موجودات تم اإلفصاح 
         عن قیمتھا العادلة  

 ۱٬۸۳۷  -  ۱٬۸۳۷  -  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 

إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قیمتھا الدفتریة كما ھو 
البیانات المالیة. بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالیة طویلة األجل، ال تتوقع اإلدارة أن یکون ھناك  مبین في ھذه 

 فرق جوھري بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة.
 

 استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 

األرباح والخسائر على األسھم وأدوات الدین المدرجة في أسواق تشتمل االستثمارات المسجلة بالقیمة العادلة من خالل  
 المال المحلیة وكذلك الدولیة. تستند عملیات التقییم إلى أسعار السوق المعلنة في سوق المال.

 
 استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

 
ارات المسجلة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ضمن یتم تسجیل أرباح / خسائر إعادة تقییم االستثم

حقوق الملكیة، وتشتمل ھذه االستثمارات على االستثمارات االستراتیجیة طویلة األجل في األسھم المدرجة والشركات  
مال، بینما یتم تقییم  وصنادیق األسھم الخاصة. تستند تقییمات األسھم المدرجة على أسعار السوق المعلنة في سوق ال

الصنادیق على أساس بیانات صافي قیمة الموجودات المستلمة من مدیري الصنادیق. تساعد البیانات المالیة للشركات  
في تحدید قیمة ھذه االستثمارات التي یتم التوصل إلیھا في المقام األول عن طریق تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة. 

ألسھم العادیة غیر المدرجة باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة والتقییم على أساس قُدرت القیمة العادلة ل
مضاعف معدل األسعار إلى األرباح. یتطلب التقییم من اإلدارة وضع بعض االفتراضات حول معطیات نموذج التقییم  

تقلب ومضاعفات معدل األسعار إلى  وتشمل التدفقات النقدیة المتوقعة ومعدل الخصم ومخاطر االئتمان ومعدالت ال
األرباح. یمكن وضع تقییم معقول الحتماالت التقدیرات المختلفة ضمن نطاق طریقة التقییم، التي تستخدم في تقدیر  

 اإلدارة للقیمة العادلة الستثمارات األسھم غیر المدرجة.
  



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۷۲ 

 (تابع) قیاس القیمة العادلة   ۷
 

غیر الملحوظة المستخدمة في تقییم األسھم غیر المدرجة واالستثمارات العقاریة  یوضح الجدول التالي المعطیات الھامة  
 من مستویات قیاس القیمة العادلة. ۳المصنفة ضمن المستوى 

 

 
 أسلوب 
 التقییم

المعطیات الھامة غیر 
 الملحوظة في التقییم

 النطاق 
 (المتوسط المرجح)

 تأثیر معطیات التقییم 
 على القیمة العادلة

     

 أسھم غیر مدرجة

التقییم على  
أساس مضاعف 
معدل األسعار 

 إلى األرباح
 مضاعف معدل 

 ۱٥ – ۱۰ األسعار إلى األرباح

أي زیادة / (نقص) بدرجة واحدة في 
مضاعفات معدالت األسعار إلى األرباح 

یمكن أن یؤدي إلى زیادة (نقص) في 
 .ألف درھم ۳۰۰القیمة العادلة بمبلغ 

 

 شركات مماثلة.تم الحصول على مضاعفات معدالت األسعار من 
 

 تأثیر المعطیات غیر الملحوظة على قیاس القیمة العادلة
 

أن المجموعة ترى أن تقدیرھا للقیمة العادلة مناسباً، فإن استخدام طرق أو افتراضات مختلفة قد ینتج عنھ قیاسات بالرغم من 
، إن التغیر في افتراض أو أكثر من االفتراضات المستخدمة ۳مختلفة للقیمة العادلة. بالنسبة لقیاس القیمة العادلة في المستوى 

 كل معقول قد یكون لھ التأثیرات التالیة. في االفتراضات البدیلة المحتملة بش 
 التأثیر على اإلیرادات الشاملة األخرى  
 (سلیبة)  إیجابیة 
 ألف درھم  ألف درھم  

   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ) ٥٥٤(  ٥٥٤ الخسائرأسھم غیر مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 

  -----------------  ----------------- 
 ) ٥٥٤(  ٥٥٤ حساسیة التدفقات النقدیة

  ========  ======== 
   ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 )۹۹۳( ۹۹۳ الخسائرأسھم غیر مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
  -----------------  ----------------- 

 )۹۹۳( ۹۹۳ حساسیة التدفقات النقدیة
  ========  ======== 
 

 تحویالت بین الفئات
 

من مستویات قیاس القیمة العادلة. یوضح الجدول التالي   ۲والمستوى  ۱خالل الفترة، لم تكن ھناك أي تحویالت بین المستوى 
 العادلة:من النظام المتدرج للقیمة  ۳مطابقة األرصدة االفتتاحیة مع األرصدة الختامیة لقیاس القیمة العادلة بالمستوى 

 

أسھم غیر مدرجة   
ة العادلة من مبالقی

خالل اإلیرادات 
 الشاملة األخرى 

أسھم غیر مدرجة 
ة العادلة من مبالقی

خالل اإلیرادات 
 الشاملة األخرى

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۸۳٬۰۹٥ ۸۷٬۲۸۱ ینایر  ۱الرصید في 
 ٤٬۱۸٦ )٥٫۹۸٤( األخرى األرباح / (الخسائر) في اإلیرادات الشاملة 

 - - مشتریات 
 - )۳۹٬٥۲٥( استبعادات

 - - ۳تحویل إلى المستوى 
 - - ۳تحویل من المستوى 

  -----------------  ----------------- 
 ۸۷٬۲۸۱ ٤۱٫۷۷۲ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

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



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۷۳ 

 (تابع) قیاس القیمة العادلة   ۷
 

 األدوات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة 
 

لعادلة الذي یتم في اطاره تصنیف قیاسات القیمة العادلة في  یوضح الجدول التالي القیم العادلة لألدوات المالیة غیر الُمقاسة بالقیمة العادلة وتحلیلھا حسب المستوى في النظام المتدرج للقیمة ا
 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 

 ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  
إجمالي القیمة  

 العادلة
إجمالي القیمة  

 الدفتریة 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  

      الموجودات  
 ۱٦٬۱۳٤ ۱٦٬۱۳٤ - - ۱٦٬۱۳٤ األرصدة النقدیة 

 ۲٬٤٥۲٬۰۳۰ ۲٬٤٥۲٬۰۳۰ - - ۲٬٤٥۲٬۰۳۰ حق من البنوكتالمس
 ٤۹۹٬۸۰۸ ٤۹۹٬۸۰۸ - - ٤۹۹٬۸۰۸ سلفالقروض وال

 ۹۰٬۸٥۰ ۹۰٬۸٥۰ - - ۹۰٬۸٥۰ موجودات استثمار وتمویل إسالمي
 ۹۰٬۰۹٥ ۹۰٬۰۹٥ - - ۹۰٬۰۹٥ االستثمار في شركات زمیلة

 ۱۱۱٬۲٦٥ ۱۱۱٬۲٦٥ - - ۱۱۱٬۲٦٥ ذمم التأمین المدینة وموجودات العقود
 ۱۰۷٬٥۳۲ ۱۰۷٬٥۳۲ - - ۱۰۷٬٥۳۲ وموجودات أخرىفائدة مستحقة القبض 

  ------------- -- ------  -------------------  -----------------  --------------- -- ----  ------ -- ------------ 
 ۳٬۳٦۷٬۷۱٤ - - ۳٬۳٦۷٬۷۱٤ ۳٬۳٦۷٬۷۱٤ 
  =========  ========  ========  =========  ========= 

      المطلوبات  
 ۲٬٤۷۰٬۸۰۷ ۲٬٤۷۰٬۸۰۷ - - ۲٬٤۷۰٬۸۰۷ ودائع العمالء وحسابات ھامشیة

 ۱۳٬٤٥۹ ۱۳٬٤٥۹ - - ۱۳٬٤٥۹ المستحق لبنوك ومؤسسات مالیة أخرى
 ۱۷۳٬۱۰۰ ۱۷۳٬۱۰۰ - - ۱۷۳٬۱۰۰ قروض قصیرة األجل 
 ۱۰۰٬۰۰۳ ۱۰۰٬۰۰۳ - - ۱۰۰٬۰۰۳ قروض متوسطة األجل

 ۹٤٬۸۹۰ ۹٤٬۸۹۰ - - ۹٤٬۸۹۰ أقساط غیر مكتسبة
 ٥۸٬۸٥۱ ٥۸٬۸٥۱ - - ٥۸٬۸٥۱ إجمالي المطالبات القائمة

 ۸٬۳۷٤ ۸٬۳۷٤   ۸٬۳۷٤ التزامات اإلیجار
 ۱۹٥٬۳۹۲ ۱۹٥٬۳۹۲ - - ۱۹٥٬۳۹۲ فائدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 ۱٤٬٥۷۳ ۱٤٬٥۷۳ - - ۱٤٬٥۷۳ مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین
  -------------------  -------------------  -----------------  ------ -- -------------  --- --- --------------- 
 ۳٬۱۲۹٬٤٤۹ - - ۳٬۱۲۹٬٤٤۹ ۳٬۱۲۹٬٤٤۹ 
  =========  ========  ========  =========  ========= 
 



 دار التمویل ش.م.ع
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۷٤ 

 (تابع) قیاس القیمة العادلة   ۷
 

 بالقیمة العادلة األدوات المالیة غیر المقاسة 
 

لعادلة الذي یتم في اطاره تصنیف قیاسات القیمة العادلة في  یوضح الجدول التالي القیم العادلة لألدوات المالیة غیر الُمقاسة بالقیمة العادلة وتحلیلھا حسب المستوى في النظام المتدرج للقیمة ا
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 
 إجمالي القیمة الدفتریة  إجمالي القیمة العادلة ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم   

      الموجودات 
 ۱۷٬٥۹۹ ۱۷٬٥۹۹ - - ۱۷٬٥۹۹ األرصدة النقدیة

 ٥۱۲٬۱۷۹ ٥۱۲٬۱۷۹ - - ٥۱۲٬۱۷۹ حق من البنوكتالمس
 ۲٬۳۰۰٬٥۰٤ ۲٬۳۰۰٬٥۰٤ - - ۲٬۳۰۰٬٥۰٤ سلفالقروض وال

 ۱٤۲٬٦۱٤ ۱٤۲٬٦۱٤ - - ۱٤۲٬٦۱٤ موجودات استثمار وتمویل إسالمي 
 ٥۰٬٤۸٥ ٥۰٬٤۸٥ - - ٥۰٬٤۸٥ االستثمار في شركات زمیلة 

 ۹٤٫٤٦۲ ۹٤٫٤٦۲ - - ۹٤٫٤٦۲ ذمم تأمین مدینة وموجودات عقود 
 ۱٤۲٫۰۲۷ ۱٤۲٫۰۲۷ - - ۱٤۲٫۰۲۷ فائدة مستحقة القبض وموجودات أخرى 

  -------------------  -------------------  -----------------  -------------------  -------------- - ---- 
 ۳٬۲٥۹٬۸۷۰ - - ۳٬۲٥۹٬۸۷۰ ۳٬۲٥۹٬۸۷۰ 
  =========  ========  ========  =========  ========= 

      المطلوبات 
 ۲٬۷٤٦٬۸۹۱ ۲٬۷٤٦٬۸۹۱ - - ۲٬۷٤٦٬۸۹۱ ودائع العمالء وحسابات ھامشیة 

 ۱٥٬۰۱٤ ۱٥٬۰۱٤ - - ۱٥٬۰۱٤ المستحق لبنوك ومؤسسات مالیة أخرى 
 ۲۷٬٦۰۰ ۲۷٬٦۰۰ - - ۲۷٬٦۰۰ قروض قصیرة األجل 
 ۱۸۳٬۳۳٥ ۱۸۳٬۳۳٥ - - ۱۸۳٬۳۳٥ قروض متوسطة األجل

 ۸۸٫۹۳۸ ۸۸٫۹۳۸ - - ۸۸٫۹۳۸ أقساط غیر مكتسبة
 ٦۳٫۳٥۲ ٦۳٫۳٥۲ - - ٦۳٫۳٥۲ إجمالي المطالبات قید السداد 

 ۱۸۷٫۰۰۱ ۱۸۷٫۰۰۱ - - ۱۸۷٫۰۰۱ فائدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
 ۱٤٬۰۸۰ ۱٤٬۰۸۰ - - ۱٤٬۰۸۰ مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین

  -------------------  ------- ----------  -----------------  -------------------  ------------------ 
 ۳٬۳۲٦٬۲۱۱ - - ۳٬۳۲٦٬۲۱۱ ۳٬۳۲٦٬۲۱۱ 
  =========  ========  ========  =========  ========= 



 دار التمویل ش.م.ع
 

۷٥ 
 

 كفایة رأس المال ۸
 

 إدارة رأس المال
 

دعم من أجل    مناسبةإن الھدف الرئیسي من إدارة رأسمال المجموعة ھو التأكد من أن المجموعة تحتفظ بنسب رأسمال  
المفروضة علیھا من جھات  القیمة للمساھمین، وضمان أن المجموعة تلتزم بمتطلبات رأس المال  وتعزیزأعمالھا، 
 . خارجیة

 
التعدیالت الالزمة علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة   تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال وإجراء

وسمات المخاطر التي تتعرض لھا أنشطتھا. ومن أجل المحافظة على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، فقد تقوم المجموعة 
ھداف والسیاسات  بتعدیل مبلغ توزیعات األرباح للمساھمین أو إصدار سندات رأس المال. لم تطرأ أي تغییرات على األ

 .  عن السنوات السابقةبھذا الشأن والعملیات 
 
 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۷٦۱٬٤٦۸ ۸۲۰٬٦۷۰ قاعدة رأس المال اإلجمالیة
  ---- -------------  ---------- ------- 

   : الموجودات المرجحة بمخاطر
 ۳٬۳٤٥٬۸۸٦ ۳٬۲٥۷٬٦۰۲ بنود بیان المركز المالي

 ۳۹۹٬۷۸٦ ۲٦۸٬۰٤٥ التعرضات خارج بیان المركز المالي
  -------------------  ------------------- 

 ۳٬۷٤٥٬٦۷۲ ۳٬٥۲٥٬٦٤۷ إجمالي الموجودات المرجحة بمخاطر 
  = ========  ======== 

 ٪۲۰ .۳۳ ٪۲۳ .۲۸ نسبة الموجودات (٪) إجمالي 
  ----- ----------  ------- ------- 
 

  



 ویل ش.م.عدار التم
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۷٦ 
 

۹  ً  الشركات التابعة والشركات التابعة المملوكة جزئیا
 

 التالیة:  تتضمن ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة 
 

 النشاط الرئیسي )٪نسبة الملكیة ( بلد التأسیس  اسم الشركة التابعة
  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  
 خدمات التمویل اإلسالمي ۱۰۰ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة التمویل اإلسالمي ش.م.خدار 

 التأمین ٤٥ .۱٥ ٤٥ .٦۱ اإلمارات العربیة المتحدة دار التأمین ش.م.ع
 الوساطة المالیة ۷۰ ۷۰ اإلمارات العربیة المتحدة شركة دار التمویل لألوراق المالیة ذ.م.م

 االستثمار وإدارة األصول ۱۰۰ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة لالستثمار ش.م.خكاب إم 
 خدمات  - ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة خدمات دار التمویل 

 

غیر المسیطرة. تستند ھذه  مادیةیبین الجدول التالي المعلومات المالیة الموجزة للشركات التابعة ذات حصص 
 المجموعة:  على المبالغ قبل حذف األرصدة بین شركات  المعلومات

 

  دار التأمین ش.م.ع 
 لألوراق  دار التمویل

 اإلجمالي  المالیة ذ.م.م 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
          

 - -  ۳۰ ۳۰  ٥٤ .۸٥  ٪٥٤ .۳۹ نسبة الحصص غیر المسیطرة (٪)
  --------------------   ---- ------------   ----- ---------  --------------------   ------- ---------  --------- ------ 

          الرصید المتراكم للحصص
 ۷٥٬۸۸۸ ۸۷٬۷۸۲  ۲۳٬٥۷٦ ۲۳٬٦۳٦  ٥۲٬۳۱۲  ٦٤٬۱٤٦ غیر المسیطرة المادیة   
  ------- ---------   -------- -------   ---- -----------  --------------------   ----- ----------  ------- ------- 

    بیان المركز المالي الموجز 
          التابعةللشركات   

 ٤۷۹٬٥۸٥ ٥٤۳٬۸٤۲  ۱۷٥٬۱۱۷ ۲۰۹٬٤۸۸  ۳۰٤٬٤٦۸  ۳۳٤٬۳٥٤ إجمالي الموجودات
 )۲۹۸٬٥٥٦( )۳۲۷٬۳۰۱(  )۹۳٬۹۱٦( )۱۲۸٬۰۸۸(  )۲۰٤٬٦٤۰(  )۱۹۹٬۲۱۳( إجمالي المطلوبات

  --------------------   --------------------   -----------------  --------------------   --------------------  --------- --------- 
 ۱۸۱٬۰۲۹ ۲۱٦٬٥٤۱  ۸۱٬۲۰۱ ۸۱٬٤۰۰  ۹۹٬۸۲۸  ۱۳٥٬۱٤۱ إجمالي حقوق الملكیة

  === =====   = ======   ========  =========   === =====  ======== 
          التابعة بیان الدخل للشركات 

 ٥۹٬۰۷٦ ٦۷٬۸۸۳  ۸٬۹٦٤ ۷٬۹۱٦  ٥۰٬۱۱۲  ٥۹٬۹٦۷ صافي اإلیرادات
  --------- -------   -- ---------------   -----------------  --------------------   ------------ ---  ----- ---------- 

 ۱۱٬۲۳۲ ۱٦٬۳٦٥  ٥۸۹ ۱۹۹  ۱۰٬٦٤۳  ۱٦٬۱٦٦ (خسائر) السنةصافي أرباح/
  ------ -----------   -- ---------------   -----------------  --------------------   --------- ------  --- ----------- 

(خسائر) السنة صافي أرباح/
 ٦٬۰۱٥ ۸٬۸٥۳  ۱۷۷ ٦۰  ٥٬۸۳۸  ۸٬۷۹۳ للحصص غیر المسیطرةالمخصص 

  ------- ---------   -- - -------------   -----------------  --------------------   ------ ---------  ---- -------- 
  خسائر) ال/ ( اإلیرادات إجمالي 

 ۸٬۰۲۲ ۲۰٬۳۹۸  ٥۸۹ ۱۹۹  ۷٬٤۳۳  ۲۰٬۱۹۹ للسنةالشاملة   
  =======   === ====   ========  =========   = ======  ===== = 

 خسائر) ال/ ( اإلیرادات إجمالي 
 المخصصة للحصصالشاملة   
 ٤٬۲٥٤ ۱۱٬۰٤٦  ۱۷۷ ٦۰  ٤٬۰۷۷  ۱۰٬۹۸٦ غیر المسیطرة  
  = ======   ======   ========  =========   =======  ======== 

          التدفقات النقدیة للشركات التابعة
 ٦۰٬۹۳۰ )۳۲٬۱۷٥(  ۳۷٬۷۷۳ )۱۷٬٤۰۲(  ۲۳٬۱٥۷  ۱٤٬۷۷۳ التشغیلیة  األنشطة 
 )۷۳٬۳۱٥( ۱۷٬٥۹۰  )٦٥( )۳۱۲(  )۷۳٬۲٥۰(  ۱۷٬۹۰۲ االستثماریةاألنشطة 
 )۳۷٬۷۲۷( ۳٤٬۲۰۱  )۳۷٬۷۲۷( ۲۱٬۳٥۲  -  ۱۲٬۸٤۹ التمویلیة األنشطة 

  ----------- ------   -- ----------------   -----------------  ---- -------------   ---------- ------  ----- ---------- 
 صافي (النقص) / الزیادة في النقد 

 )٥۰٬۱۱۲( ۱۹٬٦۱٦  )۱۹( ۳٬٦۳۸  )٥۰٬۰۹۳(  ۱٥٬۹۷۸ یعادلھ وما   
  == =====   = =======   == =====  =======   == =====  ======== 



 ویل ش.م.عدار التم
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۷۷ 
 

 معلومات حول القطاعات  ۱۰
 

 ألغراض إداریة، یتم تقسیم المجموعة إلى خمسة قطاعات عمل رئیسیة كالتالي: 
 
تمویل الشركات واألفراد ویشمل في األساس تقدیم القروض وغیرھا من التسھیالت االئتمانیة للعمالء من قطاع   ) ۱(

 المؤسسات واألفراد.
 قطاع االستثمار ویشمل إدارة المحفظة االستثماریة وأنشطة الخزینة لدى المجموعة. ) ۲(
الشركات التابعة للمجموعة المتمثل في تقدیم  قطاع التمویل واالستثمار اإلسالمي ویشمل النشاط الرئیسي إلحدى   ) ۳(

ً ألحكام ومبادئ الشریعة  خدمات االستثمار وتمویل األفراد والشركات وما یرتبط بھا من خدمات أخرى وفقا
 اإلسالمیة.

 قطاع التأمین ویشمل إحدى الشركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات التأمین باستثناء التأمین على الحیاة. ) ٤(
 الوساطة ویشمل إحدى الشركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات الوساطة.  قطاع  ) ٥(
 

. تبَرم المعامالت بین  ھا الرئیسیةقطاعاتحول    علیھ المجموعة في تقدیم معلوماتتمثل ھذه القطاعات األساس الذي تستند  
 القطاعات باألسعار التي تحددھا اإلدارة مع مراعاة تكلفة التمویل.

 
 

 
 



 ش.م.عدار التمویل 
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۷۸ 

 

 (تابع)معلومات حول القطاعات  ۱۰
 

   للمجموعة مبینة كالتالي: المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغیلیة 
 

 

         تمویل ال    تمویل  
         واالستثمار    الشركات  
 جمالياإل  غیر مخصصة  التأمین   الوساطة  اإلسالمي  االستثمار  واألفراد  

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱
              

 إیرادات الفوائد واإلیرادات من الموجودات التمویلیة  
 ۱٤٫۹۲۷  ۲۳٫۷۰۱  ۲۱۰٫۱۱۷ واالستثماریة اإلسالمیة   

 
۷٫۸۷٤  ۳٫۳٤۰  -  ۲٥۹٫۹٥۹ 

 )۸٥٫٦۲۱(  -  -  )۲٫۳٤۳(  )۱٫۲٤۰(  )۷٫۳۷٥(  )۷٤٫٦٦۳( الفوائد واألرباح الموزعة على المودعین مصروفات
 ٤۳٫۰٤٥  -  -  ۱٫٥٤۳  ۲٫۱۲۲  -  ۳۹٫۳۸۰ والعموالتصافي إیرادات الرسوم 

 ۱٤٫۲۷۹  -  -  -  -  ۱٤٫۲۷۹  - صافي إیرادات االستثمار
 ۱٤۷٫۱۳۹  -  ۱٤۷٫۱۳۹  -  -  -  - صافي أقساط التأمین المكتسبة

 )۱۱٫٦۹۸(  -  )۱۱٫٦۹۸(  -  -  -  - صافي العموالت المدفوعة 
 )۸٤٫٤۱۱(  -  )۸٤٫٤۱۱(  -  -  -  - صافي مطالبات التأمین المتكبدة

 )٥٫٤٤٥(  -  )٥٫٤٤٥(  -  -  -  - إیرادات تأمین أخرى 
 ٤٥٫٥۸٥  -  ٤٥٫٥۸٥  -  -  -  - صافي إیرادات التأمین

 )۳٦٥(  -  -  -  -  )۳٦٥(  - حصة من نتائج شركة زمیلةال
 ۲۱٫۰۲۷  -  ۱٫٥۷۲  ۸٤۲  -  ۳۸  ۱۸٫٥۷٥ إیرادات تشغیلیة أخرى

 ۳٤۳٫٤۹٤  -  ۹٦٫۰۸۲  ۷٫۹۱٦  ۱٥٫۸۰۹  ۳۰٫۲۷۸  ۱۹۳٫٤۰۹ إجمالي إیرادات القطاعات
 )۱٦٫۳۸۲(  )۱۳٫۳۹۸(  )۱٫۸۲۹(  )۳۰۰(  )٥٥۱(  )۳۰٤(  - معداتالتجھیزات والممتلكات وللستھالك اال

              رواتب وامتیازات ومخصصات 
 )۱۸۸٫٦۲٤(  )۷٦٫۷۰۲(  )٤۱٫۹۷۲(  )۷٫٤۱۷(  )۱۰٫٤۸٦(  )۱۰٫٥۹۳(  )٤۱٫٤٥٤( مصروفات ورسوم أخرى 

              والرسوم األخرىإجمالي المصروفات 
 ۹۲٫۹۰۳  )۹۰٫۱۰۰(  ٦٫٦۹٦  ۱۹۹  ٤٫۷۷۲  ۱۹٫۳۸۱  ۱٥۱٫۹٥٥ ربح السنة قبل االنخفاض في القیمة

 )٦۹٫۲٥۸(  -  -  -  -  -  )٦۹٫۲٥۸( سلفصافي مخصصات االنخفاض في قیمة القروض وال
 صافي مخصصات االنخفاض في قیمة الموجودات 

 )۱٫۲۰۰(  -  - التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة   
 

-  -  -  )۱٫۲۰۰( 
 ۲۲٫٤٤٥  )۹۰٫۱۰۰(  ٦٫٦۹٦  ۱۹۹  ۳٫٥۷۲  ۱۹٫۳۸۱  ۸۲٫٦۹۷ صافي أرباح السنة

 ۳٫۹۲۳٫۹۳۳  -  ۳۳٤٫۳٥٤  ۲۰۹٫٤۸۸  ۱٤٤٫۲۳۳  ۹۱۹٫٦٦۸  ۲٫۳۱٦٫۱۹۰ موجودات القطاع
 ۳٫۱۲۹٫٤٤۹  -  ۱۹۹٫۲۱۳  ۱۲۸٫۰۸۸  ٥٥٫۳٤۸  ٤٥۷٫۸۷٦  ۲٫۲۸۸٫۹۲٤ مطلوبات القطاع

 ۳٫۰٦٥  ۱٫۸۹۰  ٥۳۹  ۲۹۹  ٤٥  ۲۹۲  - الموجودات غیر المتداولة خالل السنة إلىإضافات 



 ویل ش.م.عدار التم
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۷۹ 
 

 (تابع)معلومات حول القطاعات  ۱۰
 

 للمجموعة مبینة كالتالي: المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغیلیة 
 

         تمویل ال    تمویل  
         واالستثمار    الشركات  
 جمالياإل  غیر مخصصة  التأمین   الوساطة  اإلسالمي  االستثمار  واألفراد  

 ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱
              

 إیرادات الفوائد واإلیرادات من الموجودات التمویلیة  
 ۲٦۱٬٥٤۳  -  ۱٬۳۹٦  ۹٬٥۹۷  ۲۱٬۱٦۳  ۱٦٬۰۹۷  ۲۱۳٬۲۹۰ واالستثماریة اإلسالمیة   

 )۸٥٬٦۰۸(  -  -  )۳٬۳٤۳(  )۱٬۹۹٤(  )۱۳٬٦۳۳(  )٦٦٬٦۳۸( الفوائد واألرباح الموزعة على المودعین مصروفات
 ۱۹٬۰۱۷  -  -  -  -  ۱۹٬۰۱۷  - صافي اإلیرادات من األدوات الدائمة

 ٤٦٬۷٤۸  -  -  ۲٬۲۱٦  ۳٬٦۷٦  -  ٤۰٬۸٥٦ صافي إیرادات الرسوم والعموالت
 ۱٤۱٫۳۹۹  -  ۱٤۱٫۳۹۹  -  -  -  - صافي أقساط التأمین المكتسبة

 )۱۱٫۳۲۳(  -  )۱۱٫۳۲۳(  -  -  -  - صافي العموالت المدفوعة 
 )۸٤٫٤٤۳(  -  )۸٤٫٤٤۳(  -  -  -  - صافي مطالبات التأمین المتكبدة

 )٦٫۸٦۰(  -  )٦٫۸٦۰(  -  -  -  - إیرادات تأمین أخرى 
 ۳۸٬۷۷۳  -  ۳۸٬۷۷۳  -  -  -  - صافي إیرادات التأمین

 )٤۰۷(  -  -  -  -  )٤۰۷(  - صافي إیرادات االستثمار
 )۱٬۲۳٥(  -  -  -  -  )۱٬۲۳٥(  - حصة من نتائج شركة زمیلةال

 ۲۱٬٦۲۷  -  ۳٬۰۳۷  ٤۹٤  -  )۱٬۹٦۸(  ۲۰٬۰٦٤ إیرادات تشغیلیة أخرى
 ۳۳۹٬۲۳۱  -  ٤۳٬۲۰٦  ۸٬۹٦٤  ۲۲٬۸٤٥  ۱۷٬۸۷۱  ۲۰۷٬٥۷۲ إجمالي إیرادات القطاعات

 )۸٬۷۰۱(  )٦٬۱٤۸(  )۱٬۱٦۱(  )٥۱٦(  )۷٥۲(  )۱۲٤(  - معداتالتجھیزات والممتلكات وللستھالك اال
              رواتب وامتیازات ومخصصات 

 )۱۹۳٬۷٥٦(  )٦۳٬٤۰٥(  )۳۸٬۳۰۸(  )۷٬۸٥۹(  )۱۱٬٥۰۰(  )۹٬۹۲٦(  )٦۲٬۷٥۸( مصروفات ورسوم أخرى 
 )۲۰۲٬٤٥۷(  )٦۹٬٥٥۳(  )۳۹٬٤٦۹(  )۸٬۳۷٥(  )۱۲٬۲٥۲(  )۱۰٬۰٥۰(  )٦۲٬۷٥۸( إجمالي المصروفات والرسوم األخرى
 ۹۸٬۰۰۱  )٦۹٬٥٥۳(  ۳٬۷۳۷  ٥۸۹  ۱۰٬٥۹۳  ۷٬۸۲۱  ۱٤٤٬۸۱٤ ربح السنة قبل االنخفاض في القیمة

 )۷٥٬۸٤۸(  -  -  -  -  -  )۷٥٬۸٤۸( سلفاالنخفاض في قیمة القروض والصافي مخصصات 
 صافي مخصصات االنخفاض في قیمة الموجودات 

 )٤٬۳۱۳(  -  -  -  )٤٬۳۱۳(  -  - التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة   
 ۱۷٬۸٤۰  )٦۹٬٥٥۳(  ۳٬۷۳۷  ٥۸۹  ٦٬۲۸۰  ۷٬۸۲۱  ٦۸٬۹٦٦ صافي أرباح السنة

 ٤٬۰۹٤٬۳۸٤  -  ۳۰٤٬٤٦۸  ۱۷٥٬۱۱۷  ۱۸۲٬۷٦۳  ۱٬۱۱٤٬۷٥۰  ۲٬۳۱۷٬۲۸٦ موجودات القطاع
 ۳٬۳۲٦٬۲۱۱  -  ۲۰٤٬٦٤۰  ۹۳٬۹۱٦  ۹۸٬۷۹۱  ٦٤۰٬٥۹۳  ۲٬۲۸۸٬۲۷۱ مطلوبات القطاع

 ۱۹٬۳٤۳  ۱۷٬۹٥٤  ۱٬۲۳۳  ۱٤  ٦۲  ۸۰  - الموجودات غیر المتداولة خالل السنة إلىإضافات 



 دار التمویل ش.م.ع
 

  الموحدةالبیانات المالیة إیضاحات حول 
 

۸۰ 
 

 (تابع)معلومات حول القطاعات  ۱۰
 

 المنتجات والخدمات التي تحصل منھا القطاعات التشغیلیة على إیراداتھا  (أ)
 

بین القطاعات    والمصروفاتتم حذف اإلیرادات    ات المحققة من العمالء الخارجیین. تمثل اإلیرادات المدرجة أعاله اإلیراد 
 بالكامل. 

 
 ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصیص الموارد بین القطاعات: 

 
الموجودات التي تستخدم بصورة مشتركة بین وجودات على القطاعات التشغیلیة. یتم توزیع توزیع جمیع المتم ی •

 رادات المحققة من كل قطاع تشغیلي؛ و  القطاعات التشغیلیة على أساس اإلی
شغیلیة بصورة المطلوبات التي تتحملھا القطاعات التالقطاعات التشغیلیة. یتم توزیع  تم توزیع جمیع المطلوبات على  ی •

 موجودات القطاعات. بالتناسب مع  مشتركة 
 

 المعلومات الجغرافیة (ب) 
 

 في دولة اإلمارات العربیة المتحدة (بلد المقر).بصورة رئیسیة  تزاول المجموعة نشاطھا 
 

 المعلومات حول كبار العمالء   (ج)
 

 من إیرادات المجموعة من العمالء الخارجیین.  ٪۱۰ال یوجد عمیل واحد یمثل ما یزید على 
 

 صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من الموجودات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة  ۱۱
 

  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم   
     

 ۲۲۷٬٤٤۰  ۲۲۳٫٥۹۷  سلفقروض و
 ۱۷٬۲٦۷  ۹٫۹۷۸  موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیةاإلیرادات من 

 ۱٥٬۰۸٥   ۱٤٫۷۸۳  مبالغ مستحقة من البنوك
 ۱۹٫۰۱۷  ۱۱٫٦۰۱  اإلیرادات من استثمارات دائمة 

 ۱٬۷٥۱  -  أخرى
 إیرادات الفوائد واإلیرادات من الموجودات التمویلیة 

 ۲۸۰٫٥٦۰  ۲٥۹٫۹٥۹  واالستثماریة اإلسالمیة  
     

 )٦٦٬٦۳۸(  )۷٤٫٦٦۳(  ودائع العمالء وحسابات ھامشیة 
 )۱٦٬۹۷٦(  )۹٫۷۱۸(  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤّسسات مالیة أخرى 

 )۱٬۹۹٤(  )۱٫۲٤۰(  أرباح موزعة على المودعین
 )۸٥٬٦۰۸(  )۸٥٫٦۲۱(  مصروفات الفوائد واألرباح الموزعة على المودعین

     
 صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من الموجودات التمویلیة 

 ۱۹٤٫۹٥۲  ۱۷٤٫۳۳۸  واالستثماریة اإلسالمیة
 

التي تعرضت لالنخفاض في القیمة أو على  سلفال یتم االعتراف بإیرادات الفوائد أو األرباح على القروض وال
 الموجودات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة التي تعرضت لالنخفاض في القیمة.

 
 
 

 



 ویل ش.م.عدار التم
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۸۱ 
 

 صافي إیرادات الرسوم والعموالت  ۱۲
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم   ألف درھم  
    

    إیرادات رسوم وعموالت من
 ۲۹٬۸۲۸  ۲۲٫٦٥٤ رسوم متعلقة ببطاقات االئتمان

 ۱٦٬۹۰۲  ۱۱٫۷٤٥ رسوم تمویل للشركات 
 ۱۲٬۱۹۹  ۱۱٫۲٤٥ وخطابات ضمان اعتمادات مستندیة

 ۹٬۲۲٤  ۸٫۰٤۱ األخرى   ةالشامل اإلیرادات
 ٥۳٫٦۸٦  ٥۸٬۱٥۳ 
    

    مصاریف رسوم على 
 )۱۸٬٤۳۲(  )۹٫۸٤٤( مصاریف متعلقة ببطاقات االئتمان

 )۲٬۹۷۳(  )۷۹٦( أخرى
 ٤٦٬۷٤۸  ٤۳٫۰٤٥ صافي إیرادات الرسوم والعموالت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ویل ش.م.عدار التم
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۸۲ 
 

 صافي إیرادات االستثمارات   ۱۳
 

  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم   
     

     استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 ۳٫٥۳۱  )۲٥٫٤۱۹(  (الخسائر) / األرباح من االستبعاد 

 )۳۱٫٤۹۸(  ۱٦٫۰٥۱  التغیر في القیمة العادلة 
 ۸٫۱۱۳  ۳٫۲۳٤  توزیعات األرباح  

 الخسائر من استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة صافي 
 )۱۹٫۸٥٤(  )٦٫۱۳٤(  من خالل األرباح أو الخسائر  

 اإلیرادات من استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل  
     اإلیرادات الشاملة األخرى    

 ۱۹٫٤٤۷  ۲۰٫٤۱۳  توزیعات األرباح  
 )٤۰۷(  ۱٤٫۲۷۹  صافي إیرادات االستثمارات 

     
  

 إیرادات تشغیلیة أخرى، بالصافي ۱٤
 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ٦٬٥٥۳  ٥۰۷ استثمارات عقاریة  إیرادات من تأجیر 
 )۲٬٥۹۲(  )۱٥۷( الستثمار عقاري  التغیر في القیمة العادلة 

 ۳٬۳٦٤  ٤٫۷۳۳ تحصیل أرصدة عمالء مشطوبة
 ۱٤٬۳۰۰  ۱٥٫۹٤٤ أخرى

 ۲۱٫۰۲۷  ۲۱٫٦۲٦ 
 

 متعلقة بالموظفین  ومصروفاترواتب  ۱٥
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۳۹٬۸۱۲  ۳۷٫٤۹۹ رواتب أساسیة
 ۲۹٬۰٤۰  ۲٦٫۱٥۱ بدل تكالیف معیشة

 ۲۰٬۱۰۲  ۲٦٫٤٥۸ انتداب موظفین
 ۱٥٬٤٥۳  ۱٥٫٥۲۹ بدل سكن

 ۲٬۸۳۰  ۲٫۳٤۰ مكافآت 
 ۳۷٬۷٦٤  ۳٤٫۸۱۳ أخرى

 ۱٤۲٫۷۹۰  ۱٤٥٬۰۰۱ 
 
 

 عمومیة وإداریة  مصروفات ۱٦
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۸٬٦٤۳  ٦۷٤ اإلیجار مصروفات
 ٥٬٥٦۸  ٤٫۳۷٦ االتصاالت مصروفات

 ٦٬٦۱٤  ٥٫۰۹۰ أتعاب مھنیة  
 ۲٬۸۳۳  ۳٫٤٥۲ إصالحات وصیانة



 ویل ش.م.عدار التم
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۸۳ 
 

 ۲٤٬۸۳٦  ۳۱٫۹۲٤ أخرى  مصروفاتوإعالنات وصیانة 
    

 ٤٥٫٥۱٤  ٦۸٬٤۹٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفّضة ۱۷
 
یتم  أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة.  صافي تقسیمحتسب ربحیة السھم من خالل تُ 

األرباح والمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة لبیان آثار االنخفاض المحتمل    صافي  المخفضة بتعدیل  السھم  ربحیةتحدید  
ثیر مخفض على ربحیة السھم أي أدوات لھا تأ المجموعة، لم تصدر ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لجمیع األسھم العادیة. كما في 

 . ھا أو ممارستھا تحویلعند 
 

 یستند حساب الربحیة األساسیة والمخفضة للسھم على البیانات التالیة:
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۱۱٬۸۲٥  ۱۳٫٥۹۲ حقوق الملكیة في الشركة األم   حامليالسنة العائد إلى  أرباح
 )۲۲٬٥۰۰(  )۲۱٫۰۷۷( صكوك الشق األول المدفوعة ناقصاً: 
 )۱٬۰٦٤(  ۱٫۲۲۳ مكافآت مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة ناقصاً: 

 )۸٫۷۰۸(  )۱۱٬۷۳۹( 
    

 ۳۱۰٬۰٥۰  ۳۱۰٬۰٥۰ عدد األسھم العادیة المصدرة 
 ً  )۹٬٤۰۰(  )۹٬٤۰۰( : أسھم الخزینة  ناقصا
 ً  )۱٬۷٥۰(  )۱٬۷٥۰( على أسھم   المرتكزة: خطة مدفوعات الموظفین ناقصا

 ۲۹۸٬۹۰۰  ۲۹۸٬۹۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم
 ) ۰ .۰٤(  ) ۰ .۰۳( ربحیة السھم (بالدرھم)

 
 

 النقد وما یعادلھ  ۱۸
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    نقدیة أرصدة 
 ۱۱٫٥۹۹  ۱۰٫۱۳٤ نقد في الصندوق

 ٦٫۰۰۰  ٦٫۰۰۰ أرصدة نقدیة مقیدة*
 ۱٦٫۱۳٤  ۱۷٫٥۹۹ 

    صلیة أقل من ثالثة أشھراأل ھافترة استحقاقمبالغ مستحقة من البنوك 
 ۲۰۱٫۰۰۱  ۱۲۱٫۷۸۹ إیداعات لدى بنوك



 ویل ش.م.عدار التم
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۸٤ 
 

 ۱٦۷٫۲٦٤  ۲۰۷٫٦۳۷ حسابات تحت الطلب
 ۱۳۲٫۱٦۹  ۸٦٫۹۸۳ الطلبحسابات جاریة وتحت 

 ۱۱٫۷٤٥  ۸۳٫۳۹۹ لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  رصید 
 ٤۹۹٫۸۰۸  ٥۱۲٫۱۷۹ 

 صلیة األ  ھافترة استحقاقمستحقة للبنوك ومؤسسات مالیة أخرى  مبالغ 
 )۱۳٫٤٥۹( أقل من ثالثة أشھر   

 
)۱٥٫۰۱٤( 

 )٦٫۰۰۰(  )٦٫۰۰۰( أرصدة نقدیة مقیدة أخرى*
 ٥۰۸٫۷٦٤  ٤۹٦٫٤۸۳ صافي النقد وما یعادلھ 

 
 . ألف درھم) ٦٫۰۰۰: ۲۰۱۸(ألف درھم   ٦٫۰۰۰ بقیمةودائع لدى ھیئة التأمین في مثل النقد المقید تی *

 
 
 
 

  



 ویل ش.م.عدار التم
 

  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۸٥ 
 

 تحلیل التغیرات في التمویل خالل السنة  ۱۸-۱
 

 التشغیلیة.مطابقة الحركة في االلتزامات مع التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة 
 

 حقوق الملكیة  المطلوبات 
 ألف درھم 
قروض  

قصیرة 
 األجل

قروض 
متوسطة  

 األجل

التزامات 
 اإلیجار

األرباح 
 المحتجزة

صكوك الشق  
 األول 

سندات  
الشق 
 األول 

مكافأة مقترحة 
ألعضاء  

 مجلس اإلدارة

الحصص 
غیر  

 المسیطرة
         

 ۷٥٫۸۸۸ ۱٫۰٦٤ - ۲۸۱٫٥۰۰ ۲۰٫۱٤٦ - ۱۸۳٫۳۳٥ ۲۷٫٦۰۰ ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید الُمعاد بیانھ في 
         

         التغیرات من التدفقات النقدیة التمویلیة 
         

 - - - - - - - ) ۱٤٫٥۰۰( سداد قروض قصیرة األجل
 - - - - - - ) ۸۳٫۳۳۲( - سداد قروض متوسطة األجل

 - - - - - - - ۱٦۰٫۰۰۰ المتحصالت من قروض قصیرة األجل  
 - - - ) ۱٫۱۰۰( - - - - الحركة في صكوك الشق األول 

 - - - - - - - - التزامات إیجار مدفوعة
 - - ۱٥٫۰۰۰ - - - - - المتحصالت من سندات الشق األول 

 - - - - ) ۲۱٫۰۷٦( - - - فوائد مدفوعة على صكوك الشق األول 
توزیعات األرباح المدفوعة على سندات  

 - - - - )۹٦۲( - - - الشق األول 
 - - - - - ۸٫۳۷٤ - - التزامات إیجار مدفوعة

 - - - - ) ۸٫۸۷۳( - - - توزیعات األرباح النقدیة المدفوعة 
 - - - - - - - - التغیر في الحصص غیر المسیطرة

 - ) ۱٫۰٦٤( - - - - - - مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
  -------- -- ---------  -------- -- ---------  -----------------  ------- -- ----------  -----------------  -----------------  -----------------  ----------------- 

 إجمالي التغیرات من التدفقات  
 - ) ۱٫۰٦٤( ۱٥٫۰۰۰ ) ۱٫۱۰۰( ) ۳۰٫۹۱۱( ۸٫۳۷٤ ) ۸۳٫۳۳۲( ۱٤٥٫٥۰۰ النقدیة التمویلیة 

         
 إجمالي التغیرات األخرى ذات الصلة  

 ۱۱٫۸۹٤ ۱٫۲۲۳ - - ۲٦٫٦٥٥ - - - بحقوق الملكیة 
  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  ----------------- 

 ۸۷٫۷۸۲ ۱٫۲۲۳ ۱٥٫۰۰۰ ۲۸۰٫٤۰۰ ۱٥٫۸۹۰ ۸٫۳۷٤ ۱۰۰٫۰۰۳ ۱۷۳٫۱۰۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
  =======  =======  =======  =======  =======  =======  =======  ======= 

 
 حقوق الملكیة  المطلوبات 
 ألف درھم 
قروض قصیرة  

 األجل
قروض 
متوسطة  

 األجل

األرباح 
 المحتجزة

صكوك الشق  
 األول 

مكافأة مقترحة 
ألعضاء  

 مجلس اإلدارة

الحصص 
غیر  

 المسیطرة
       

 ۷۲٫٤۳۲ ۳٫۰۹۰ ۲۸۳٫٥٥۰ ) ٦٦٫۳٦۱( ۱۲۰٫۸۳٤ ۲٦٦٫٤۱۰ ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید الُمعاد بیانھ في 
       

       التغیرات من التدفقات النقدیة التمویلیة 
       

 - - - - - ) ۲۳۸٫۸۱۰( سداد قروض قصیرة األجل
 - - - - ) ۸۷٫٤۹۹( - سداد قروض متوسطة األجل

 - - - - ۱٥۰٫۰۰۰ - المتحصالت من قروض قصیرة األجل  
 - - ) ۲٫۰٥۰( - - - الحركة في صكوك الشق األول 

 - - - ) ۲۲٫٥۰۰( - - فوائد مدفوعة على صكوك الشق األول 
 - - - ) ۱٥٫۱٤۱( - - النقدیة المدفوعة توزیعات األرباح 

 ) ۱٫۳۸۸( - - - - - التغیر في الحصص غیر المسیطرة
 - ) ۳٫۰۹۰( - - - - مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

  ------ ----- -----------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  ----------------- 
 ) ۱٫۳۸۸( ) ۳٫۰۹۰( ) ۲٫۰٥۰( ) ۳۷٫٦٤۱( ٦۲٫٥۰۱ ) ۲۳۸٫۸۱۰( إجمالي التغیرات من التدفقات النقدیة التمویلیة

       
 ٤٫۸٤٤ ۱٫۰٦٤ - ۱۲٤٫۱٤۸ - - إجمالي التغیرات األخرى ذات الصلة بحقوق الملكیة

  -----------------  ------- --- ----------  -----------------  ----------- -- ------  -----------------  ----------------- 
 ۷٥٫۸۸۸ ۱٫۰٦٤ ۲۸۱٫٥۰۰ ۲۰٫۱٤٦ ۱۸۳٫۳۳٥ ۲۷٫٦۰۰ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

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



 دار التمویل ش.م.ع
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

۸٦ 
 

 ستثمارات اال ۱۹
بالقیمة العادلة   

من خالل  
اإلیرادات 

  الشاملة األخرى 

بالقیمة 
العادلة من  

خالل األرباح 
  أو الخسائر 

 بالتكلفة 
 اإلجمالي  المطفأة 

 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
۲۰۱۹        

        أدوات حقوق الملكیة:
 ۳۸۲٫۹۳۱  -  ۸٥٫۹۸۷  ۲۹٦٫۹٤٤ * مدرجة -
 ٥۱٫۰٤۳  -  -  ٥۱٫۰٤۳ غیر مدرجة  -
        

        دین:أدوات 
 -  -  -  - استثمارات غیر مدرجة  -
        

 ٥٫۳٥٤  -  -  ٥٫۳٥٤ استثمارات غیر مدرجة في صنادیق مدارة
 ۳٥۳٫۳٤۱  ۸٥٫۹۸۷  -  ٤۳۹٫۳۲۸ 
        

 ۳۸۷٫۷۲٥  -  ۸٥٫۹۸۷  ۳۰۱٫۷۳۸ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 ٥۱٫٦۰۳  -  -  ٥۱٫٦۰۳ خارج اإلمارات العربیة المتحدة

 ۳٥۳٫۳٤۱  ۸٥٫۹۸۷  -  ٤۳۹٫۳۲۸ 
        

 
۲۰۱۸         

        أدوات حقوق الملكیة:
 ٦۱٦٫۳۰۹  -  ۱٦۱٫۳۸٤  ٤٥٤٫۹۲٥ * مدرجة -
 ۹۹٬۳۱۷  -  -  ۹۹٬۳۱۷ غیر مدرجة  -
        

        دین: أدوات
 ۱٫۸۳۷  ۱٫۸۳۷  -  - استثمارات غیر مدرجة  -
        

 ٦٬۳۳٦  -  -  ٦٫۳۳٦ استثمارات غیر مدرجة في صنادیق مدارة
 ٥٦۰٫٥۷۸  ۱٦۱٫۳۸٤  ۱٫۸۳۷  ۷۲۳٫۷۹۹ 
        

 ٥۲۱٬۷۳۸  -  ۱٦۱٬۳۸٤  ۳٦۰٬۳٥٤ اإلمارات العربیة المتحدةداخل دولة 
 ۲۰۲٫۰٦۱  ۱٫۸۳۷  -  ۲۰۰٬۲۲٤ خارج اإلمارات العربیة المتحدة

 ٥٦۰٫٥۷۸  ۱٦۱٫۳۸٤  ۱٫۸۳۷  ۷۲۳٫۷۹۹ 
        

تملك المجموعة استثمارات في سندات دائمة من الشق األول وھي مصنفة ضمن أدوات حقوق ملكیة متداولة وأدوات 
 ۲۰٬۰۰۰:  ۲۰۱۸(  ال شيءومبلغ    ألف درھم)  ۲۲۰٬۸٥۳:  ۲۰۱۸(ألف درھم    ۳۷٬٤۲۸حقوق ملكیة غیر متداولة بمبلغ  

٪  ۸ .۲٥٪ سنویاً إلى ٥ . ٥ربح للكوبون یتراوح من فائدة/ متوسط معدللھذه األدوات  تخضع على التوالي. ألف درھم)
 ً ً ۸ . ۲٥٪ سنویاً إلى ٥ .٥ : ۲۰۱۸( سنویا ھذه االستثمارات مسجلة باسم أحد األطراف ذات العالقة الذي منح   . )٪ سنویا

 الشركة األم السیطرة التامة على تلك االستثمارات.   
 

للتصرف في ھذه  سیطرة كاملةالشركة األم  بمنحباسم أطراف ذات عالقة والذین قاموا  األدوات* یتم االحتفاظ بھذه 
 األسھم بصفتھا مالك.

 

: ۲۰۱۸( ألف درھم  ۱٬۸۳۷بالتكلفة المطفأة بمبلغ  مسجلةاستردت المجموعة خالل السنة استثمارات عند االستحقاق 
 . ألف درھم) ۸۱٬٦٥٤

 
إلیرادات الشاملة األخرى نظراً ألنھ من المتوقع االحتفاظ بھا على المدى الطویل تم التصنیف بالقیمة العادلة من خالل ا

 ألغراض استراتیجیة.  



 دار التمویل ش.م.ع
 

 البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۸۷ 
 

 سلف قروض و  ۲۰
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    قروض تجاریة 
 ٤۰۳٫٤٤۰  ٤۷۰٫۳۳۲ سحب تجاري على المكشوف

 ۳۲٫۷۹۲  ٦٤٫٥٥۷ إیصاالت أمانة 
 ٥۳٫٤٥٤  ٤۱٫۷۰٥ كمبیاالت وخصومات

 ۱۱٫۲۰۹  ۱۱٫۳۰۷ تمویل المیزانین 
 ۱۱۹٫۱۱٦  ٦٫۹۰۲ مقابل وثائق بموجب اعتماد مستندي   سلف

 ۳٫۸٦۱  ۲٫٤٦۳ قرض سیارة  
 ۱٫۱۸۰  ۱٫۱۸۰ بدون ضمانتسھیل 

 ۱٫٤۷۷٫۰٦۹  ۱٫۷٤۰٫٤۰۲ أخرى  تجاریة  سلف
 ۲٫۳۳۸٫۸٤۸  ۲٫۱۰۲٫۱۲۱ 
    

    تمویل األفراد 
 ۳٫۱۸۷  ۳٫۱٤٦ قروض سیارات 

 ۱۷۰٫٦۹۰  ۱٦۹٫٥۲٥ تمویل تنفیذي  
 ٦٫۰۷٤  ٥٫۷۰۳ قروض للموظفین 

 ۲۷٦٫٥۸٦  ۲۸٥٫۰۳۲ بطاقات ائتمان وخطط تسویة سلف
 ٦٦٫۲٥۰  ٤۱٫٤۹۱ بمعدالت فائدة عالیة  صغیرةسحب على المكشوف لمبالغ 

 ۲٦٫۰٤۷  ۲۳٫۳۲۸ قروض إلى شركات صغیرة ومتوسطة 
 ۱٫۱۹٤  ۱٫۱۲۷ أخرى  

 ٥۲۹٫۳٥۲  ٥٥۰٫۰۲۸ 
 ۲٫٦٥۲٫۱٤۹  ۲٫۸٦۸٫۲۰۰ سلفإجمالي القروض وال

  ً  )۳٥۱٫٦٤٥(  )٤۱٦٫۱۷۰( : مخصص االنخفاض في القیمة ناقصا
 ۲٫۳۰۰٫٥۰٤  ۲٫٤٥۲٫۰۳۰ سلفالقروض وال

    
 السنة:/االنخفاض في القیمة خالل الفترة فیما یلي الحركة في مخصص 

 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    
 ۲۱٤٫٥۸٤  ۳٥۱٫٦٤٥ ینایر  ۱في 

 من المعاییر الدولیة  ۹للمعیار رقم  األوليالتغیرات عند التطبیق 
 - إلعداد التقاریر المالیة  

 
٦۱٫۸۷۷ 

 ۲۷٦٫٤٦۱  ۳٥۱٫٦٤٥ ینایر  ۱الرصید المعاد بیانھ في  /الرصید 
 ۷٥٫۸٤۸  ٦۹٫۲٥۸ لسنةل مخصصات انخفاض القیمة

 )٦٦٤(  )٤٫۷۳۳( عكس مخصصات انخفاض قیمة انتفى الغرض منھا   
 ۳٥۱٫٦٤٥  ٤۱٦٫۱۷۰ دیسمبر  ۳۱في 

 
لقروض    ملیون درھم)  ۳۱۲  .۱:  ۲۰۱۸( ملیون درھم    ۳۸٥  . ۸یتشمل مخصص انخفاض القیمة على مخصص محدد قیمتھ  

   .۳المجموعة المدرجة ضمن المرحلة 
 

لقروض ل یةئتماناالجودة الأي تغییر في  سلفبعین االعتبار عند تحدید قابلیة استـرداد القروض وال المجموعةتأخذ 
ز مخاطر االئتمان محدود ركت. إن  إعداد التقریر فتـرة    مان حتى نھایةالمقاسة بالتكلفة المطفأة من تاریخ منح االئت  سلفوال

 ألن قاعدة العمالء كبیرة ولیست مرتبطة ببعضھا.
 

 
 



 دار التمویل ش.م.ع
 

 البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۸۸ 
 

 موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة ۲۱
 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۱۱٥٬٥۳۰  ۸۸٫٤۹۲ مرابحة السلع
 ٦۷٬٥۰۳  ٤۹٫۳٥٤ بطاقات وسحوبات مغطاة 

 ۱٤٬۲۸٤  ۱۰٫۰۰۸ إجارة
 ۲٬۰۹٤   ۱٫۰۰۰ شراء وإعادة تأجیر

 ۲٬۹٤٤  ۲٫۹۳۷ أخرى
 ۲۰۲٬۳٥٥  ۱٥۱٫۷۹۱ إجمالي الموجودات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة

 ً  )٥۹٬۷٤۱(  )٦۰٫۹٤۱( قیمة  في النخفاض  اال: مخصص ناقصا
 ۱٤۲٬٦۱٤  ۹۰٫۸٥۰ الموجودات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة

    
یتم بیان قیمة الموجودات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة بعد خصم مخصص االنخفاض في القیمة. فیما یلي الحركة 

 السنة: الفترة / خالل  في المخصص
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ٥۰٬۹٤٤  ٥۹٬۷٤۱ ینایر  ۱في 
 من المعاییر الدولیة  ۹للمعیار رقم  األوليالتغیرات عند التطبیق 

 ٤٬٤۸٤  - إلعداد التقاریر المالیة  
 ٥٥٬٤۲۸  ٥۹٬۷٤۱ ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید المعاد بیانھ في  /الرصید 

 ٤٬۳۱۳  ۱٫۲۰۰ للسنة المخصص المحمل
 ٥۹٬۷٤۱  ٦۰٫۹٤۱ دیسمبر  ۳۱في 

 
لقروض   ملیون درھم)  ٥٦ .٦: ۲۰۱۸(ملیون درھم  ٥۸ .۰انخفاض القیمة على مخصص محدد قیمتھ یتشمل مخصص 

   .۳المجموعة المدرجة ضمن المرحلة 
 

إلجارة والشراء وإعادة التأجیر والقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلجارة والشراء وإعادة القیمة اإلجمالیة ل فیما یلي 
 التأجیر:

 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    جارة والشراء وإعادة التأجیرالقیمة اإلجمالیة اإل
 ٦٬٥۳۸  ٥٫۱٥٥ أقل من سنة 

 ۸٬۰۱۹  ٦٫۰٤۷ من سنة واحدة إلى ثالث سنوات
 ٤٬۲٥۲  ۱٫۷۷۸ من ثالث إلى خمس سنوات

 ۲٦۳  - أكثر من خمس سنوات
 ً  ۱۹٬۰۷۲  ۱۲٫۹۸۰ : إیرادات مؤجلةناقصا

 )۲٬٦۹٤(  )۱٫۹۷۲( اإلجارة والشراء وإعادة التأجیر قیمةصافي  
 ۱۱٫۰۰۸  ۱٦٬۳۷۸ 

 
 
 
 
 
 

 



 دار التمویل ش.م.ع
 

 البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۸۹ 
 

 (تابع) موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة ۲۱
 

 القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلجارة والشراء وإعادة التأجیر
 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ٥٬٤٤۱  ۳٫۹۳٦ أقل من سنة واحدة
 ٦٬۷۳٤  ٥٫۱۲۸ من سنة واحدة إلى ثالث سنوات

 ۳٬۹٥۸  ۱٫۹٤٤ من ثالث إلى خمس سنوات
 ۲٤٥  - أكثر من خمس سنوات

 ۱۱٫۰۰۸  ۱٦٬۳۷۸ 
 

 مستثمر بھا محتسبة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة ستثمار في شركة اال ۲۲
 

 تمتلك المجموعة االستثمار التالي في شركة زمیلة:
 

 النشاط الرئیسي  نسبة الملكیة         التأسیسبلد  
   ۲۰۱۹  ۲۰۱۸   
 
 

 ماین الند منجمنت ذ.م.م 
اإلمارات العربیة 

  المتحدة
۳۳. 
۳۳٪  ۳۳. ۳۳٪  

خدمات إدارة مرافق 
 الضیافة

 
 الحركة في االستثمار في الشركة الزمیلة: فیما 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ٥۱٬۷۲۰  ٥۰٬٤۸٥ ینایر  ۱في 
 )۱٬۲۳٥(  )۳٦٥( حصة من نتائج السنةال

 -  ۳۹٫۹۷٥ اإلضافة خالل السنة
 ٥۰٬٤۸٥  ۹۰٫۰۹٥ دیسمبر  ۳۱في 

 
 :على النحو التاليالمعلومات المالیة الموجزة للشركة الزمیلة یتم عرض 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    الزمیلةبیان المركز المالي للشركة 
 ۲۰۲٬٤۳۳  ۲٤۱٫۷۹۸ الموجودات
 )٥۰٬۹۲۸(  )٥۱٫۲۹۳( المطلوبات

 ۱٥۱٬٥۰٥  ۱۹۰٫٥۰٥ صافي الموجودات
 ٥۰٬٥۰۲  ۹۰٫۱٥۲ حصة المجموعة في صافي الموجودات

 ٥۰٬٤۸٥  ۹۰٫۰۹٥ القیمة الدفتریة لالستثمار في الشركة الزمیلة
    

    بیان الدخل
 ۲۷٬٦۹۹  ۳۱٫۲۸٥ إیرادات

    
 )۳٬۷۰٥(  )۱٫۰۹٥( السنة  خسائر)/أرباح (

 )۱٬۲۳٥(  )۳٦٥( حصة المجموعة في نتائج السنة
    

 



 دار التمویل ش.م.ع
 

 البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۹۰ 
 

 وموجودات أخرى  مستحقة القبضفوائد  ۲۳
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ٤۰٬۳۸۱  ۳٤٫٦٥۳ *  حسابات مدینة 
 ً  )٥٬۷۱۲(  )۱٫۲۳۳( : االنخفاض في القیمة ناقصا

 ۳۳٫٤۲۰  ۳٤٬٦٦۹ 
ً  مدفوعات  ۳۹٬۷۷۳  ۲۹٫٤۱۸ مقدما

 ۲۰٬۷۸٦  ۱۷٫٦٥۹ مستحقة  وأرباح  مستحقة القبض فوائد 
 ٥٬۳٥۲  ٥٫۳٥۲ استثمار  مقابلدفعة مقدمة  

 ٤۱٬٤٤۷  ۲۱٫٦۸۳ موجودات أخرى
 ۱۰۷٫٥۳۲  ۱٤۲٬۰۲۷ 

 
إنفوسیك فنشرز إنك (إنفوسیك) وشركة بارامونت ألنظمة اتفاقیة بیع وشراء مع شركة  ۲۰۱۷أبرمت الشركة في  *

 ۱٦٬۳۰۰الحاسوب منطقة حرة ذ.م.م فیما یتعلق ببیع حصة الشركة في شركة بارامونت. تشمل الحسابات المدینة مبلغ 
سنوات   ٥ألف درھم) مستحق من إنفوسیك. وقد تم االتفاق على أن یتم السداد على مدى  ۱۹٬٥۰۰: ۲۰۱۸ألف درھم (

 ألف درھم سنویاً). ۳٬۹۰۰أقساط متساویة تبدأ بعد سنة واحدة من تاریخ توقیع االتفاقیة (أي  على
 

  المدینة وموجودات العقود  التأمین ذمم ۲٤
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ٥۲٫۰۲۸  ٦٥٫۱٥٦ ذمم التأمین المدینة  
 ٤۲٫٤۳٤  ٤٦٫۱۰۹ موجودات عقود إعادة التأمین 

 ۱۱۱٫۲٦٥  ۹٤٫٤٦۲ 
    

 المدینة   التأمین ذمم 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۲۸٫٦۱۰  ٤٤٫٤۸۳ المستحق من حاملي وثائق التأمین 
 ۲۲٫٦٦۷  ۱٥٫٦۰۰ المستحق من الوسطاء والوكاالت

 ٤٫۲۸٤  ۹٫۳۱۷ المستحق من شركات التأمین وإعادة التأمین 
 ۳٫۰۷۷  ۲٫۷٥۷ المستحق من أطراف ذات عالقة 

 ۷۲٫۱٥۷  ٥۸٫٦۳۸ 
 )٦٫٦٦۳(  )۷٫۱۲۳( خسائر االئتمان المتوقعة 

 ٦٥٫۰۳٥  ٤۱٫۹۷٥ 
 ٥۳  ۱۲۲ أخرى   سلفودائع قابلة لالسترداد و

 ٥۲٫۰۲۸  ٦٥٫۱٥٦ بالصافي   –أقساط مدینة وأرصدة تأمین مدینة 
    

 حصة إعادة التأمین من المطالبات قید السداد   
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    
 ۲۳٫۸۷۸  ۱۹٫۰٥٥ 
 ۱٥٫۷۳۲  ۱٦٫٥۹۹ 
 ٦٫٤۹۹  ٦٫۷۸۰ 
 ٤٦٫۱۰۹  ٤۲٫٤۳٤ 

  



 دار التمویل ش.م.ع
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

۹۱ 
 

 ممتلكات وتجھیزات ومعدات  ۲٥
 

 

 
 أراضي 
 تملك حر 

 

 مباني

أثاث  
وتجھیزات 

  مركبات  ومعدات

 
أجھزة وبرامج  

 اإلجمالي  حاسوب 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   درھم ألف   ألف درھم   ألف درھم  

            التكلفة:
 ۷۲٬۸٤۱  ۳٥٬۲۹۰  ۳٬٥۲۸  ۳٤٬۰۲۳  -  - ۲۰۱۸ینایر  ۱في 

 ۱۹٬۳٤۳  ۱٥٬۳۸۰  ٦۹۷  ۳٬۲٦٦  -  - إضافات خالل السنة
 )۳۱٥(  ) ۷(  -  )۳۰۸(  -  - استبعادات

 ۹۱٬۸٦۹  ٥۰٬٦٦۳  ٤٬۲۲٥  ۳٦٬۹۸۱  -  - ۲۰۱۸دیسمبر   ۳۱في 
            

 ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
 
-  -  ۳٦٫۹۸۱  ٤٫۲۲٥  ٥۰٫٦٦۳  ۹۱٫۸٦۹ 

التغیرات نتیجة للتطبیق المبدئي للمعیار رقم  
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر   ۱٦

 المالیة
 
-  ۱٦٫۰٦٦  

 
-  

 
-  

 
-  ۱٦٫۰٦٦ 

            
            

 ۱۰۷٫۹۳٥  ٥۰٫٦٦۳  ٤٫۲۲٥  ۳٦٫۹۸۱  ۱٦٫۰٦٦  - ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید المعدل في 
 ۳٫۰٦٥  ۲٫٦۰٤  -  ٤٦۱  -  - إضافات خالل السنة

 )٤٤۹(  )٥٥(  )۳۷٤(  )۲۰(  -  - استبعادات
 ۷٥٫۰۰۰  -  -  -  ٥٥٫۰۰۰  ۲۰٫۰۰۰ استثمارات عقاریة تحویل من 

 ۱۸٥٫٥٥۱  ٥۳٫۲۱۲  ۳٫۸٥۱  ۳۷٫٤۲۲  ۷۱٫۰٦٦  ۲۰٫۰۰۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
            

 
 
 
 
 
 
 



 دار التمویل ش.م.ع
 

 البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۹۲ 
 

 )  (تابع  ممتلكات وتجھیزات ومعدات ۲٥
 

 

 
 أراضي 
 تملك حر 

 

 مباني

أثاث  
وتجھیزات 

  مركبات  ومعدات

 
أجھزة وبرامج  

 اإلجمالي  حاسوب 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

            االستھالك المتراكم
            

 ٥۸٬۹٥۱  ۲۸٬٦٦۹  ۱٬٥٥۷  ۲۸٬۷۲٥  -  - ۲۰۱۸ینایر  ۱في 
 ۸٬۷۰۱  ٤٬٤۰٦  ۳۹۹  ۳٬۸۹٦  -  - المحمل للسنة

 )۳۱٥(  ) ۷(  -  )۳۰۸(  -  - تحریر استبعادات
 ٦۷٬۳۳۷  ۳۳٬۰٦۸  ۱٬۹٥٦  ۳۲٬۳۱۳  -  - ۲۰۱۸دیسمبر   ۳۱في 

            
 االعتراف بأصل حق االستخدام نتیجة 

 من   ۱٦التطبیق األولي للمعیار رقم 
 الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المعاییر

 
 
- 

  
 
- 

  
 
-  

 
 
-  

 
 
-  

 
 
- 

            ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید المعدل في 
 ۱٦٫۳۸۲  ٦٫۱۷۸  ۳۷۲  ۲٫٦۹۱  ۷٫۱٤۱  - المحمل للسنة

 )٤۲۹(  )۳٥(  )۳۷٤(  )۲۰(  -  - تحریر استبعادات
 ۸۳٫۲۹۰  ۳۹٫۲۱۱  ۱٫۹٥٤  ۳٤٫۹۸٤  ۷٫۱٤۱  - ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

            
            صافي القیمة الدفتریة:

 ۱۰۲٫۲٦۱  ۱٤٫۰۰۱  ۱٫۸۹۷  ۲٫٤۳۸  ٦۳٫۹۲٥  ۲۰٫۰۰۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
            

 ۲٤٬٥۳۲  ۱۷٬٥۹٥  ۲٬۲٦۹  ٤٬٦٦۸  -  - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
 
 



 دار التمویل ش.م.ع
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

۹۳ 
 

 ملموسة الموجودات غیر ال ۲٦

  الرخصة 
  الشھرة

 اإلجمالي  التجاریة
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ۲۰۱۹

      القیمة الدفتریة: 
 ٦٬۷۰٥  ٦٬۷۰٥  - ینایر  ۱في 

 -  -  - طفاء خالل السنةاإل مصروفات
 ٦٬۷۰٥  ٦٬۷۰٥  - دیسمبر  ۳۱في 

      
۲۰۱۸      

      القیمة الدفتریة: 
 ٦٬۹٦٦  ٦٬۷۰٥  ۲٦۱ ینایر  ۱في 

 )۲٦۱(  -  )۲٦۱( طفاء خالل السنةاإل مصروفات
 ٦٬۷۰٥  ٦٬۷۰٥  - دیسمبر  ۳۱في 

 
 

 الترخیص
 
  االستثماریة الترخیص الحالي لمزاولة األعمال المصرفیة  الستحواذ على  لالمبلغ المدفوع من المجموعة    الترخیص فيتمثل  ی

 عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. الصادر
 

 التجاریة الشھرة
 

 بدار التمویل اإلسالمي ش.م.خ األعمال  دمجالمكتسبة من خالل  التجاریة الشھرةتتعلق 
 

 اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة التجاریة 
 

 دیسمبر من كل سنة.  ۳۱بتاریخ التجاریة  الشھرةالنخفاض في قیمة بإجراء اختبار لالمجموعة   تقوم
 

للنقد. وتمثل أقل مستوى داخل المجموعة تتم من خاللھ   منتجةللشركة التابعة باعتبارھا وحدة    التجاریة  الشھرة  تم تخصیص
 لألغراض اإلداریة الداخلیة. التجاریة مراقبة الشھرة

 
في قیمة الشھرة التجاریة بناء على توقعات التدفقات النقدیة أجرت المجموعة خالل السنة مراجعة الختبار االنخفاض 

للشركة التابعة. تم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد على أساس قیمتھا من االستخدام التي یتم تحدیدھا عن 
د. یتراوح معدل الخصم المطبق على  طریق تخفیض التدفقات النقدیة المستقبلیة من العملیات المستمرة للوحدة المنتجة للنق

٪ ویبلغ معدل النمو المستخدم الستنتاج التدفقات النقدیة بعد فترة خمس سنوات ۱۲إلى  ٪۱۰التدفقات النقدیة المتوقعة من 
٪. بناء على نتائج تقییم االنخفاض في قیمة الشھرة التجاریة، خلصت المجموعة إلى أن القیمة القابلة لالسترداد للوحدة ۳

 المنتجة للنقد أعلى من قیمتھا الدفتریة. 
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۹٤ 
 

 عقاریةال ستثمارات اال ۲۷
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

 ألف درھم  درھم ألف  
    

 ۸۲٬۰۷۰  ۷۹٬٤۷۸ ینایر  ۱في 
 -  ۳٫٦۰٤ تسویة قرض لستحواذ على استثمارات عقاریة اال

 -  )۷٥٫۰۰۰( إعادة تصنیف من موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیع
 )۲٬٥۹۲(  )۱٥۷( التغیّر في القیمة العادلة

 ۷٫۹۲٥  ۷۹٬٤۷۸ 
 

:  ۲۰۱۸(ألف درھم    ٤٬٤۲٥شقق تقع في خلیج دبي التجاري بقیمة سوقیة عادلة قدرھا    ۳تتكون االستثمارات العقاریة من:  
   .: ال شيء) ۲۰۱۸(م ـألف درھ ۳٬٥۰۰وفیال في المجتمع األخضر، دبي بقیمة سوقیة عادلة قدرھا   ألف درھم) ٤٬٤۷۸

 
الطریقة   یتم من خالل ھذهطبیق طریقة الدخل لتقییم االستثمارات العقاریة.  تقییم ھذا االستثمار العقاري بت مستقل بقام خبیر  
العائد المناسب الذي یعكس اتجاه ووضع  ورسملتھ بناء علىقیمة العقار بناء على صافي العائد المقدر للعقار  احتساب

ام بتسویتھا مع المصروفات مثل فترة  إیرادات اإلیجار الحالیة ثم ق  المستقل خبیرالالسوق. ومن أجل تقییم العقار، استخدم 
ً عدم اإلشغال والصیانة للعقار.   الموقع الممیز ومستوى الصیانة واإلشغال. مراعاة یتم أیضا

 
ویتم االعتراف بھا في بیان الدخل  ألف درھم) ٦٬٥٥٤: ۲۰۱۸(ألف درھم  ٤٦٥إیرادات اإلیجار المعترف بھا  تبلغ قیمة

 . ‘تشغیلیة أخرىإیرادات ’الموحد تحت بند 
 

استناداً إلى المدخالت   ۳تم تصنیف قیاس القیمة العادلة لكافة العقارات االستثماریة ضمن القیمة العادلة في المستوى 
 المستخدمة في طریقة التقییم.  

 
 ودائع العمالء وحسابات ھامشیة ۲۸

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  درھم ألف  
    

 ۲۱۹٬۳۸۱  ۱۷٦٫۲۷۲ ودائع تحت الطلب
 ۱٬۷۸٥٬٥٥٥  ۱٫۷٤۳٫۰٦۷ ودائع ألجل
 ۳٥٬۰٤٥  ۱۱٫۰۷٥ ودائع وكالة

 ۱٫۹۳۰٫٤۱٤  ۲٬۰۳۹٬۹۸۱ 
 ۷۰٦٬۹۱۰  ٥٤۰٫۳۹۳ حسابات ھامشیة 

 ۲٫٤۷۰٫۸۰۷  ۲٬۷٤٦٬۸۹۱ 
    فیما یلي تحلیل ودائع العمالء من حیث القطاع: 

    
    :حسب النوع

 ۹۷٦٬۷۳۲  ۱٫۰٤۷٫۹۷۹ حكومي
 ۱٬۷۷۰٬۱٥۹  ۱٫٤۲۲٫۸۲۸ شركات 

 ۲٫٤۷۰٫۸۰۷  ۲٬۷٤٦٬۸۹۱ 
 
النقدیة المستلمة من العمالء من الشركات عن التسھیالت االئتمانیة الممولة الھامشیة األرباح  في تمثل الحسابات الھامشیةت

 وغیر الممولة المقدمة لھم في سیاق العمل االعتیادي.
 

: ال شيء  ۲۰۱۸(سنویاً   ٪ ٤ .۲٥والحسابات الھامشیة لمعدالت فائدة / ربح تتراوح من ال شيء إلى تخضع ودائع العمالء 
 سنویاً).  ٪٤ .٥إلى 
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۹٥ 
 

 القروض قصیرة األجل ومتوسطة األجل  ۲۹
 

 قروض قصیرة األجل
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  درھم ألف  
    

 ۲٦٦٬٤۱۰  ۲۷٬٦۰۰ ینایر  ۱في 
 -  ۱٦۰٫۰۰۰ متحصالت مستلمة

 )۲۳۸٬۸۱۰(  )۱٤٫٥۰۰( مبالغ مسددة
 ۲۷٬٦۰۰  ۱۷۳٫۱۰۰ دیسمبر  ۳۱في 

 
ً  ٪ ٤ .۱۰ منمعدالت فائدة متغیرة تتراوح لالقروض قصیرة األجل  تخضع ً  ٪٦ .۰۰إلى  سنویا   ٪ ٤ .۲٥: ۲۰۱۸(سنویا

 . سنویاً) ٪٦ .۳٤سنویاً إلى 
 

 قروض متوسطة األجل
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 درھمألف   درھم ألف  
    

 ۱۲۰٬۸۳٤  ۱۸۳٬۳۳٥ ینایر  ۱في 
 ۱٥۰٬۰۰۰  - متحصالت مستلمة

 )۸۷٬٤۹۹(  )۸۳٫۳۳۲( مبالغ مسددة
 ۱۸۳٬۳۳٥  ۱۰۰٫۰۰۳ دیسمبر  ۳۱في 

 

تاریخ الحصول  
 على التسھیل

تاریخ  
 االستحقاق 

مبلغ التسھیل 
 المعتمد

 معدل الفائدة  جدول السداد  ألف درھم 

 
 ۲۰۱۷مایو  ۲٤

 
۲۰۲۰ 

 
۱۰۰٬۰۰۰ 

 
ألف درھم بعد   ۸٬۳۳۳قسطاً متساویاً بقیمة  ۱۱

إضافة الفائدة ودفعة أخیرة (الثانیة عشرة) تغطي 
 مبلغ االستخدام المتبقي بعد إضافة الفائدة.

 
 ۳إیبور لمدة 

 +أشھر
۱۰. ۲٪  ً  سنویا

 
 ۲۰۱۸یونیو  ۲۱

 
۲۰۲۱ 

 
۱٥۰٬۰۰۰ 

 
ألف درھم بعد  ۲٥٬۰۰۰أقساط متساویة بقیمة  ٥

إضافة الفائدة ودفعة أخیرة (السادسة) تغطي  
 مبلغ االستخدام المتبقي بعد إضافة الفائدة.

 ۳إیبور لمدة 
 +أشھر

۱۰. ۲٪  ً  سنویا
 

 ال یوجد أي تعھدات مالیة ملحقة بالقروض قصیرة األجل أو متوسطة األجل.
 

 ومطلوبات أخرى  مستحقة الدفعفوائد  ۳۰
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 درھمألف   درھم ألف  
    

 -  ٥٫۳۲۰ إیجارات مستحقة الدفع
 ٤٤٬٥٦۰  ٥۰٫۰۱۳ ذمم دائنة تجاریة

 ۳۰٬۳٦۹  ۳۷٫۰۹٤ مستحقة الدفعدائنة وأرباح  فوائد 
 ۱۲٬۸۰۱  ۱٥٫۳٥۱ مستحقة  مصروفات

 ۲٤٬٥۲۹  ۲۳٫۹۹۹ حساب مؤقت لحسابات یوم السداد 
 ۱٥٬٦٦۱  ۱٤٫۰۱۱ شیكات غیر مطالب بھا 

 ٥۹٬۰۸۱  ٤۹٫٦۰٤ مطلوبات أخرى
 ۱۹٥٫۳۹۲  ۱۸۷٫۰۰۱ 
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۹٦ 
 

 مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین ۳۱
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  درھم ألف  
    

 ۱۳٬٦۲٤  ۱٤٫۰۸۰ ینایر  ۱في 
 ۲٫٤۳٦  ۲٫٤۳۷ متحصالت مستلمة

 )۱٫۹۸۰(  )۱٫۹٤٤( مبالغ مسددة
 ۱٤٫۰۸۰  ۱٤٫٥۷۳ دیسمبر  ۳۱في 

    
 رأس المال  ۳۲

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  درھم ألف  
    
    ملیون سھم)  ۳۱۰ .۱: ۲۰۱۸(ملیون سھم  ۳۱۰ .۱
 ۳۱۰٬۰٥۰  ۳۱۰٬۰٥۰ درھم للسھم)  ۱:  ۲۰۱۸(درھم للسھم  ۱ بواقع 

 
 أسھم خزینة  ۳۳

 
دیسمبر    ۳۱ألف سھم التي تمتلكھا الشركة وشركة تابعة كما في    ۹٬٤۰۰تتمثل أسھم الخزینة في تكلفة األسھم البالغ عددھا  

 ألف سھم).  ۹٬٤۰۰: ۲۰۱۸( ۲۰۱۹
 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

 
 األسھم   عدد

  باآلالف
 ألف  
  درھم 

عدد األسھم 
  باآلالف 

 ألف 
 درھم

        
 ۱۳٬۸٤۲  ۷٬۲۱۲  ۱۳٬۸٤۲  ۷٬۲۱۲ دار التمویل ش.م.ع تمتلكھا أسھم 
 ۷٬٥٦۰  ۲٬۱۸۸  ۷٬٥٦۰  ۲٬۱۸۸ دار التأمین ش.م.ع تمتلكھا أسھم 

 ۹٬٤۰۰  ۲۱٬٤۰۲  ۹٬٤۰۰  ۲۱٬٤۰۲ 
 

على الموافقات الالزمة من الجھات التنظیمیة لتنفیذ برنامج شراء األسھم حیث تقوم الشركة   ۲۰۱٤حصلت الشركة خالل  
بشراء وبیع أسھمھا الخاصة في سیاق أنشطتھا االعتیادیة لتداول األسھم والتسویق. ویتم التعامل مع ھذه األسھم كاقتطاع  

أو خسائر من المبیعات أو االسترداد لألسھم الخاصة یتم إضافتھا إلى أو خصمھا من حقوق الملكیة للمساھمین. إن إي أرباح  
من السوق بمتوسط سعر قدره ال   : ال شيء)۲۰۱۸(، تم شراء ما مجموعھ ال شيء سھم ۲۰۱۹من االحتیاطیات. خالل 

 . : ال شيء) ۲۰۱۸(للسھم الواحد بقیمة ال شيء درھم  : ال شيء) ۲۰۱۸(شيء درھم 
 
 

 مدفوعات الموظفین المرتكزة على األسھمخطة  ۳٤
 

الذین على األسھم من قبل أحد األمناء وتمنح مجلس اإلدارة حق تحدید موظفي المجموعة  المرتكزةتدار خطة المدفوعات 
ج  در األسھم الممنوحة للموظفین ضمن المصروفات في الفترة التي تُمنح فیھا األسھم، بینما تُ   قیم األسھم. تحتسب  یتم منحھم  

 األسھم المتبقیة ضمن حقوق المساھمین. 
 

  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱خالل الفترة، لم یتم منح أي أسھم للموظفین وبلغت قیمة األسھم القائمة غیر الممنوحة للموظفین كما في  
 ألف درھم).  ۱٬۷٥۰: ۲۰۱۸(ألف درھم  ۱٬۷٥۰مبلغاً وقدره 

 
 قانونيالحتیاطي اال ۳٥

 
والنظام األساسي  ۲۰۱٥) لسنة ۲الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (وفقاً ألحكام قانون 

من أرباحھا   ٪۱۰للشركة، یتعین على الشركة أن تحّول سنویاً إلى حساب االحتیاطي القانوني مبلغاً من المال یعادل نسبة 
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ألف   ۱٬۲۹۳. حولت المجموعة خالل السنة مبلغاً وقدره  من رأس مال الشركة  ٪٥۰حتى یبلغ رصید االحتیاطي ما یعادل  
 ھذا االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع. ألف درھم).  ۱٬۱۸۲:  ۲۰۱۸(درھم إلى االحتیاطي 

 
 أدوات الشق األول من رأس المال  ۳٦

 
متوافقة مع أحكام الشریعة  تمویل من خالل شھادات من الشق األول لرأس المال على  ۲۰۱٥حصلت الشركة في یولیو 

ملیون درھم (صكوك الشق األول). وتمت الموافقة على إصدار ھذه الشھادات في اجتماع الجمعیة   ۳۰۰اإلسالمیة بقیمة 
 اة المتحدة المركزي على اعتبار ھذ . كما وافق مصرف اإلمارات العربی۲۰۱٥العمومیة غیر العادیة للشركة في أبریل 

َ  تحققألول لرأس المال ألغراض تنظیمیة. من الشق ا التسھیل أنھ ثابت یستحق بنھایة كل ستة  بمعدل  ھذه الشھادات ربحا
من   المطالبة بھاأوراق مالیة دائمة غیر مجمعة لألرباح ولیس لھا تاریخ استرداد محدد ویمكن  فيالشھادات تتمثل أشھر. 

ً لقبل الشركة  ً من الشق األول بقیمة شروط معینة. امتلكت شركات تابعة للمجموعة صوفقا ألف درھم   ۱۹٬٦۰۰كوكا
حذف ھذه الصكوك من بیان المركز المالي الموحد. یخضع دفع مبالغ الفوائد تم ، وبالتالي ألف درھم) ۱۸٬٥۰۰: ۲۰۱۸(

ً ۷ .٥  على تلك األدوات فقط لتقدیر الجھة المصدرة بمعدل فائدة یبلغ  . ٪ سنویا
 

ملیون درھم. تمت   ۱٥على سندات دائمة من الشق األول بقیمة  ار التأمین‘، حصلت الشركة التابعة ’د ۲۰۱۹مارس في 
. تحقق شھادات  ۲۰۱۹في ینایر   التي عقدتالموافقة على إصدار شھادات رأس المال من قبل الجمعیة العمومیة غیر العادیة  

أوراق مالیة دائمة غیر  بمعدل ثابت مستحق الدفع بصورة نصف سنویة. تتمثل شھادات رأس المال في  ربحرأس المال 
ولیس لھا تاریخ استرداد ثابت، ویمكن للشركة المطالبة بھا وفقاً لشروط معینة. یخضع دفع مبالغ الفوائد لألرباح مجمعة 

 ٪ سنویاً.  ۸ .۲٥على تلك األدوات فقط لتقدیر الجھة المصدرة بمعدل فائدة یبلغ  
 

 الرأسمالیة االلتزامات الطارئة واالرتباطات  ۳۷
 

تكون و  ثابتةحدود    االتفاقیاتوضمانات مالیة ألطراف أخرى بالنیابة عن عمالئھا. ولھذه    ات مستندیةتقدم المجموعة اعتماد 
 عادة لفترة زمنیة معینة.  

 
  على مدى التكالیف الرأسمالیة المستقبلیة التي تعھدت المجموعة بإنفاقھا على الموجودات    في  تمثل االرتباطات الرأسمالیةت

 فترة زمنیة محددة.
 
االلتزامات التعاقدیة غیر القابلة لإللغاء لمنح قروض  في تمثل االلتزامات غیر القابلة لإللغاء بمنح تسھیالت ائتمانیة ت

 واعتمادات متجددة.
 
 
 
 
 
 

 (تابع)  االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالیة ۳۷
 

 كان لدى المجموعة االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالیة التالیة القائمة في نھایة الفترة / السنة:
 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  درھم ألف  
    

 ۱٦۹٫٥۲۲  ۱٦٫٥۳۲ اعتمادات مستندیة
 ۱٫۳۷۰٫۲۸۰  ۱٫۰۹۳٫۲۷۰ خطابات ضمان 

 ٤٫۲۰۰  ٤٫۲۰۰ تباطات رأسمالیةار
 ۱٫۱۱٤٫۰۰۲  ۱٫٥٤٤٫۰۰۲ 

    

 
 صدرت جمیع الضمانات المالیة في سیاق العمل االعتیادي.



 دار التمویل ش.م.ع
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

۹۸ 
 

 األطراف ذات العالقة حول فصاحاتاإل ۳۸
 

على الطرف اآلخر عند اتخاذ  جوھريتعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سیطرة أو نفوذ 
القرارات المالیة أو التشغیلیة. وبالنسبة للمجموعة تتألف األطراف ذات العالقة، بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم  

دارة ومسؤولي المجموعة والشركات الخاضعة لملكیتھم بشكل  ، من كبار مساھمي المجموعة وأعضاء مجلس اإل۲٤
 رئیسي، وكذلك كبار موظفي اإلدارة.

 
 المدرجة ضمن بیان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد:ت العالقة بنھایة الفترة/ السنة فیما یلي أرصدة األطراف ذا

 
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  درھم ألف  

    لعمالءإلى ا سلفقروض و
 ۹۷۳  ۹۱۳ كبار موظفي اإلدارةإلى   
 ۳۸٫۱۰۳  ٤٤٫٦۸۱ إلى أعضاء مجلس اإلدارة  
 -  - إلى آخرین   
    

    ودائع العمالء
 ۱۱٫٥۲۷  ۱۲٫٦۲۰ منشآت أخرى خاضعة لسیطرة مشتركة  من    
    
 

تتضمن األرصدة مع األطراف ذات العالقة قروضاً ممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة بھم في سیاق  
. تخضع القروض  ألف درھم)  ۳۸٬۱۰۳:  ۲۰۱۸(  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱ألف درھم كما في    ٤٤٬٦۸۱العمل االعتیادي بقیمة  

  ٪ ٦ . ٥سنویاً إلى  ٪٦تراوح من ادي لمعدل فائدة ثابت یفي سیاق العمل االعتی المقدمة إلى أطراف ذات عالقة  سلفوال
 . سنویاً)  ٪٦ .٥سنویاً إلى  ٪٦:  ۲۰۱۸(سنویاً 

 
: ال  ۲۰۱۸اً ( ـسنوی ٪۳ .۱٥ن ال شيء سنویاً إلى ـتتراوح م عمالء والحسابـات الھامشیة لمعدل فائدة ثابتع الـتخضع ودائ

   . سنویاً) ٪۳ .٥شيء سنویاً إلى  
 

 
 المعامالت الھامة المدرجة في المعلومات المالیة الموحدة:فیما یلي 

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 ألف درھم  درھم ألف  

    إیرادات الفوائد والعموالت 
 ۳۲  ٤٦ كبار موظفي اإلدارةمن    
 ۱٫٦۰٥  ۱٫۸۸۸ أعضاء مجلس اإلدارة من  
    

    مصروفات الفوائد
 ۱٦۱  ۲۸۹ آخرین  إلى  
    

    كبار موظفي اإلدارة مكافآت 
 ۱۹٫٤۱۸  ۲۱٫۰٥۱ )وعالواتامتیازات قصیرة األجل (رواتب وتعویضات    
    
 

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

الفائدة المحّملة على ومن األطراف ذات  معدالت ن إنشأت األرصدة المستحقة المذكورة أعاله في سیاق العمل االعتیادي. 
اعتیادیة. إن األرصدة المستحقة في نھایة الفترة/السنة غیر مضمونة. كما لم تكن ھناك أي  ھي معدالت تجاریة العالقة 

 األطراف ذات العالقة.   قة من أو إلىمبالغ مستحضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي 
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

۹۹ 
 

 موسمیة النتائج ۳۹
 

 .۲۰۱۸و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لم یتم تسجیل أي إیرادات ذات طبیعة موسمیة في بیان الدخل الموحد للسنتین المنتھیتین في 
 

 دعاوى قضائیة ٤۰
 

نھ ال یمكن التنبؤ االعتیادي. حیث أالمجموعة طرفاً في إجراءات ودعاوى قانونیة مختلفة ناشئة في سیاق العمل  قد تكون
بنتائج ھذه اإلجراءات والدعاوى على وجھ التأكید، فإن إدارة المجموعة ال تعتقد بأنھ سیكون لھذه اإلجراءات والدعاوى 

 إذا لم یتم الفصل فیھا لصالح المجموعة. للمجموعة موحدةأي تأثیر سلبي جوھري على البیانات المالیة ال
 

 األرقام المقارنة ٤۱
 

أعید تصنیف بعض األرقام المقارنة عند الضرورة لكي تتوافق مع طریقة العرض والسیاسة المحاسبیة المطبقة في ھذه  
 البیانات المالیة الموحدة.

 
یلخص الجدول التالي إعادة التصنیف الذي تم لبیان المركز المالي وبیان األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى  

 للسنة السابقة. 
 

   تأثیر إعـادة التصنیف ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 الرصید المسجل  

 ً  سابقا
 إعادة   

 التصنیف
الرصید المعاد   

 تصنیفھ
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

      بیان المركز المالي:
      

      الموجودات
 ٥۱۲٫۱۷۹  )۳۸٤(  ٥۱۲٫٥٦۳ المستحقة من البنوك 

 ۱٤۲٫۰۲۷  )۹٤٫٤٦۲(  ۲۳٦٫٤۸۹ فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 
 ۹٤٫٤٦۲  ۹٤٫٤٦۲  - ذمم تأمین مدینة وموجودات عقود 

 ۷٤۹٫۰٥۲  )۳۸٤(  ۷٤۸٫٦٦۸ 
      

      المطلوبات
 ۲٫۷٤٦٫۸۹۱  )۳۸٤(  ۲٫۷٤۷٫۲۷٥ ودائع العمالء والحسابات الھامشیة

 ۱۸۷٫۰۰۱  )۱٥۲٫۲۹۰(  ۳۳۹٫۲۹۱ فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  
 ۸۸٫۹۳۸  ۸۸٫۹۳۸  - أقساط تأمین غیر مكتسبة 

 ٦۳٫۳٥۲  ٦۳٫۳٥۲  - إجمالي المطالبات قید السداد 
 ۳٫۰۸٦٫٥٦٦  )۳۸٤(  ۳٫۰۸٦٫۱۷۲ 

 
    األرباح والخسائر

      
 ۱٤۱٫۳۹۹  ۱٤۱٫۳۹۹  - صافي أقساط التأمین المكتسبة  
 )۱۱٫۳۲۳(  )۱۱٫۳۲۳(  - صافي العموالت المدفوعة   
 )۸٤٫٤٤۳(  )۸٤٫٤٤۳(  - صافي مطالبات التأمین المتكبدة   
 )٦٫۸٦۰(  )٦٫۸٦۰(  - إیرادات تأمین أخرى    
 
 

وبیان األرباح أو   تأثیر إعادة التصنیف بأنھ غیر جوھري على األرصدة االفتتاحیة لبیان المركز المالي للمجموعةتم تقییم 
 الخسائر. 
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