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 دار التمویل ش.م.ع
 

۱۳ 
 

 بیان التدفقات النقدیة الموحدة
 دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم إیضاح 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۲۲٫۷٥۸ ۲۰٫۷۸٥  أرباح السنة

    
    تعدیالت لـ:  

 ۱۳٫٤٥۰ ۹٫۱٥٤  للممتلكات والتجھیزات والمعداتاالستھالك 
 - )٦۰۰(  أرباح من تقییم عقارات استثماریة بالقیمة العادلة 

 ۲٫۹۰٦ ٤٫۲٦۸  الحصة من نتائج شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة 
   )۱۰٫۰۱۲( )۸٫۹۱۹(  إیرادات توزیعات األرباح من االستثمارات

 استبعاد استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة منالخسائر من 
 ) ٤٫۱٦۹( )۷٫۲۲٦(  خالل األرباح أو الخسائر   

صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من 
   )۱۱٫٦۳۹( ۳٫۸۲۱  خالل األرباح أو الخسائر 

 - )۳۹(  خسائر من استبعاد استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 ٥۲٫۸۹۲ ٤٤٫۰۰۹  صافي خسائر انخفاض قیمة القروض والسلفیات 

 ۲۰۰ )٥٫۷۲۱(  لموجودات اإلسالمیة امخصص انخفاض القیمة 
 ) ٥۹۷( ۲٫۳۸٦  مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین صافي 

   -----------------  ----------------- 
  ٦۱٫۹۱۸ ٦٥٫۷۸۹ 
    التغیرات في: 

 ۲۹٫۸۷٦ ۱۳٫۳۹۰  موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة
 ۳۳٫۱۹٦ ۳۷٫۱۰۸  قروض وسلفیات

   ۱٫۰٤٤ -  اإلیداعات لدى البنوك التي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشھر 
   ۱٦٫٤٦۷ )۱۰٫۹۷۸(  فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 

 ) ٦٤٫۱۸٤( )۷۱٫۹۸٥(  ذمم تأمین مدینة وموجودات العقود 
   )۲۰۷٫٥۷٤( ۳٤٤٫۲۸۹  ودائع العمالء وحسابات ھامشیة 

   ۲٫۰۰۹ ۳۱٫۲۸۰  أقساط غیر مكتسبة
   ۲٥٫۷۸٦ ۸٫٦۸۷  إجمالي المطالبات القائمة

 ٥٦٬٥۲۸ )۹٤٫٤۹۷(  فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
   )۲٫۳٥٦( )٥٦۸(  التزامات اإلیجار

   -------------------  ------------------- 
   )٤۳٫٤۱۹( ۳۱۸٫٦٤٤  النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة 

 ) ۲٫۲۸٥( )۲٫۳٤۳(  موظفین المدفوعة التعویضات نھایة الخدمة 
 ۱۰٫۰۱۲ ۸٫۹۱۹  توزیعات أرباح مستلمة

 )  ۱٫۹٥۷( )۲٫۲٥۱(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
   -------------------  ------------------- 

 ) ۳۷٫٦٤۹( ۳۲۲٫۹٦۹  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 شراء استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
   )۳٦٫٤٦۷( )۳۰٫۱۸۹(  الشاملة األخرى 

 المتحصالت من بیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
 ٦۲٫۲۷۸ ٤۸٫۰۰۰  اإلیرادات الشاملة األخرى  

   )٤۹٫۲۰٦( )٥۰٫۳۷۰(  الخسائر شراء استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
 المتحصالت من بیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

 ۳٤٫٦۳٤ ٥٤٫٦۲۸  األرباح أو الخسائر  
 ۳٫٦۷۳ ۱٫۸۸٦  المتحصالت من بیع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 ) ۱٫۸٤۷( -  شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 ) ۱۸٫٥٦۳( )۱٥٫٥٦۳(  ممتلكات وتجھیزات ومعدات شراء 

 ٤٫٤۲٥ -  استبعاد ممتلكات وتجھیزات ومعدات
   -------------------  ------------------- 

 ) ۱٫۰۷۳( ۸٫۳۹۲  األنشطة االستثماریةالُمستلم من / (المستخدم في) صافي النقد 
   -------------------  ------------------- 
 



 دار التمویل ش.م.ع
 

۱٤ 

 (تابع) بیان التدفقات النقدیة الموحدة
 دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم إیضاح 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
   )۲٥۰٫۰۰۰( )۱۳۲٬۹۱۰(  سداد قروض قصیرة األجل 
   )۲٥٫۰۰۰( )         ۳۳٫۳۳۳(  سداد قروض متوسطة األجل

 ۳۹۳٫۷٥۰ ۳۱٬۰۰۰  المتحصالت من قروض قصیرة األجل 
 ۱۰۰٫۰۰۰ -  المتحصالت من قرض متوسط األجل

    )۳٫٦٥۰( -  الحركة في صكوك الشق األول 
   )۱۷٫۰۰۸( )۱٦٫۹۰۷(  فوائد مدفوعة على صكوك الشق األول

 ) ۱٫۲۳۸( )۱٫۲۳۸(  توزیعات األرباح النقدیة المدفوعة
   )٥٫۷٤۹( -  شراء أسھم خزینة

  )۱٦٫۷۱۲( )۲۹٫۸۲۳ ( 
 -------------------  ------------ --- -------   صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التمویلیة 

  )۱۷۰٫۱۰۰( ۱٦۱٫۲۸۲ 
 -------------------  --------- --- ----------   صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ

   ۱۲۲٫٥٦۰          ۱٦۱٫۲٦۱   ینایر ۱النقد وما یعادلھ في 
  ٥٦۹٫۱٦۷ ٤٤٦٫٦۰۷ 
   ---------- - - ---------  ------------------- 

 ٥٦۹٫۱٦۷ ۷۳۰٫٤۲۸ ۱۸ دیسمبر ۳۱النقد وما یعادلھ في 
   ==== = ====  ======== 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۱۰۱إلى   ۱٥تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۱٥ 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة  ۱
 

دولة اإلمارات العربیة المتحدة  في  دار التمویل ش.م.ع ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة تأسست في إمارة أبوظبي  
والمرسوم بقانون   ۲۰۲۱) لسنة ۳۲طبقاً ألحكام قانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

المالیة وبموجب قرارات مجلس  بشأن المصرف الم  ۲۰۱۸) لسنة  ۱٤اتحادي رقم ( ركزي وتنظیم المنشآت واألنشطة 
 إدارة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بشأن شركات التمویل.

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

 
. تمارس الشركة نشاطھا من خالل ۲۰۰٤یولیو    ۱۸اریخ  وبدأت عملیاتھا بت  ۲۰۰٤مارس    ۱۳تأسست الشركة بتاریخ  

الرئیسي في إمارة أبوظبي وفروعھا المنتشرة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة. تتألف األنشطة الرئیسیة للشركة مركزھا  
 االستثمار وتمویل األفراد والشركات وغیرھا من الخدمات ذات الصلة.من 

 
 أبوظبي لألوراق المالیة (مؤشر: دار التمویل). إن الشركة مدرجة في سوق 

 
إلى مصرف  ۲۰۱۸أكتوبر    ۲٤في   تعدیل  بتقدیم خطة  التابعة“)  (”الشركة  التمویل اإلسالمي  دار  إدارة شركة  قامت   ،

اإلمارات العربیة المتحدة المركزي إلعادة ھیكلة الشركة التابعة. تم اعتماد خطة التعدیل من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  
. إن الھدف من خطة ۲۰۱۹أكتوبر    ۱۰في حین تم اعتمادھا من قبل المصرف المركزي بتاریخ    ۲۰۱۹فبرایر    ٦بتاریخ  

ً   التعدیل ھو تعدیل أنشطة الشركة التابعة لكي تتوافق مع متطلبات اللوائح الصادرة   ۱۲في   بشأن شركات التمویل.  حدیثا
ً   ة دار التمویل ذ.م.م (المعروفالمركزي    مصرف اإلمارات العربیة المتحدةمنح    .۲۰۲۰أكتوبر   دار التمویل اسم  ب  سابقا

 ) من قانون شركات التمویل.۱۰المادة رقم ( بموجبالتمویل  أعمالمزاولة ل ترخیص ش.م.خ)  اإلسالمي
 

التابعة    ھذه  تتألف وشركاتھا  الشركة  من  الموحدة  المالیة  اإلیضاح  البیانات  في  بـ    ۸المدرجة  مجتمعة  إلیھا  (یشار 
 ”المجموعة“). 

 
 .۲۰۲۳فبرایر  ۱٤البیانات المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ ھذه تمت الموافقة على إصدار 

 
 أساس اإلعداد ۲
 

 بیان التوافق (أ)
 

للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة    للمجموعة  البیانات المالیة الموحدةتم إعداد   وفقاً 
للمعاییر   تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاریرھا المالیة وفقاً 

دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تتوافق البیانات المالیة    المعمول بھا في  قوانینال  ومتطلباتة  الدولیة إلعداد التقاریر المالی
 الموحدة مع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة.

 
وأصبح ساریاً    ۲۰۲۱لسنة    ۳۲تحدة رقم  ، صدر مرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربیة الم۲۰۲۱سبتمبر    ۲۰في  
 .  (وتعدیالتھ) ۲۰۱٥لسنة  ۲والذي ألغى القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  ۲۰۲۲ینایر  ۲في 

في    ۲۰۲۱  لسنة  ۳۲المرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  ذات الصلة من  تمتثل الشركة لألحكام  
 تاریخ ھذه البیانات المالیة.
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 (تابع) أساس اإلعداد  ۲
 

 أساس القیاس  (ب) 
 

الملكیة  حقوق  وأسھم  الدین  سندات  باستثناء  التاریخیة  التكلفة  أساس  على  للمجموعة  الموحدة  المالیة  البیانات  إعداد  تم 
والموجودات    المصنفة إما بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  

العادلة بنھایة كل    بقیمتھا  التي یتم قیاسھا واالستثمارات العقاریة  د تسویة قروض وسلفیات  المستحوذ علیھا عنغیر المالیة  
 فترة تقریر. 

 
 العملة التشغیلیة وعملة عرض البیانات المالیة الموحدة  (ج)

 
ة التشغیلیة العمل  يبدرھم اإلمارات العربیة المتحدة (الدرھم اإلماراتي) وھ  للمجموعة  یتم عرض البیانات المالیة الموحدة

 )، ما لم یُذكر خالف ذلك.إماراتيدرھم ألف (  باأللفللمجموعة. تم تقریب كافة القیم إلى أقرب عدد صحیح 
 

 استخدام األحكام والتقدیرات (د) 
 

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

 تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.  الطارئة. قد  
 

اسبیة في  تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المح
 الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات وفي أي فترات مستقبلیة تتأثر بتلك التعدیالت. 

 
المعلومات حول المجاالت الجوھریة لعدم الیقین في التقدیرات بیان    حول البیانات المالیة الموحدة  ٤اإلیضاح رقم  یتم في  

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

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 
 المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي تم تطبیقھا )أ(

 
یذكر على جمیع الفترات المعروضة في ھذه البیانات المالیة، ما لم  بشك متسق  السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه  تم تطبیق  

 خالف ذلك.
 

لم یكن    .الموحدة إعداد ھذه البیانات المالیة  الحالیة عند  التعدیالت التالیة على المعاییر واألطر  قامت المجموعة بتطبیق  
تأثیر مادي على التقاریر المقدمة للفترات الحالیة والسابقة لتطبیق ھذه التعدیالت على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أي  

 ولكن قد یؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتیبات المستقبلیة للمجموعة.
 

 اعتباراً من  الوصف 
  

 ۲۰۲۲ینایر  ۱ )من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۳تعدیالت على المعیار رقم (مرجع اإلطار العام للمفاھیم  
(تعدیالت على المعیار المحاسبي   الُمحددالممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام 

 ۲۰۲۲ینایر  ۱ ) ۱٦الدولي رقم 
 ۲۰۲۲ینایر  ۱ ) ۳۷على المعیار المحاسبي الدولي رقم  تعدیالتالعقد ( انجازتكلفة  –العقود المثقلة بالتزامات 

ألول مرة   ُمطبقةكجھة  تابعةالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ألول مرة: شركة تطبیق 
 ۲۰۲۲ینایر  ۱ إلعداد التقاریر المالیة) من المعاییر الدولیة  ۱للمعیار رقم (التحسینات السنویة 

المالیة إیقاف االعتراف بالمطلوبات في اختبار   في المائة" ۱۰" بنسبة األدوات المالیة: الرسوم 
 ۲۰۲۲ینایر  ۱   من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة) ۹(التحسینات السنویة على المعیار رقم 

من    ۱٦(تعدیل على المعیار رقم   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰بعد  ۱۹-المتعلقة بكوفید امتیازات اإلیجار 
 ۲۰۲۲ینایر  ۱ ) ۱٦المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم 
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 ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر من قبل المجموعةتسري بعد المعاییر والتفسیرات الصادرة ولكنھا لم  (ب) 
 

لم   الصادرة ولكن  الجدیدة  والتعدیالت  والتفسیرات  المعاییر  تأثیر  أدناه عن  بعد  تم اإلفصاح  تاریخ إصدار تسري  حتى 
 عندما تصبح ساریة المفعول. وجدت،إن  المعاییر،البیانات المالیة للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبیق ھذه 

 
للفترة المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد یسري  عقود التأمین (  -ة إلعداد التقاریر المالیة  یمن المعاییر الدول  ۱۷رقم  المعیار  

من المعاییر الدولیة إلعداد   ۱٥و  ۹رقم    ین تطبیق المعیار  كذلك  یتم طالما  ویجوز التطبیق قبل ذلك التاریخ    ۲۰۲۳ینایر    ۱
 ) المالیةالتقاریر 

 
رقم  المعیار    تفعیل   ): بمجرد ۲۰۲۳ینایر    ۱عقود التأمین (  - ة إلعداد التقاریر المالیة  یمن المعاییر الدول  ۱۷رقم  المعیار  

المالیة    الدولیةمن المعاییر    ۱۷ التقاریر  المالیة   الدولیةمن المعاییر    ٤رقم  المعیار  سیحل محل  إلعداد  التقاریر   إلعداد 
وتقوم  التي تقیس بھا المجموعة عقود التأمین الخاصة بھا  ومن المتوقع أن یغیر بشكل كبیر الطریقة    ،المتعلق بعقود التأمین
توفیر نموذج محاسبي لعقود التأمین یكون أكثر فائدة واتساقًا للمستخدمین.    إلىلمعیار الجدید  یھدف ا.  بإعداد تقاریر بشأنھا

في ذلك عقود إعادة التأمین) على عقود التأمین (بما  إلعداد التقاریر المالیة    الدولیةمن المعاییر    ۱۷رقم  المعیار  ینطبق  
 میزات المشاركة التقدیریة   ، وعقود االستثمار ذاتمنشأة ما، وعقود إعادة التأمین التي تحتفظ بھا  منشأة ماالتي تصدرھا  
 شریطة أن تصدر أیًضا عقود التأمین. المنشأةالتي تصدرھا 

 
رقم  المعیار للمجموعة بشكل جوھري مع نطاق من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱۷رقم المعیار یتوافق نطاق 

المالیة  ٤ التقاریر  الدولیة    ۹رقم  المعیار  . سیتم قیاس عقود االستثمار بموجب  من المعاییر الدولیة إلعداد  من المعاییر 
تقسیم العقود إلى مجموعات اییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  من المع  ۱۷رقم  المعیار  . یتطلب  إلعداد التقاریر المالیة

ً مخاطر متشابھة ویتم إدارتھا معذات  ألغراض االعتراف والقیاس. یتم تحدید محافظ العقود من خالل تجمیع العقود   . ثم  ا
   یتم تقسیم ھذه المجموعات إلى مجموعات بناًء على ربحیتھا المتوقعة.

 
البدایة. ال یُسمح بإدراج العقود التي یتم    ذات ربحیة منذ البدایة مع العقود التي    منذ   المثقلة بالتزاماتد  ال یمكن تجمیع العقو

من ھذا المطلب لألعمال   اتأكثر من عام واحد في نفس المجموعة، على الرغم من وجود بعض اإلعفاءلمدة  إصدارھا  
 بموجب الترتیبات االنتقالیة. التحولفي تاریخ  القائمة

 
تخصیص األقساط، ینطبقان على أعمال المجموعة.   ومنھجالنموذج العام    منھا، اثنان    قیاس،للیقدم المعیار ثالثة مناھج  

تتمثل السمات الرئیسیة لھذه النماذج في قیاس عقد التأمین على أنھ القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بما  
دام االفتراضات باإلضافة إلى تعدیل صریح للمخاطر، یتم إعادة قیاسھ في كل فترة تقریر باستخ  الشراء،في ذلك تكالیف  

 .الحالیة، وھامش الخدمة التعاقدیة
  

وتوقیت التدفقات النقدیة التي تنشأ من    قیمةیمثل تعدیل المخاطر التعویض الذي تطلبھ المجموعة لتحمل عدم الیقین بشأن  
 المخاطر غیر المالیة حیث یتم الوفاء بااللتزامات بموجب عقد التأمین.

 
األرباح أو الخسائر لمجموعة من عقود التأمین ویتم االعتراف بھ في    الُمحققلربح غیر  ا  ھامش الخدمة التعاقدیةیمثل  

وحدات التغطیة مقیاس لكمیة الخدمة المقدمة على تمثل  حیث یتم تقدیم خدمة التأمین للعمیل باستخدام وحدات التغطیة.  
التقریر    فترةمدى   فترة  المقدمة في  الخدمة  لقیاس  إذا    األرباح بلغ مماثل من  م   وتحریرالعقد وتستخدم  الدخل.  بیان  في 

. تتوافق  األرباح أو الخسائرمباشرة في بیان    بالخسائریتم االعتراف    البدایة،أصبحت مجموعة من العقود تتكبد خسائر بعد  
من المعاییر الدولیة إلعداد   ۱٥رقم  المعیار  ھذه المعالجة لألرباح والخسائر فیما یتعلق بالخدمات إلى حد كبیر مع مبادئ  

 األخرى.  القطاعاتالمطبقین على  ۳۷التقاریر المالیة والمعیار المحاسبي الدولي رقم  
  



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۱۸ 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)  ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر من قبل المجموعةتسري بعد المعاییر والتفسیرات الصادرة ولكنھا لم  (ب) 
 

للفترة المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد یسري  عقود التأمین (  -ة إلعداد التقاریر المالیة  یمن المعاییر الدول  ۱۷رقم  المعیار  
من المعاییر الدولیة إلعداد   ۱٥و  ۹رقم    ین تطبیق المعیارطالما یتم كذلك  ویجوز التطبیق قبل ذلك التاریخ    ۲۰۲۳ینایر    ۱

 (تابع)  ) التقاریر المالیة
 
لتغیرات في االفتراضات غیر االقتصادیة المتعلقة  ھامش الخدمة التعاقدیة في ضوء ایتم تعدیل    العام، وجب النموذج  مب

الرسوم المتغیرة، وھذا یسمح بإجراء    طریقة یتم تطبیق    المشاركة،بالفترات المستقبلیة. بالنسبة لبعض العقود ذات میزات  
وكذلك االفتراضات غیر االقتصادیة، مما  ھامش الخدمة التعاقدیة  لتعدیل    تغییرات في االفتراضات االقتصادیة والخبرة

من المعاییر الدولیة إلعداد   ۱۷رقم  المعیار  وائد االستثمار. یتطلب  بناًء على ع  المنشأةیعكس الطبیعة المتغیرة ألرباح  
  ة سططریقة مبالمعیار بتطبیق    یسمح  عملي،تطبیق المعیار بأثر رجعي. عندما یتم تقییم ذلك على أنھ غیر  التقاریر المالیة  
من    ۱۷رقم  المعیار  الواردة في  القیمة العادلة لتحدید ھامش الخدمة التعاقدیة. ستغیر مبادئ القیاس    طریقةبأثر رجعي أو  

ذات  ر الطریقة التي تقیس بھا الشركة عقود التأمین وعقود إعادة التأمین  بشكل كبی   المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
 . الصلة

 
 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   ٤رقم  المعیار  مقارنة بتظھر فیھ األرباح  ستؤثر ھذه التغییرات على النمط الذي  

من المعاییر    ۱۷رقم  المعیار  تراضات. سیؤدي تطبیق  وتضیف تعقیًدا إلى عملیات التقییم ومتطلبات البیانات وإعداد االف
إلى تبسیط عرض بیان المركز المالي. یتطلب عرض مجموعات عقود التأمین (أو إعادة    الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

. سیتغیر عرض بیان الدخل الشامل  االلتزامالتأمین) التي ھي في وضع األصل بشكل منفصل عن تلك الموجودة في وضع  
یوضح كیفیة تصنیف مكونات ربحیة  الذي  و  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱۷رقم  المعیار  بشكل أكبر مع  

من المعاییر الدولیة   ۱۷رقم  یتطلب المعیار  كما  العقود إلى نتیجة خدمة التأمین وإیرادات / مصروفات تمویل التأمین.  
 إفصاحات موسعة حول المبالغ المعترف بھا من عقود التأمین وطبیعة ومدى المخاطر الناشئة عنھا.   إلعداد التقاریر المالیة

 
من المعاییر    ۱۷رقم  المعیار  نموذج قیاس مبسط اختیاري في    ھي تخصیص األقساط    طریقة األقساط:  ة تخصیص  طریق

 لعقود التأمین وإعادة التأمین التي تفي بمعاییر األھلیة.  ة متاحوھي  الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
 

 على جمیع العقود ألنھ من المتوقع استیفاء المعاییر التالیة عند البدایة.تطبیق طریقة تخصیص األقساط تتوقع المجموعة 
 

 المجموعة سنة واحدة أو أقل. لدىمدة التغطیة لكل عقد تبلغ عقود التأمین وعقود إعادة التأمین المتكبدة للخسائر:  
 

ة بشكل معقول أن القیاس الناتج لألصل للتغطیة المتبقیة لن یختلف  عقود إعادة التأمین المرتبطة بالمخاطر: تتوقع المجموع
 جوھریًا عن نتیجة تطبیق السیاسات المحاسبیة الموضحة أعاله.

 
، یشمل قیاس مجموعة العقود جمیع التدفقات النقدیة  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱۷رقم    المعیار بموجب  

تتوقع المجموعة أنھ بالنسبة لبعض العقود، فإن   الحالیة،قد في المجموعة. مقارنة بالمحاسبة  المستقبلیة ضمن حدود كل ع
ستغیر نطاق التدفقات النقدیة التي    من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱۷رقم  عیار  العقد وفقاً للممتطلبات حدود  

الفترة التي تُشیر  عكس العقود المستقبلیة غیر المعترف بھا.  على    بھا،سیتم تضمینھا في قیاس العقود الحالیة المعترف  
والتي تكون ذات صلة عند تطبیق عدد من المتطلبات في المعیار    "،"فترة التغطیة  إلىحدود العقد    ضمنتغطیھا األقساط  

 . من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱۷رقم 
 

مباشرة إلى محفظة  المنسوبة  التأمین من أنشطة البیع واالكتتاب وبدء مجموعة من العقود    الستحواذ تنشأ التدفقات النقدیة  
، یتم تخصیص  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱۷رقم  . بموجب المعیار  مجموعة العقود العقود التي تنتمي إلیھا  

ومنطقیة بناًء على إجمالي أقساط التأمین   منظمةأمین إلى مجموعات العقود باستخدام طرق  الت  الستحواذ التدفقات النقدیة  
 .مجموعة عقود لكل 

 
المعیار   المالیة  ۱۷رقم  بموجب  التقاریر  الدولیة إلعداد  المعاییر  النقدیة  من  بالتدفقات  یتم االعتراف فقط    الستحواذات، 

ذات الصلة كموجودات منفصلة واختبار قابلیتھا لالسترداد، في حین یتم    التأمین التي تنشأ قبل االعتراف بعقود التأمین
قیاس  من  التأمین األخرى في تقدیرات القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة كجزء    الستحواذاتتضمین التدفقات النقدیة  
 .عقود التأمین ذات الصلة
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 ) (تابع ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر من قبل المجموعةتسري بعد المعاییر والتفسیرات الصادرة ولكنھا لم  (ب) 
 

للفترة المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد یسري  عقود التأمین (  -ة إلعداد التقاریر المالیة  یمن المعاییر الدول  ۱۷رقم  المعیار  
من المعاییر الدولیة إلعداد   ۱٥و  ۹رقم    ین تطبیق المعیارطالما یتم كذلك  ویجوز التطبیق قبل ذلك التاریخ    ۲۰۲۳ینایر    ۱

 (تابع)  ) التقاریر المالیة
 

 الحیاةرتبطة بمأعمال التأمین غیر ال –تقییم األثر 
 

لتغطیة المتبقیة،  اشبھ المعالجة المحاسبیة الحالیة للمجموعة عند قیاس التزامات ت بالرغم من أن طریقة تخصیص األقساط
 الحیاة. التأمین غیر المرتبطة بعقود احتساب إال أنھ من المتوقع حدوث التغییرات التالیة في 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر    ٤مقارنة بالمعیار رقم  لتغییرات  ا

 المالیة
التأثیر على حقوق الملكیة عند التحول إلى  

من المعاییر الدولیة إلعداد    ۱۷المعیار رقم  
 التقاریر المالیة 

  ،من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۱۷رقم بموجب المعیار  
القیاس عند  المستقبلیة  النقدیة  التدفقات  بخصم  المجموعة   ستقوم 

المتوقع حدوثھا خالل   المتكبدة،المطالبات    التزامات یكن من  لم  ما 
سنة واحدة أو أقل من تاریخ تكبد المطالبات. ال تقوم المجموعة حالیًا 

 بخصم ھذه التدفقات النقدیة المستقبلیة

 زیادة

  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   ۱۷رقم  المعیار  یتطلب  
غیر    المخاطر للمخاطردیل  على تع  للعقد أن تشتمل التدفقات النقدیة  

 ھذا غیر مسموح بھ صراحة حالیًا. و، المالیة

 انخفاض 

المعیار   بموجب  للمجموعة  المحاسبیة  السیاسة  من   ۱۷رقم  تختلف 
التدفقات النقدیة   احتسابفي    المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

التأمین المؤھلة عند تكبدھا عن الممارسة الحالیة التي   الستحواذات
  استحواذبموجبھا یتم االعتراف بھذه المبالغ بشكل منفصل كتكالیف  

 مؤجلة.

 انخفاض 

 
المنھجیات  ۲۰۲۲المجموعة حتى    لدى  التنفیذ مشروع    استمر التركیز على االنتھاء من  التشغیلیة   ووضع  مع  القدرات 

. ینصب التركیز الحالي على دمج القدرات وإجراءات األعمالبما في ذلك البیانات واألنظمة  المطلوبة لتطبیق المعیار  
 .۲۰۲۳ بتقریر سنة التشغیلیة وتحدید المیزانیة العمومیة االنتقالیة والمقارنات المطلوبة 

 
من المعاییر    ۱۷رقم  المعیار  حجم تأثیر  نظًرا ألن مشروع التنفیذ مستمر حالیًا، تعتقد اإلدارة أنھ من غیر العملي تحدید  

 الفترة الحالیة. في الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
 

  عملیات دمج األعمال (ج)
 

والموجودات عملیات دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ عندما تفي مجموعة األنشطة  باحتساب  تقوم المجموعة  
 بتعریف األعمال ویتم تحویل السیطرة إلى المجموعة.المستحوذ علیھا 

 
كانت   إذا  ما  بتقییم  المجموعة  تقوم  تجاري،  تمثل عمل  والموجودات  األنشطة  كانت مجموعة محددة من  إذا  ما  لتحدید 

موجودات واألنشطة التي تم االستحواذ علیھا تشمل، بحد أدنى، عملیة مدخالت جوھریة وما إذا كانت المجموعة مجموعة ال
المستحوذ علیھا لدیھا القدرة على إنتاج مخرجات. لدى المجموعة خیار تطبیق ’اختبار التركیز‘ الذي یجیز إجراء تقییم  

تم االستحواذ علیھا ال تمثل عمل تجاري. یتم استیفاء شروط اختبار مبسط ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات التي  
التركیز االختیاري إذا كانت القیمة العادلة إلجمالي الموجودات التي تم االستحواذ علیھا مركزة في أصل واحد محدد أو 

    مجموعة من الموجودات المماثلة القابلة للتحدید. 
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 (تابع)  عملیات دمج األعمال (ج)
 

على أساس إجمالي المقابل المحول المقاس بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ومبلغ أي حصص    االستحواذ یتم قیاس تكلفة  
المستحوذ علیھاغیر مسیطرة في   یتم  الجھة  القائمة مسبقًا.  العالقات  بتسویة  المتعلقة  المبالغ  المحول  المقابل  یشمل  . ال 

تحمیل التكالیف المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدھا    . یتماألرباح أو الخسائراالعتراف بھذه المبالغ بشكل عام في  
األخرى، باستثناء ما إذا كانت تتعلق بإصدار المصروفات العمومیة واإلداریة والمصروفات التشغیلیة  ویتم تضمینھا في  

 سندات الدین أو حقوق الملكیة.
 

على   المجموعة  تستحوذ  التصنیف   أعمال،عندما  أجل  من  المفترضة  المالیة  والمطلوبات  الموجودات  بتقییم  تقوم  فإنھا 
االستحواذ.  تاریخ  في  كما  الصلة  ذات  والشروط  االقتصادیة  والظروف  التعاقدیة  للشروط  وفقًا  المناسبین  والتخصیص 

 . لجھة المستحوذةمن قبل ا الرئیسیةیتضمن ذلك فصل المشتقات المتضمنة في العقود 
 

فإن أي حقوق ملكیة محتفظ بھا سابقًا یتم إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ    مراحل،م تحقیق اندماج األعمال على  إذا ت
 أخذھا في االعتبار عند تحدید الشھرة األرباح أو الخسائر، ویتم ناتجة في أرباح أو خسائر  ویتم االعتراف بأي  االستحواذ 
بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. في حال كان ھناك التزام بدفع مقابل محتمل    محتملیتم قیاس أي مقابل  التجاریة.  

یتم إعادة قیاسھ ویتم احتساب التسویة ضمن حقوق  المالیة، یتم تصنیفھ كحقوق ملكیة ثم ال  ینطبق علیھ تعریف األداة 
في تاریخ كل تقریر ویتم االعتراف بالتغیرات الالحقة  الملكیة. بخالف ذلك، تتم إعادة قیاس المقابل المحتمل بالقیمة العادلة  

 في القیمة العادلة للمقابل المحتمل ضمن األرباح أو الخسائر.
 

مبدئیًا   الشھرة  قیاس  بھ    بالتكلفة،یتم  المعترف  والمبلغ  المحول  المقابل  إجمالي  في  الزیادة  تمثل  غیر    للحصصوالتي 
افي الموجودات المحددة المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة. إذا على ص  بھا،وأي حصة سابقة محتفظ    المسیطرة،

تزید عن إجمالي المقابل المحول أو تزید عن القیمة العادلة لصافي  الموجودات المستحوذ علیھا  كانت القیمة العادلة لصافي  
یتم    المبدئي،  االعتراف. بعد  ائرباألرباح أو الخسعندئذ یتم االعتراف    المحول،على إجمالي المقابل  الموجودات المستحوذ  

یتم تخصیص الشھرة    القیمة،قیاس الشھرة بالتكلفة ناقًصا أي خسائر انخفاض متراكمة في القیمة. لغرض اختبار انخفاض  
التي من المتوقع أن    لنقد للمجموعةالمنتجة لوحدات  اللكل وحدة من    االستحواذ،من تاریخ    األعمال،المكتسبة في دمج  

للجھة المستحوذ علیھا قد تم تخصیصھا األخرى    أو المطلوبات  الموجوداتعما إذا كانت  بصرف النظر    الدمج،تستفید من  
 لتلك الوحدات. 

 
یتم تضمین الشھرة   الوحدة،ویتم استبعاد جزء من العملیة ضمن تلك  للوحدة المنتجة للنقد  الشھرة    تخصیصعندما یتم  

با للعملیة عند تحدید  المرتبطة  الدفتریة  القیمة  المستبعدة في  الخسائرلعملیة  الشھرة من    األرباح أو  یتم قیاس  االستبعاد. 
الوحدة المنتجة لعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من  التناسبیة لالمستبعدة في ھذه الظروف على أساس القیم  التجارة  

 للنقد المحتفظ بھا.
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  الشركات التابعة ) د(
 

للسیطرة ینطبق  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة أساس التوحید حیث یضع نموذجاً فردیاً   ۱۰المعیار رقم    یُنظم
  في أن یسیطر السیطرة    یتمثل تعریف .  الُمھیكلةالمنشآت ذات األغراض الخاصة أو المنشآت  على جمیع المنشآت بما فیھا  

مع الجھة   ارتباطھعوائد متغیرة ناتجة من    حقوق فيأو یكون لھ  لـ  ما یتعرض  المستثمر على الجھة المستثمر فیھا عند 
الوفاء فیھا. بغرض  على الجھة المستثمر    یطرتھالعوائد من خالل س  تلكالمستثمر فیھا، ویكون قادراً على التأثیر على  

المالیة، یجب الوفاء بكافة المعاییر الثالثة،    من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ۱۰بتعریف السیطرة الوارد في المعیار رقم  
 متضمنة ما یلي: 

 
 تأثیر على الشركة المستثمر بھا،  للمستثمریكون  •
 ، أو لدیھ حقوق، في عوائد متغیرة نتیجة ارتباطھا مع الشركة المستثمر بھا، ولـ معرضیكون المستثمر   •
 على الشركة المستثمر بھا.  نفوذهل القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خال للمستثمریكون  •
 

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

 
على الشركة المستثمر    نفوذ المجموعة أقل من أغلبیة حقوق التصویت في شركة مستثمر بھا، عندئذ یكون لھا    تمتلكعندما  

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

 
الظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كانت حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة تأخذ المجموعة باالعتبار كافة الحقائق و

 ، ویتضمن ذلك ما یلي: النفوذ في شركة مستثمر بھا كافیة لتمنحھا 
 
 حجم ما تمتلكھ المجموعة من حقوق التصویت مقارنة بحجم وتوزیع الحصص على حاملي حقوق التصویت األخرین؛  •
 حاملي حقوق التصویت األخرین واألطراف األخرى؛ وبھا من قبل المجموعة حقوق التصویت المحتملة المحتفظ  •
 الترتیبات التعاقدیة األخرى؛ و عنالحقوق الناتجة  •
على توجیھ األنشطة ذات الصلة   للمجموعة  ، قدرة حالیةعدم وجود ، أو  وجود تشیر إلى أن    أخرىأیة وقائع أو ظروف   •

 عند الحاجة التخاذ القرارات، بما في ذلك أنماط التصویت في االجتماعات السابقة للمساھمین.
 

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

التابعة حتى تاریخ توقف   السنة ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد من تاریخ بدء سیطرة المجموعة على الشركة 
 سیطرة المجموعة على ھذه الشركة. 

 
رادات الشاملة األخرى منسوبة لمساھمي المجموعة والحصص غیر  إن األرباح أو الخسائر لكل عنصر من عناصر اإلی

المسیطرة. إن إجمالي اإلیرادات الشاملة للشركات التابعة منسوبة لمساھمي الشركة والحصص غیر المسیطرة حتى وإن 
 عجز في رصید الحصص غیر المسیطرةنتج عن ذلك 
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 (تابع) الشركات التابعة  ) د(
 

مع   المحاسبیة  سیاساتھا  بین  المواءمة  لتحقیق  التابعة  للشركات  المالیة  البیانات  على  یلزم،  حیثما  تعدیالت،  إجراء  یتم 
والمصروفات   واإلیرادات  الملكیة  وحقوق  والمطلوبات  الموجودات  جمیع  استبعاد  یتم  للمجموعة.  المحاسبیة  السیاسات 

 لمتعلقة بالمعامالت بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید. والتدفقات النقدیة ا
 

 التغیرات في حصص ملكیة المجموعة في الشركات التابعة الحالیة
 

یتم احتساب التغیرات في حصص ملكیة المجموعة في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان المجموعة سیطرتھا على  
كمعامالت حقوق الملكیة. یتم تعدیل القیم الدفتریة لحصص المجموعة وكذلك الحصص غیر المسیطرة  الشركات التابعة،  

بما یعكس أثر التغیرات في الحصص في الشركات التابعة. كما یتم إدراج أي فرق بین القیمة التي یتم بھا تعدیل الحصص 
 ة في حقوق الملكیة ویُنسب إلى مساھمي الشركة األم. غیر المسیطرة والقیمة العادلة للمقابل المدفوع أو المقبوض مباشر

 
عندما یترتب على التغیر في حصة ملكیة المجموعة في شركة تابعة ما، فقدان السیطرة على الشركة التابعة، یتم إیقاف  

م االعتراف  االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة بما في ذلك أي شھرة تجاریة. یتم إعادة تصنیف المبالغ التي ت
بھا سابقاً ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى فیما یتعلق بھذه المنشأة إلى بیان األرباح أو الخسائر الموحد أو یتم تحویلھا  

 مباشرة إلى األرباح المحتجزة. 
 

لحصة المحتفظ  تتم إعادة قیاس أي حصة محتفظ بھا في المنشأة بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة ل
 بھا في تاریخ فقدان السیطرة وقیمتھا العادلة ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد.

 
بھ في الشركة التابعة السابقة في تاریخ فقدان السیطرة على أنھا القیمة العادلة عند    المحتفظتعتبر القیمة العادلة لالستثمار  

المعیار رقم   المبدئي وذلك لغرض االحتساب الالحق بموجب  المالیة   ۹االعتراف  التقاریر  الدولیة إلعداد  المعاییر  من 
أو، عند  المالیة"  الضرورة"األدوات  تقتضي  المبما  التكلفة عند االعتراف  ائتالف  ،  أو  باالستثمار في شركة زمیلة  دئي 

 مشترك. 
 

 ة زمیلة  االستثمار في شرك ) ھـ(
 

القدرة على   في  الجوھريالتأثیر    یتمثلالشركة الزمیلة ھي الشركة المستثمر بھا التي تمارس المجموعة تأثیراً ھاماً علیھا.  
المستثم الشركة  في  والتشغیلیة  المالیة  السیاسة  قرارات  في  بھا  المشاركة  تلك  دون  ر  على  مشتركة  سیطرة  أو  سیطرة 

 السیاسات. یتم احتساب االستثمار في الشركات الزمیلة وفقاً لطریقة احتساب حقوق الملكیة.
 

وفقاً لطریقة حقوق الملكیة، یتم مبدئیاً االعتراف باالستثمار في الشركة الزمیلة بالتكلفة التي تتضمن تكالیف المعاملة. الحقاً  
من األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى    الشركةلمبدئي، تنطوي البیانات المالیة الموحدة على حصة  لالعتراف ا

للشركات المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكیة، حتى تاریخ توقف التأثیر الجوھري أو السیطرة المشتركة. یتم إدراج الشھرة 
فردیة للتحقق من    بصورةأو اختبارھا  التجاریة المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم إطفاؤھا  

في نتائج عملیات الشركات الزمیلة. یتم عرض أي    الشركةحصة    الموحد   اإلیراداتاالنخفاض في القیمة. یوضح بیان  
تغیر في اإلیرادات الشاملة األخرى لتلك الشركات المستثمر فیھا كجزء من اإلیرادات الشاملة األخرى للمجموعة. عالوة 

تغی ھناك  یكون  عندما  ذلك،  باالعتراف  على  المجموعة  تقوم  الزمیلة،  للشركة  الملكیة  في حقوق  مباشرة  بھ  معترف  ر 
 من أي تغیرات، إن أمكن، في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد.  ابحصتھ

 
بال الخاصة  التقاریر  فترة إعداد  لنفس  الزمیلة  للشركة  المالیة  البیانات  یتم مجموعةیتم إعداد    . عندما تقتضي الضرورة، 

 . للشركةإجراء تعدیالت بحیث تصبح السیاسات المحاسبیة متوافقة مع السیاسات المحاسبیة 
 

بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسائر االنخفاض في القیمة  
التحقق مما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على الستثماراتھا في الشركة الزمیلة. تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر ب

بمقدار   باحتساب  المجموعة  تقوم  الدلیل،  مثل ھذا  إذا وجد  القیمة.  في  الزمیلة النخفاض  الشركة  في  االستثمار  تعرض 
راف  االنخفاض في القیمة على أنھ الفرق بین القیمة القابلة لالسترداد من الشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة، ثم تقوم باالعت

 في بیان الدخل الموحد. بالخسائر
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 طریقة حقوق الملكیة ) و(
 

طبقاً لطریقة المحاسبة وفقاً لحقوق الملكیة، یتم االعتراف باالستثمارات مبدئیاً بالتكلفة ویتم تعدیلھا الحقاً لالعتراف بحصة  
المستثمر فیھا الناتجة بعد االستحواذ ضمن األرباح أو الخسائر، وكذلك االعتراف المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة  

بحصة المجموعة في التغیرات في اإلیرادات الشاملة األخرى للشركة المستثمر فیھا ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى. یتم  
خفیض في القیمة الدفتریة لالستثمار.  االعتراف بتوزیعات األرباح المقبوضة أو مستحقة القبض من الشركات الزمیلة كت

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

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

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

 المجموعة. 
 

ا النخفاض في القیمة وفقاً  یتم اختبار القیمة الدفتریة لالستثمارات المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة للتحقق من مدى تعرضھ
 . (م)۳اإلیضاح للسیاسة المبینة في 

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

 ذلك مناسباً.المبالغ التي سبق االعتراف بھا في اإلیرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر عندما یكون 
 
 النقد وما یعادلھ  ) ز(
 

یشتمل النقد وما یعادلھ على النقد في الصندوق واألرصدة غیر المقیدة المحتفظ بھا لدى البنوك المركزیة والموجودات 
طر  المالیة عالیة السیولة التي تمتد فترات استحقاقھا األصلیة إلى ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االستحواذ والتي تخضع لمخا

 غیر جوھریة نتیجة التغیرات في قیمھا العادلة، والتي یتم استخدامھا من قبل المجموعة في إدارة التزاماتھا قصیرة األجل.
 

 بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي. المسجلة  یتمثل النقد وما یعادلھ في الموجودات المالیة غیر المشتقة
 
 المالیةوالمطلوبات الموجودات  )ح(
 

 والقیاس المبدئي االعتراف
 

الدین الُمصدرة وااللتزامات الثانویة في التاریخ    وسنداتوالودائع    باالعتراف بالقروض والُسلفمبدئیاً  تقوم المجموعة  
 الذي تنشأ فیھ.  

 
مبیعات ومشتریات الموجودات المالیة التي تتم بطریقة عادیة)  باستثناء  كما یتم االعتراف بجمیع األدوات المالیة األخرى (

في تاریخ المعاملة وھو التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً لألحكام التعاقدیة الخاصة بھذه األدوات. یتم االعتراف  
في تاریخ تسلیم الموجودات موجودات المالیة التي تتم بالطرق االعتیادیة في تاریخ التسویة، أي  البكافة مشتریات ومبیعات  

أو استالمھا من الطرف المقابل. إن المشتریات والمبیعات للموجودات المالیة التي تتم بالطرق االعتیادیة ھي تلك التي  
 تقتضي تسلیم الموجودات خالل إطار زمني محدد بصورة عامة وفقاً لقوانین أو أعراف السوق. 
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 (تابع)   المالیةوالمطلوبات الموجودات  )ح(
 
 والقیاس الالحق  تصنیفال
 

یتم   المبدئي،  لقیاسھعند االعتراف  المالي وفقاً  العادلةببالتكلفة المطفأة أو    : تصنیف األصل  من خالل اإلیرادات   القیمة 
استثمارات حقوق الملكیة،   -من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  القیمة العادلةب  أواستثمارات الدین،    –  الشاملة األخرى

 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.   أو
 

ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة بعد االعتراف المبدئي بھا ما لم تغیر المجموعة نموذج أعمالھا إلدارة الموجودات 
إعادة تصنیف جمیع الموجودات المالیة المتأثرة في الیوم األول من فترة التقریر األولى التالیة  المالیة، وفي ھذه الحالة یتم  
 للتغییر في نموذج األعمال. 

 
ولم یتم تصنیفھ بالقیمة العادلة من خالل    الشرطین التالیین  ي األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة تحقق كل  یتم قیاس

 : األرباح أو الخسائر
 

یتم • النقدیة   أن  التدفقات  تحصیل  أجل  من  بالموجودات  االحتفاظ  إلى  یھدف  أعمال  نموذج  باألصل ضمن  االحتفاظ 
 التعاقدیة؛ و  

أن ینشأ عن الشروط التعاقدیة المتعلقة باألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي  •
 .  على المبلغ األصلي القائم والفائدة

 
بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى في حالة تحقق كال الشرطین التالیین ولم یتم    الدین  استثمارم قیاس  یت

 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:    تصنیفھا
 

التعاقدیة وبیع  إذا كان یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل تحصیل التدفقات النقدیة   •
 الموجودات المالیة؛ و  

تدفقات نقدیة تتمثل فقط في دفعات المبلغ األصلي   ،محددة  تواریخفي    ،إذا ترتب على الشروط التعاقدیة لألصل المالي •
 .المستحقعلى المبلغ األصلي  والفائدة

 
  ختار بشكل نھائي تأن    للمجموعة، یمكن  المتاجرةلغرض  غیر المحتفظ  باستثمار في حقوق الملكیة    عند االعتراف المبدئي

على    استثمارعلى أساس كل    ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى وذلك  لالستثمار  عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة
 . حدة

 
خالل اإلیرادات   بالقیمة العادلة منقاسة بالتكلفة المطفأة أو  المالیة غیر المصنفة على أنھا مُ   الموجوداتیتم قیاس جمیع  
األخرى العادلة    الشاملة  بالقیمة  أعاله  موضح  ھو  الخسائركما  أو  األرباح  خالل  االعتراف  من  عند  یجوز  المبدئي.   ،

من خالل   العادلةبالتكلفة المطفأة أو بالقیمة قیاسھا  المالیة التي تفي بمتطلبات  نھائي الموجوداتللمجموعة أن تحدد بشكل 
المحاسبي الذي قد ینشأ فیما    عدم التوافقإذا كان ھذا التصنیف ینھي أو یقلل بصورة جوھریة  اإلیرادات الشاملة األخرى  

 لو تم تصنیفھ غیر ذلك.
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 (تابع) التصنیف والقیاس الالحق
 

 تقییم نموذج األعمال  -الموجودات المالیة 
 

االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة حیث یوضح ذلك   ھ عمال الذي یتم فینموذج األ  لھدف  تقییم  بإجراء  تقوم المجموعة
عین  المعلومات التي تم أخذھا ب  فیما یليھا إدارة األعمال وتقدیم المعلومات إلى اإلدارة.  ببشكل أفضل الطریقة التي یتم  

 االعتبار: 
 

السیاسات واألھداف المعلنة للمحفظة وتطبیق تلك السیاسات. وبشكل محدد، ما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على  •
أو التوافق بین فترة استحقاق الموجودات المالیة    ةن ألسعار الفائد تحقیق إیرادات الفوائد التعاقدیة أو االحتفاظ بمعدل معی

 وفترة استحقاق االلتزامات التي تمول تلك الموجودات أو تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع الموجودات؛ 
 

 ؛المجموعةكیفیة تقییم أداء المحفظة ورفع تقاریر بشأنھا إلى إدارة   •
 

نموذج) وكیفیة إدارة تلك ھذا ال نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمنالمخاطر التي تؤثر على أداء  •
 المخاطر؛

 

المدارة أو    للموجوداتكان التعویض یستند الى القیمة العادلة    إذاكیفیة تعویض مدراء األعمال (على سبیل المثال ما   •
 ؛ و التدفقات النقدیة التعاقدیة المجمعة)

 

 المبیعات في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات والتوقعات بشأن المبیعات في المستقبل.تكرار وحجم وتوقیت  •
 

في المعامالت غیر المؤھلة إللغاء االعتراف مبیعات لھذا الغرض،   أخرىلمالیة إلى أطراف  الموجودات اال تعتبر تحویالت  
 . بالموجوداتبما یتفق مع استمرار المجموعة في االعتراف وذلك 

 
  ، یتم قیاسھا أو المدارة والتي یتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة  للمتاجرةالمالیة المحتفظ بھا  فیما یتعلق بالموجودات  

 األرباح أو الخسائر.من خالل  بالقیمة العادلة
 

  لمبلغ األصلي والفوائد اة التعاقدیة تمثل فقط دفعات النقدی ات التدفق ما إذا كانت  تقییمالموجودات المالیة 
 

عرف  تُ ألغراض ھذا التقییم، یُعرف "المبلغ األصلي" على أنھ القیمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي، في حین  
خالل فترة زمنیة    المستحقالمقابل للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر االئتمانیة المتعلقة بالمبلغ األصلي    ا" على أنھالفائدة"

 ھامش الربح. (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة) واألساسیة األخرى   اإلقراضتكالیف  مخاطر ومحددة ومقابل 
 

باالعتبار الشروط    المجموعةأخذ  ت،  والفائدةة التعاقدیة تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي  عند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدی
المالي یتضمن شرط تعاقدي یترتب علیھ تغییر توقیت أو قیمة   تقییم ما إذا كان األصل  التعاقدیة لألداة. ویتضمن ذلك 

 ھذا التقییم، تضع المجموعة بعین االعتبار ما یلي:  . عند إجراء  التدفقات النقدیة التعاقدیة بحیث ال یفي األصل بھذا الشرط
 
 األحداث الطارئة التي قد تغیر قیمة وتوقیت التدفقات النقدیة؛  •
 خصائص التمویل؛ •
 الشروط الخاصة بالدفع مقدماً وتمدید أجل السداد؛ •
الشروط التي تحدد مطالبة المجموعة للتدفقات النقدیة من موجودات محددة (مثل ترتیبات الموجودات غیر المضمونة  •

 بضمانات أخرى)؛ و  
 الخاص بالقیمة الزمنیة للمال (مثل التعدیل الدوري ألسعار الفائدة). المقابلالخصائص التي تعدل  •

 

ت أسعار فائدة ثابتة والتي یحق للمجموعة بشأنھا خیار اقتراح تعدیل  محفظة للقروض طویلة األجل ذابالمجموعة  تحتفظ  
سعر الفائدة في تواریخ تعدیل دوریة. تقتصر حقوق التعدیل ھذه على األسعار السائدة في السوق في وقت التعدیل. یتاح  

یف أخرى. قررت المجموعة للمقترضین االختیار إما قبول السعر المعدل أو استرداد القرض بالقیمة االسمیة وبدون تكال
التعاقدیةأن   النقدیة  الفائدة   حیث أن   لمبلغ األصلي والفوائد ادفعات  فقط  تمثل    لھذه القروض  التدفقات  الخیار یعدل سعر 

العتبار القیمة الزمنیة للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسیة األخرى والتكالیف المرتبطة  تأخذ با بطریقة  
 بالمبلغ األصلي القائم. 
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 (تابع)   المالیةوالمطلوبات الموجودات  )ح(
 

 إعادة التصنیف
 

نموذج لالحقة لقیام المجموعة بتغییر  ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقا لالعتراف المبدئي بھا، إال في الفترة ا
 الموجودات المالیة.أعمالھا إلدارة 

 
 إیقاف االعتراف 

 
الحصول على تدفقات نقدیة من األصل  في  تقوم المجموعة بإیقاف االعتراف باألصل المالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة  

بموجبھا  الحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من خالل معاملة یتم  في  أو عندما تقوم المجموعة بتحویل الحقوق  ،  المالي
بموجبھا   المجموعة  تقوم  أو من خالل معاملة ال  المالي،  الملكیة لألصل  كافة مخاطر وامتیازات  فعلیة تحویل  بصورة 

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

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

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

 
استثمارات حقوق    إن أیة أرباح / خسائر متراكمة تم االعتراف بھا ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى فیما یتعلق بسندات

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

 االعتراف والتي تقوم المجموعة بإنشائھا أو االحتفاظ بھا على أنھا أصل أو التزام منفصل. 
 

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

 
یتم احتساب المعاملة المتوافق للموجودات المحولة،  مع مقایضة العائد اإلجمالي  الموجودات لطرف آخر  عندما یتم بیع  

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

 
افة مخاطر وامتیازات ملكیة األصل المالي فیما یتعلق بالمعامالت التي ال تقوم المجموعة من خاللھا باالحتفاظ أو بتحویل ك

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

 
 المطلوبات المالیة

 
 .اؤھاأو انتھؤھا ة عند الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغاالمالیتقوم المجموعة بإیقاف االعتراف بالمطلوبات 

 
  



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۲۷ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)   المالیةوالمطلوبات الموجودات  )ح(
 

 التعدیالت على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
 

 الموجودات المالیة
 

إذا تم تعدیل الشروط الخاصة بأصل مالي، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألصل المعدل مختلفة بشكل  
 جوھري.  

 
في حال كانت التدفقات النقدیة مختلفة بشكل جوھري، عندئذ تعتبر الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي 

إیقاف االعتراف باألصل المالي األصلي واالعتراف بأصل مالي جدید بالقیمة العادلة  ، یتم  حالةفي ھذه ال،  األصلي منتھیة
 زائداً أي تكالیف مستحقة للمعاملة. یتم احتساب أي أتعاب مقبوضة في إطار التعدیل على النحو التالي:

 
األتعاب التي تمثل استرداداً لتكالیف عند تحدید القیمة العادلة لألصل الجدید ویتم احتساب باالعتبار األتعاب تؤخذ  •

 المعاملة المستحقة ضمن القیاس المبدئي لألصل؛ و
 یتم إدراج األتعاب األخرى ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من األرباح أو الخسائر عند إیقاف االعتراف.  •

 
عادة یكون ھدف التعدیل ھو زیادة فرصة استعادة   صعوبات مالیة،مواجھة المقترض    إذا تم تعدیل التدفقات النقدیة عند 

الشروط التعاقدیة األصلیة بدالً من إنشاء أصل جدید بشروط مختلفة بصورة جوھریة. في كال كانت المجموعة تخطط 
  لتعدیل أصل مالي بطریقة سوف ینتج عنھا تنازل عن التدفقات النقدیة، فإن أول ما تأخذه المجموعة بعین االعتبار ھو ما 

إذا كان ینبغي شطب جزء من األصل قبل إجراء التعدیل. تؤثر ھذه الطریقة على نتیجة التقییم الكمي وتعني عادة عدم 
 الوفاء بمعاییر إیقاف االعتراف في مثل ھذه الحاالت. 

 
األخرى إلى إیقاف  إذا لم یؤدي تعدیل أصل مالي تم قیاسھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة  

االعتراف باألصل المالي عندئذ تقوم المجموعة أوالً بإعادة احتساب إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي باستخدام معدل  
أو  األرباح  التعدیل ضمن  ناتجة عن  أو خسائر  أرباح  أنھ  الناتج على  بالتعدیل  باالعتراف  الفعلي لألصل وتقوم  الفائدة 

لموجودات المالیة ذات أسعار فائدة متغیرة، یتم تعدیل معدل الفائدة الفعلي المستخدم في حساب األرباح  الخسائر. بالنسبة ل
أو الخسائر الناتجة عن التعدیل بما یعكس الظروف الراھنة السائدة في السوق في وقت التعدیل. یتم إطفاء أي تكالیف أو  

تعدیل إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي المعدل على مدى الفترة رسوم متكبدة باإلضافة إلى األتعاب المستلمة في إطار  
 عدل.المتبقیة لألصل المالي المُ 

 
 المطلوبات المالیة

 
عدل اختالفا  االعتراف بااللتزام المالي عندما یتم تعدیل شروطھ وتختلف التدفقات النقدیة لاللتزام المُ   بإیقاف تقوم المجموعة  

 ً عدلة بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بالفرق  . في ھذه الحالة، یتم االعتراف بالتزام مالي جدید بناء على الشروط المُ جوھریا
. یشمل المقابل األرباح أو الخسائراالعتراف بھ والمقابل المدفوع في    ایقافتم  بین القیمة الدفتریة لاللتزام المالي الذي  

 االلتزام المالي الُمعدل الجدید. التزامات، بما في ذلك وافتراض غیر المالیة المحولة، إن وجدت،  الموجوداتالمدفوع 
 

اعتراف، یتم إعادة حساب التكلفة المطفأة لاللتزام عن طریق خصم    ایقافإذا لم یتم احتساب تعدیل االلتزام المالي على أنھ  
.  األرباح أو الخسائرالناتجة في  باألرباح أو الخسائر  التدفقات النقدیة المعدلة بسعر الفائدة الفعلي األصلي ویتم االعتراف  

أرباح أو خسائر  لي المستخدم لحساب  یتم تعدیل سعر الفائدة الفعلي األص  ،المتغیربالنسبة للمطلوبات المالیة ذات السعر  
في وقت التعدیل. یتم االعتراف بأي تكالیف وأتعاب متكبدة كتعدیل للقیمة الدفتریة  یة  السوق الحال  شروط  التعدیل لیعكس

سعر الفائدة الفعلي   احتسابعدل عن طریق إعادة  لاللتزام ویتم إطفاؤھا على مدى المدة المتبقیة من االلتزام المالي المُ 
 ألداة.ل
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 مؤشر سعر الفائدة  تعدیل
 

نتیجة   المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالیة  المطلوبات  أو  المالیة  للموجودات  التعاقدیة  النقدیة  التدفقات  تحدید  تغیر أساس  إذا 
المجموعة بتحدیث سعر الفائدة الفعلي للموجودات المالیة أو االلتزامات المالیة لتعكس    تقوم معیار سعر الفائدة،    لتعدیل

معیار سعر الفائدة    تعدیل . یلزم إجراء تغییر في أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة من خالل  التعدیلالتغییر الذي یتطلبھ  
 الوفاء بالشروط التالیة: في حال 

 
 ؛ و للتعدیلالتغییر ضروري كنتیجة مباشرة  -
-  ً  ل التغییر مباشرة. أي األساس قب -األساس السابق  األساس الجدید لتحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة یعادل اقتصادیا
 

إذا تم إجراء تغییرات على أصل مالي أو التزام مالي باإلضافة إلى تغییرات في أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة  
بعد ذلك، تطبق المجموعة .  سعر الفائدة الفعلي  مؤشر  بتعدیلعیار سعر الفائدة، فإن المجموعة تقوم أوال  تعدیل مالتي یتطلبھا  
 التعدیالت الموضحة أعاله على التغییرات اإلضافیة. باحتساب لمتعلقة السیاسات ا

 
 الموجودات المالیةانخفاض قیمة 

 
الدین المدرجة بالتكلفة    أداةتقوم المجموعة بالتقییم على أساس مستقبلي لخسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بموجودات  

المطفأة وبالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى والتعرض الذي ینشأ من التزامات القروض وعقود الضمان 
 الخسائر في تاریخ كل تقریر. ویبین قیاس خسائر االئتمان المتوقعة:  المالي. تعترف المجموعة بمخصص لمثل ھذه

 
 مبلغاً عادالً مرجحاً یتم تحدیده من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة؛ •
 القیمة الزمنیة للمال؛ و •
لسابقة  معلومات معقولة وداعمة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جھد غیر ضروري في تاریخ التقریر حول األحداث ا •

 والظروف الحالیة والتوقعات المستقبلیة للظروف االقتصادیة. 
 

 من التفاصیل حول كیفیة قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.  اً مزید  ) ٤(ب)(٥یتضمن اإلیضاح 
 

،  ۲۰۱۸أبریل    ۳۰بتاریخ    CBUAE/BSD/2018/458  وفقا إلشعار مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي رقم 
كان المخصص المحدد والمخصصات العامة/الجماعیة بشكل تراكمي أعلى من مخصص انخفاض    في حال،  ٤-٦البند  

، فیجب تحویل الفرق إلى "احتیاطي انخفاض  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۹رقم    معیار وفقاً لل  المحتسبالقیمة  
. یجب تقسیم احتیاطي انخفاض القیمة ھذا إلى ما یتعلق بالفرق في مخصص  المحتجزةباح  من األر  كتخصیصالقیمة"  

ً محدد ومخصص عام / جماعي.   توزیعات األرباح. لدفع  لن یكون احتیاطي انخفاض القیمة متاحا
 

 .مزیدا من التفاصیل عن كیفیة قیاس مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقع) ٤(ب) (٥یتضمن اإلیضاح 
 

 عقود الضمان المالي والتزامات القروض  ) ط(
 

تتمثل الضمانات المالیة في عقود تُلزم المجموعة بدفع مبالغ محددة لتعویض حاملي الضمان عن الخسائر التي یتكبدوھا 
التزامات غیر  بسبب إخفاق المدین في سداد أي دفعات عند استحقاقھا وفقاً لشروط أداة الدین. تتمثل التزامات القروض في  

 قابلة لإللغاء بتقدیم ائتمان وفقاً لشروط وأحكام متفق علیھا مسبقاً.
 

 یتم مبدئیاً قیاس عقود الضمان المالي بالقیمة العادلة، ویتم قیاسھا الحقاً بالقیمة األعلى لكل من: 
 

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

 الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. 
 

یتم قیاس التزامات القروض المقدمة من المجموعة على أنھا قیمة مخصص الخسائر الذي یتم احتسابھ على النحو المبین 
 . ٥اإلیضاح في 
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 موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة ) ي(
 

تتمثل موجودات التمویل اإلسالمي في موجودات مالیة ذات دفعات أرباح ثابتة أو متوقعة، كما أنھا غیر مدرجة في سوق 
 العمیل مع عدم وجود نیة للمتاجرة في الذمم المدینة. نشطة. تنشأ ھذه الموجودات عندما تقدم المجموعة أمواالً مباشرة إلى  

 
 المرابحة 

المرابحة ھي عقد بیع تقوم المجموعة بموجبھ ببیع سلع وموجودات أخرى إلى أحد العمالء بنسبة متفق علیھا من األرباح  
تم شراؤه وفقاً لشروط  بعد خصم التكلفة. تقوم المجموعة بشراء الموجودات بناًء على وعد من العمیل بشراء الصنف الذي  

وظروف معینة. یمكن قیاس أرباح المرابحات في بدایة المعامالت ویتم االعتراف بھذه اإلیرادات عند استحقاقھا على مدى 
 .المستحقفترة العقد باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي على الرصید 

 
 الوكالة 

موجبھ أحد الطرفین (رب المال) بتقدیم مبلغ معین من المال الوكالة ھي عبارة عن اتفاق بین المجموعة والعمیل یقوم ب
وفقاً لشروط محددة مقابل رسوم معینة (مبلغ مقطوع من المال أو نسبة مئویة    ھذا المبلغ  للوسیط (الوكیل) الذي یستثمر 

أیاً من أحكام وشروط    من المبلغ المستثمر). یلتزم الوسیط بضمان المبلغ المستثمر في حالة اإلھمال أو التقصیر أو مخالفة
 عقد الوكالة. یمكن أن تكون المجموعة الوكیل أو رب المال حسب طبیعة المعاملة.

 
 االجارة

یتم قیاس وإدراج تكلفة اإلجارة ضمن البیانات المالیة الموحدة بقیمة ال تتجاوز القیمة النقدیة المعادلة. یتم تصنیف اإلجارة  
إیجار تمویلي عندما تتعھد المجموعة ببیع الموجودات المؤجرة إلى المستأجر بناًء على  والشراء وإعادة التأجیر كعقود  

اتفاق منفصل عند استحقاق اإلیجار ویؤدي البیع إلى نقل كافة المخاطر واالمتیازات المرتبطة بملكیة الموجودات المؤجرة  
لى مدى فترات إما تقارب أو تغطي جزءاً كبیراً  إلى المستأجر. تمثل الموجودات المؤجرة التأجیر التمویلي للموجودات ع

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

 
 ات والتجھیزات والمعداتالممتلك ) 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.  

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

 من الممتلكات والمعدات.
 

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

 
 المصروفات الالحقة 

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

 موعة. یتم احتساب أعمال اإلصالح والصیانة المستمرة كمصروفات عند تكبدھا.المصروفات إلى المج
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۳۰ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 (تابع)  الممتلكات والتجھیزات والمعدات ) ك(
 

 االستھالك 
 

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

 
 المقارنة: فترة الحالیة و للفترةفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات 

 
 السنوات  

 ۳۰ مباني 
 ٥-٤ أثاث وتجھیزات ومعدات

 ٤ مركبات 
 ٤-۳ حاسب آليوبرامج أجھزة 

 
 إذا لزم األمر.  واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة، ویتم تعدیلھا   االستھالكیتم بتاریخ كل تقریر مراجعة طرق 

 
إلى الفئة المناسبة ضمن    من اإلنجازیتم مبدئیاً تسجیل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز بالتكلفة، ویتم تحویلھا عند االنتھاء  

 . لھاالممتلكات والمعدات، ویتم بعد ذلك احتساب االستھالك 
 

 الموجودات غیر الملموسة ) ل(
 

یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف المبدئي. تكون تكلفة الموجودات  
العتراف المبدئي، یتم إدراج ا  عقبغیر الملموسة المستحوذ علیھا في دمج أعمال ھي قیمتھا العادلة بتاریخ االستحواذ.  

الموجودات   ةمتراكمة. ال یتم رسملال  انخفاض القیمة  خسائرومتراكم  الطفاء  اإلالموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً  
غیر الملموسة المنشأة داخلیاً، باستثناء تكالیف التطویر المرسملة، ویتم تحمیل النفقات ضمن األرباح أو الخسائر في السنة 

 محددة أو غیر محددة. كأعمار  األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة إما یتم تقدیر. خاللھاي یتم تكبدھا  الت
 

مدى  اإلنتاجیة االقتصادیة ویتم التحقق من    ھا أعمار  على مدىالموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة    ء یتم إطفا
تعر على  مؤشر  وجود  عند  القیمة  النخفاض  النخفاض تعرضھا  اإلطفاء    في  ضھا  وطریقة  فترة  مراجعة  تتم  القیمة. 

على األقل في نھایة كل سنة مالیة. یتم احتساب  مرة واحدة  المحددة    اإلنتاجیةلموجودات غیر الملموسة ذات األعمار  ل
ضمنة في األصل عن االقتصادیة المستقبلیة المت  المنافعالتغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك  

تغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یبلغ العمر  كطریق تعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حیثما یكون مالئماً، وتتم معاملتھا  
 االقتصادي اإلنتاجي المقدر للموجودات غیر الملموسة بغرض حساب اإلطفاء خمس سنوات.

 
  إلنتاجیة غیر المحددة، بل یتم التحقق من تعرضھا النخفاض القیمة ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار ا

تم سنویاً مراجعة األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة لتحدید  یأو على مستوى الوحدة المنتجة للنقد.    بصورة منفردةسنویاً إما  
یة االعتماد علیھ، یتم تغییر العمر  ما إذا كان یمكن االعتماد على العمر اإلنتاجي غیر المحدد مستقبالً. في حال عدم إمكان

 اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد منذ ذلك الحین فصاعداً.
 

یتم قیاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إیقاف االعتراف بأصل غیر ملموس على أنھا الفرق بین صافي المبالغ المحصلة 
 األرباح أو الخسائر عند إیقاف االعتراف باألصل.من االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل، ویتم االعتراف بھا ضمن  
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۳۱ 

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة   ) م(
 

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

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

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

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

 یتوقع لھا أن تستفید من دمج األعمال ذات الصلة.  
 

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

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

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

 
ستخدم من قبل أكثر من وحدة من الوحدات المنتجة ال تحقق الموجودات التجاریة لدى المجموعة تدفقات نقدیة منفصلة وتُ 

للنقد. یتم تخصیص الموجودات التجاریة إلى الوحدات المنتجة للنقد على أساس معقول ومتسق ویتم اختبارھا لتحدید مدى 
 تعرضھا النخفاض القیمة كجزء من اختبار الوحدات المنتجة للنقد المخصصة لھا الموجودات التجاریة. 

 
یتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة ضمن األرباح أو الخسائر. یتم تخصیص خسائر انخفاض القیمة أوالً لتخفیض القیمة  

ثم   للنقد،  المنتجة  للوحدة  تجاریة مخصصة  الوحدة  الدفتریة ألي شھرة  في  للموجودات األخرى  الدفتریة  القیم  لتخفیض 
 المنتجة للنقد على أساس تناسبي.  

 
ال یتم عكس خسائر انخفاض القیمة المتعلقة بالشھرة التجاریة. فیما یتعلق بالموجودات األخرى، یتم عكس خسائر انخفاض  

الدفتریة لألصل عن   القیمة  فیھ  تزید  الذي ال  المدى  إلى  فقط  بعد خصم  القیمة  التي كان سیتم تحدیدھا،  الدفتریة  القیمة 
 االستھالك واإلطفاء، ما لم یكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة. 

 
یمكن كذلك إجراء اختبار انخفاض القیمة لكل أصل على حدة عندما یمكن بشكل موثوق تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكلفة  

ام. تتم مراجعة الموجودات غیر المالیة التي تعرضت النخفاض القیمة الحتمال عكس البیع أو تحدید القیمة من االستخد 
 االنخفاض في القیمة في تاریخ كل تقریر. 

 
 االستثمارات العقاریة   ) ن(

 
بیان   یتم  المبدئي،  لالعتراف  الحقاً  المعامالت.  تكالیف  ذلك  في  بما  بالتكلفة،  مبدئیاً  العقاریة  االستثمارات  قیاس  یتم 

تثمارات العقاریة بالقیمة العادلة، والتي تعكس ظروف السوق في تاریخ التقریر. یتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة  االس
 عن التغیرات في القیم العادلة لالستثمارات العقاریة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي تنشأ فیھا. 

 
قاریة عندما یتم استبعادھا أو عندما یتم سحبھا نھائیاً من االستخدام وال یتوقع أي  یتم إیقاف االعتراف باالستثمارات الع

منافع اقتصادیة مستقبلیة من بیعھ. یتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر من إیقاف االستخدام أو االستبعاد في بیان األرباح  
 أو الخسائر الموحد في السنة التي یتم فیھا اإلیقاف أو البیع.

 
التحویل من أو إلى استثمار عقاري فقط عندما یكون ھناك تغییر في االستخدام یتضح من انتھاء إشغال المالك أو بدء  یتم  

االعتباریة   التكلفة  فإن  المالك،  یشغلھ  عقار  إلى  عقاري  استثمار  من  للتحویل  بالنسبة  آخر.  لطرف  تشغیلي  إیجار  عقد 
لتغییر في االستخدام. إذا أصبح العقار الذي یشغلھ المالك استثمار عقاري،  لالحتساب الالحق ھي القیمة العادلة في تاریخ ا

فإن المجموعة تحتسب ذلك العقار وفقاً للسیاسة المنصوص علیھا للممتلكات والمعدات حتى تاریخ التغییر في االستخدام. 
التي تتم من قبل مساحین واستشاریین  یتم تحدید القیمة العادلة من خالل قیم السوق المفتوحة بناًء على عملیات التقییم  

 مستقلین أو أسعار الوسیط.
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 ذمم التأمین المدینة  ) س(
 

المقبوض أو   للمقابلیتم االعتراف بذمم التأمین المدینة عند استحقاقھا، ویتم قیاسھا عند االعتراف المبدئي بالقیمة العادلة  
الفائدة   باستخدام طریقة معدل  المطفأة  بالتكلفة  المدینة  التأمین  ذمم  قیاس  یتم  المبدئي،  لالعتراف  القبض. الحقاً  مستحق 

الدفتریة لذمم التأمین المدینة مقابل انخفاض القیمة عندما تكون ھناك أحداث أو ظروف تشیر  الفعلیة. تتم مراجعة القیمة  
الخسائر  أو  األرباح  بیان  القیمة ضمن  انخفاض  تسجیل خسائر  ویتم  الدفتریة،  القیمة  استرداد  إمكانیة  احتمال عدم  إلى 

 الموحد. 
 

 عقود إعادة التأمین المحتفظ بھا ) ع(
 

المالي للمطالبات الكبیرة، أبرمت المجموعة اتفاقیات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمین.    بغرض الحد من التعرض
إعادة  لعقد  المطالبة ووفقاً  التزامات  مع  تتوافق  بطریقة  التأمین  إعادة  القبض من شركات  المطالبات مستحقة  تقدیر  یتم 

ة إعادة التأمین، فیما یتعلق بالمطالبة المدفوعة، إلى الذمم التأمین. بمجرد دفع المطالبة، یتم تحویل المبلغ المستحق من شرك
 المدینة الناشئة عن شركات التأمین وإعادة التأمین.

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

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

 
 اه حاملي الوثائق.إن ترتیبات إعادة التأمین الُمسندة ال تعفي المجموعة من التزاماتھا تج

 
یتم إیقاف االعتراف بموجودات أو التزامات إعادة التأمین عندما یتم الوفاء بالحقوق التعاقدیة أو انتھاؤھا أو عندما یتم  

 تحویل العقد إلى طرف آخر. 
 

 اتفاقیات إعادة الشراء  ) ف(
 

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

م  تم معاملة الفرق بین سعر البیع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فائدة، والتي یت تالمالي الموحد، حیثما یكون مالئماً.  
 على مدى فترة اتفاقیة إعادة الشراء باستخدام معدل الفائدة الفعلي. احتسابھا

 
 تقاریر القطاعات التشغیلیة ) ص(

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

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

 الیة محددة بشأنھ. الخاصة بالموارد المخصصة للقطاع المعني وتقییم أدائھ، والذي تتوافر معلومات م
 

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

  المركز الرئیسي وموجودات والتزامات الضریبة.ومصروفات یسیة الموجودات التجاریة غیر المخصصة بصورة رئ
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 المخصصات )ق (
 

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

 
الوضع ، مع  التقریرالمطلوب لتسویة االلتزام الحالي في تاریخ    للمبلغیمثل المبلغ المعترف بھ كمخصص أفضل تقدیر  

باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة   ما   المخاطر والشكوك المحیطة بااللتزام. عندما یتم قیاس مخصص  باالعتبار 
 قیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة. قیمتھ الدفتریة ھي ال تكونااللتزام الحالي، 

 
بالمبلغ  ، یتم االعتراف  آخرمن طرف    ما   االقتصادیة المطلوبة لتسویة مخصص  المنافععندما یُتوقع استرداد بعض أو كل  

 مبلغ المستحق بشكل موثوق.الویمكن قیاس تحصیل المبلغ یتم  أن بشكل فعلي كأصل إذا كان من المؤكد المستحق 
 

 مخصصات خاصة
 

 احتیاطي األقساط غیر المكتسبة 
بفترة التأمین   یتعلقالذي    إجمالي إعادة التأمین والجزء من األقساط المكتسبة،  ة ذلك  المكتسباألقساط غیر  یمثل احتیاطي  

تعتمد على الفترة المستحقة   البیانات الخطیةبشكل رئیسي باستخدام طریقة    احتسابھ ویتم    ،التي تلي تاریخ بیان المركز المالي
تم الحصول علیھا من  یبناًء على التقدیرات االكتواریة التي    الوثیقةمن تاریخ البیان المركز المالي حتى تاریخ استحقاق  

ً خبیر اكتواري مستقل وفق  .للوائح المالیة لشركات التأمین الصادرة عن ھیئة التأمین، اإلمارات العربیة المتحدة ا
 

 المطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا مخصص 
مخصص للمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھا في تاریخ بیان المركز المالي بناًء على تقدیر اكتواري تم    رصد یتم  

 ً اإلمارات  بدولة    للوائح المالیة لشركات التأمین الصادرة عن ھیئة التأمین  الحصول علیھ من خبیر اكتواري مستقل وفقا
 العربیة المتحدة.

 
 مخصص مصروفات تسویة الخسائر غیر المخصصة

في تاریخ    محددة،ال یمكن تخصیصھا لمطالبات    المخصصة التيمصروفات تسویة الخسائر غیر  لیتم وضع مخصصات  
ً ی بیان المركز المالي بناًء على تقدیرات اكتواریة   ائح المالیة لشركات  للو  تم الحصول علیھا من خبیر اكتواري مستقل وفقا

 .التأمین الصادرة عن ھیئة التأمین، اإلمارات العربیة المتحدة
 

 تعویضات نھایة الخدمة للموظفین ) ر(
 

 خطة المساھمات المحددة 
 

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

 یتم احتسابھا كمصروفات عند تكبدھا.
 

 خطة االمتیازات المحددة 
 

ھائي للموظف رتكز استحقاق ھذه التعویضات على الراتب الننھایة الخدمة لموظفیھا. ی  المجموعة بتقدیم تعویضات   تقوم
التعویضات على مدى لتكالیف المتوقعة لھذه  احتساب ا  فترة الخدمة. یتموطول فترة الخدمة شریطة انقضاء الحد األدنى ل

 فترة الخدمة.
 

 الدفعات المرتكزة على أساس أسھم    
 

منح   تاریخ  في  العادلة  بالقیمة  االعتراف  على    ترتیباتیتم  المرتكز  ممنوحة  الدفع  أسھم  كمصروفات  للأساس  موظفین 
فترة المنح. یتم تعدیل المبلغ المعترف بھ كمصروفات  الموظفین، مع االعتراف بالزیادة المقابلة في حقوق الملكیة، على مدى  

لیعكس عدد المكافآت التي من المتوقع أن تفي بالخدمة ذات الصلة وشروط االستحقاق غیر السوقیة، بحیث یرتكز المبلغ  
كمصروف على عدد الُمكافآت التي تفي بالخدمة ذات الصلة وشروط األداء غیر السوقیة في تاریخ  النھائي المعترف بھ  

فیما یتعلق بمكافآت الدفع المرتكز على األسھم الخاضعة لشروط غیر مرتبطة بالمنح، یتم قیاس القیمة العادلة في المنح.  
یة تسویات للفروق بین النتائج المتوقعة والنتائج أ توجد تاریخ المنح للدفعات على أساس األسھم لبیان ھذه الشروط وأنھ ال

 الفعلیة. 
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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(
 

المعام تقییم  بتواریخ  السائدة  الصرف  بأسعار  األجنبیة  بالعملة  المعامالت  إدراج  الموجودات  یتم  تحویل  یتم  كما  الت. 
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(
  

یكون   فقط عندما  المالي، وذلك  المركز  بیان  المبلغ في  المالیة ویتم عرض صافي  الموجودات والمطلوبات  تتم مقاصة 
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  
  والمتوسط إلى المساھمین العادیین  ن خالل تعدیل األرباح أو الخسائر المنسوبة  مة  ض. یتم تحدید ربحیة السھم المخفالسنة

ة، والتي تشمل خیارات األسھم الممنوحة  ضالعادیة المحتملة المخفلبیان أثر كافة األسھم  المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة  
 للموظفین.

 
 قیاسات القیم العادلة  )خ(

 

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

موجودات أو االلتزامات، تأخذ المجموعة باالعتبار  تقدیره باستخدام أسلوب تقییم آخر. عند تقدیر القیمة العادلة ألحد ال
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    ۱  باإلضافة إلى ذلك، ألغراض التقاریر المالیة، یتم تصنیف قیاسات القیمة العادلة ضمن المستوي
بالنسبة  الدرجة التي تكون فیھا المدخالت الخاصة بقیاسات القیمة العادلة قابلة للمالحظة وكذلك بناًء على أھمیة المدخالت  

 قیاس القیمة العادلة بأكملھا، والموضحة على النحو التالي: لعملیة 
 
أو المطلوبات المماثلة   للموجودات(غیر المعدلة) في األسواق النشطة    المدرجةاألسعار    ، ھي۱المستوى  مدخالت   •

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

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

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

 .وھي في أعلى وأفضل استخدام لھا
 

العادلة   القیمة  لقیاس  كافیة  بیانات  لھا  تتوفر  الراھنة والتي  الظروف  تتناسب مع  التي  التقییم  أسالیب  المجموعة  تستخدم 
 .دخالت التي ال یمكن مالحظتھاالم  التي یمكن مالحظتھا واالستناد بأقل قدر ممكن إلىالمدخالت    إلى  قدر اإلمكان  واالستناد 

 
تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كانت   لمعترف بھا في البیانات المالیة على أساس متكرربالنسبة للموجودات والمطلوبات ا

في النظام المتدرج للقیمة العادلة من خالل إعادة تقییم فئات التصنیف (استناداً  المستویات  ھناك تحویالت قد حدثت بین  
 العادلة ككل) في نھایة كل فترة تقریر.  قیاس القیمةالھامة بالنسبة لعملیة إلى أدنى مستوى من المعطیات 

 
عة وخصائص ومخاطر  لغرض إفصاحات القیمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبی

للقیمة العادلة    ٦الموجودات أو المطلوبات ومستوى القیمة العادلة كما ھو موضح أعاله. یتضمن اإلیضاح رقم   تحلیالً 
 .لألدوات المالیة ومزید من التفاصیل عن كیفیة قیاسھا

 
ر المتكرر. یشارك مقیمون خارجیون  تحدد اإلدارة السیاسات واإلجراءات لكل من القیاس المتكرر للقیمة العادلة والقیاس غی

والسمعة  بالسوق  المعرفة  المقیمین  اختیار  معاییر  وتشمل  العقاریة.  االستثمارات  مثل  الھامة،  الموجودات  تقییم  في 
واالستقاللیة واالمتثال للمعاییر المھنیة. وتقرر اإلدارة، بعد المناقشة مع المقیمین الخارجیین للمجموعة، أسالیب التقییم  

 حالة.  معطیات المناسبة لكلوال
 

مع   والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القیمة  في  التغیرات  للمجموعة،  الخارجیین  المقیمین  مع  بالتعاون  اإلدارة،  تقارن 
 ھذه التغیرات.دى معقولیة المصادر الخارجیة المقابلة لتحدید م
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 باإلیرادات والمصروفاتاالعتراف  ) ذ(
 

 الفوائد  .۱
 

  ومصروفات بالنسبة لجمیع األدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالیة المحملة بالفائدة، یتم تسجیل إیرادات أو  
المستقبلیة   المدفوعات أو المقبوضات النقدیة  یتم بموجبھ تخفیضالفوائد على أساس معدل الفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي  

المقدرة على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة أو فترة أقصر، عند االقتضاء، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو  
المطلوبات المالیة. یأخذ ھذا الحساب في االعتبار جمیع الشروط التعاقدیة لألداة المالیة ویشمل أي رسوم أو تكالیف إضافیة  

ألداة وتشكل جزءا ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة. یتم تعدیل  تنسب مباشرة إلى ا
القیمة الدفتریة لألصل أو االلتزام المالي عندما تقوم المجموعة بتعدیل تقدیراتھا للمدفوعات أو المقبوضات. تُحتسب القیمة  

  مصروفات ي األصلي ویُدرج التغیر في القیمة الدفتریة ضمن إیرادات أو  الدفتریة المعدلة على أساس معدل الفائدة الفعل
 الفوائد. 

 
 الرسوم والعموالت .  ۲

 
تحقق المجموعة إیراداتھا من الرسوم والعموالت من خالل مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمھا لعمالئھا. یمكن  

 تقسیم إیرادات الرسوم إلى فئتین كما یلي: 
 
الرسوم  الرسوم   • ھذه  وتتضمن  الفترة.  تلك  وتستحق خالل  زمنیة  فترة  أي  مدى  على  المقدمة  الخدمات  من  المحققة 

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

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

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

 
 المرابحة .۳

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

 
 اإلجارة  .٤

 
 ة استردادھا. أساس القیمة المتناقصة لحین ظھور شكوك معقولة بشأن قابلیإیرادات اإلجارة على االعتراف بیتم 

 
 الوكالة .٥

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

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

 اإلیرادات من األرصدة لدى المؤسسات المالیة  .٦
 

تحتسب اإلیرادات من األرصدة لدى المؤسسات المالیة على الحساب بناء على معدالت األرباح المتوقعة/ المحتملة صافیة  
 . الصلةذات  والمصروفاتمن الرسوم 

 
 إیرادات توزیعات األرباح .۷

 
 حق المجموعة في قبض دفعات األرباح. عند ثبوت اإلیرادات االعتراف بیتم 
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۳۷ 

 (تابع) یة الھامة السیاسات المحاسب ۳
 

 (تابع) االعتراف باإلیرادات والمصروفات  ) ذ(
 

 إیرادات التأمین  .۸
 

 عقود التأمین 
 

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

 الوثائق. 
 

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

 
 األقساط المكتسبة

 
. 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
 

 تحتسب عموالت األرباح عند استالمھا، بینما تحتسب العموالت األخرى عند اكتسابھا. 
 
 مطالبات ال
 

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

 مستحقة الدفع عن المطالبات المعلنة للمجموعة.
 

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

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

 من تاریخ التقریر. 
 

 األحكامالتقدیرات واستخدام  ٤
 

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

التقدیرات المحاسبیة االعتراف بالتعدیالت على  بشكل مستمر. یتم    التابعة لھا الطارئة. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات  
والفترات المستقبلیة إذا  التعدیلرة أو في فترة ؤثر فقط على تلك الفتالتعدیل ی التقدیر إذا كان تعدیلفي الفترة التي یتم فیھا  

ؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة. قد یؤدي عدم الیقین بشأن ھذه االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج قد  التعدیل یكانت  
 على القیمة الدفتریة لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلیة. اً مادی تتطلب تعدیالً 
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۳۸ 

 (تابع) األحكامستخدام التقدیرات وا ٤
 

 األحكام )أ(
 

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

 
 ق التصویت توحید المنشآت التي تملك المجموعة فیھا أقل من أغلبیة حقو .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 . ٦۱أكبر مساھم في دار التأمین ش.م.ع بحصة ملكیة تبلغ  
 ات المالیة والتشغیلیة الرئیسیة.مجلس اإلدارة وكذلك سیطرتھا على القرار

 
 تصنیف العقارات .۲

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

الغرض من    نإذا كااالستثمارات 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. 

 
 رات واالفتراضاتالتقدی ب) (

 
مبین أدناه االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة في تاریخ التقریر  

إحداث تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل    تنطوي على مخاطر جوھریة من شأنھاوالتي  
وضع افتراضاتھا وتقدیراتھا على المعلومات المتاحة عند إعداد البیانات المالیة   السنة المالیة الالحقة. استندت المجموعة في

أو   السوق  في  التغیرات  بسبب  تختلف  قد  المستقبلیة  التطورات  القائمة حول  واالفتراضات  الظروف  أن  غیر  الموحدة، 
 لموحدة عند حدوثھا.الظروف الخارجة عن سیطرة المجموعة. ویتم بیان ھذه التغیرات في البیانات المالیة ا

 
 لالستثمارات العقاریةالقیمة العادلة  .۱

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

 .۲٦و ٦الحساسیة في اإلیضاحین 
 

 القیمة العادلة لالستثمارات غیر المدرجة  .۲
 

في اختیار أسلوب التقییم المناسب لألدوات المالیة غیر المدرجة   أحكامھا، تستخدم اإلدارة  ٦كما ھو مبین في اإلیضاح رقم  
السوق.   في  الممارسین  قبل  من  عادة  المستخدمة  التقییم  أسالیب  وتطبق  نشطة.  تلك  في سوق  تقییم  الیتم  مالیة األدوات 
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  
السوقب معدالت  أو  ویالملحوظة  أسعار  ھذه .  بشأن  الحساسیة  تحلیل  ونتائج  المستخدمة  االفتراضات  تفاصیل  بیان  تم 

 .٦ اإلیضاح رقم االفتراضات في 
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۳۹ 

 (تابع) األحكاماستخدام التقدیرات و ٤
 

 (تابع)  التقدیرات واالفتراضات ب) (
 

 قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  .۳
 

العادلة من خالل  المطفأة وبالقیمة  بالتكلفة  المقاسة  المالیة  للموجودات  المتوقعة  االئتمان  قیاس مخصص خسائر  یتطلب 
المستقبلیة والسلوك االئتماني    الظروف االقتصادیة  حولاستخدام نماذج معقدة وافتراضات ھامة  اإلیرادات الشاملة األخرى  

یتم شرح تفاصیل المدخالت واالفتراضات وأسالیب   (على سبیل المثال احتمالیة عجز العمالء عن السداد والخسائر الناتجة). 
 . (ب)٥ في اإلیضاح خسائر االئتمان المتوقعةالتقدیر المستخدمة في قیاس 

 

 لمتطلبات المحاسبیة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة مثل: استخدام عدد من األحكام الھامة عند تطبیق ا یتعین
 

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

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

 المطالبات القائمةمخصص  .٤
 

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

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

ھذه    القانوني الداخلي للمجموعة تقدیرباإلضافة إلى االستشاري  فردي. وعادة یتولى خبراء مستقلون في تسویة الخسائر  
 المطالبات. وتقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتھا عن المطالبات المتكبدة على أساس ربع سنوي. 
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٤۰ 

 إدارة المخاطر المالیة   ٥
 

 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.  

یو التي  المخاطر  عن  المسؤولیة  المجموعة  داخل  المجموعة فرد  تتعرض  بھ.  المنوطة  بالمسؤولیات  یتعلق  فیما  اجھھا 
مخاطر تجاریة وغیر تجاریة. تتعرض  وتنقسم مخاطر السوق إلى  لمخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوق،  

ً المجموعة لمخاطر   .تشغیلیة أیضا
 

 ھیكل إدارة المخاطر  .۱
 

لجنة  تقع المسؤولیة الشاملة إلدارة المخاطر على عاتق مجلس إدارة المجموعة الذي تنبثق عنھ لجنة االستثمار واالئتمان  
 ورئیس قسم المخاطر لدى المجموعة الذین یتحملون مسؤولیة تحدید المخاطر ومراقبتھا.  ادارة المخاطر

 
 أعضاء مجلس اإلدارة 

 
المتعلقة  المجلس التوجیھات واالستراتیجیات    یقدم خاطر على عاتق مجلس إدارة المجموعة.  تقع المسؤولیة الشاملة إلدارة الم

 من خالل اللجان المختلفة.   واإلشراف علیھا األنشطة بكافة
 

 لجنة التدقیق 
 

التدقی نتائج  تقییم  الكاملة عن  المسؤولیة  اللجنة  وتتولى  المجموعة.  إدارة  ثالثة من أعضاء مجلس  التدقیق  لجنة  ق تضم 
الداخلي وتوجیھ تنفیذ توصیات التدقیق واإلشراف على أنشطة التدقیق الداخلي ضمن بیئة الرقابة الداخلیة واإلطار التنظیمي  

میثاق لجنة التدقیق المعتمد رسمیا بما یتماشى مع  تخضع مھام ومسؤولیات لجنة التدقیق للتنظیم من خالل    للمجموعة.
 أفضل ممارسات وضوابط الرقابة.

 
 الموجودات والمطلوبات لجنة

 
. 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  
المخاطر لدى  مواجھة  لجنة  .  ووظیفة  ودور  ھدف  تحدد  والمطلوبات  الموجودات  إلدارة  واضحة  سیاسة  المجموعة 

المخاطر   إلدارة  االستراتیجیة  القرارات  اتخاذ  المجموعة عن  داخل  المسؤولة  الجھة  تعد  التي  والمطلوبات  الموجودات 
 المرتبطة بالمیزانیة العمومیة.  

 
 لجنة االستثمار واالئتمان

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

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

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

  لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 

بصورة منفردة    فرعیة مستقلة من أعضاء مجلس اإلدارة تتحمللجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ھي لجنة  
 لدى المجموعة.واالمتثال مسؤولیة ضمان فعالیة إطار إدارة المخاطر التشغیلیة  وحصریة

 
المتعلقة بتخفیف    إن لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة تساعد مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولیاتھ الرقابیة

 وھیكل الحوكمة الذي تدعمھ.واالمتثال إطار إدارة المخاطر التشغیلیة ، ودى المجموعةالمخاطر ل
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٤۱ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة   ٥
 

 ) (تابع مقدمة )أ(
 

 (تابع)   ھیكل إدارة المخاطر .۱
 

 قسم إدارة المخاطر
 

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

 عن طریق وضع سقوف لھا واإلبالغ عن مدى الوصول لھا.    بالتعاون مع الوحدات لتحدید ومعالجة المخاطر
 
 ما یراقب القسم مدى االمتثال لإلجراءات التنظیمیة وإجراءات المجموعة لمكافحة غسیل األموال.ك
 

 الخزینة
 

، كما یعد المسؤول  ككلإدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والھیكل المالي  مسؤولیة  لدى المجموعة  الخزینة  یتولى قسم  
 األول عن إدارة 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
جراءات وامتثال المجموعة لإلجراءات. یناقش قسم التدقیق الداخلي نتائج أعمال التقییم مع اإلدارة ویرفع نتائجھ  كفایة اإل

االستقاللیة    یضمنالتدقیق الداخلي تقاریره المباشرة إلى لجنة التدقیق بما  قسم  وتوصیاتھ إلى لجنة التدقیق. یقدم رئیس  
 م داخل المجموعة.التدقیق التي تت 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 المجموعةوالبیئة السوقیة للمجموعة وكذلك مستوى  األعمال  

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

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

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

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

 المعلومات الالزمة لتقییم مخاطر المجموعة وتحدیدھا.
 

المخاط تقاریر حول  إعداد  ویتم  ،  ر ألغراض محددةیتم  المجموعة،  كافة  على جمیع مستویات  تعمیمھا لضمان إطالع 
 أحدث المعلومات الشاملة والضروریة. علىقطاعات العمل  

 
 المخاطر  تخفیف .۳

 
تستخدم المجموعة بعض األدوات لمواجھة المخاطر الناجمة عن التغیرات في  كجزء من إدارتھا للمخاطر بشكل عام،  

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



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٤۲ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة   ٥
 

 (تابع)  مقدمة )أ(
 

 تركز المخاطر  .٤
 

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

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

 
المج أنشطة اإلقراض  تسعى  التنویع في  االئتمان عن طریق  أو   لتجنب موعة إلدارة مخاطر  أفراد  لدى  المخاطر  تركز 

 مجموعات من العمالء في قطاعات أو أنشطة معینة.   
 

والسلفیات و القروض  بھیكل  المتعلقة  التفاصیل  بیان  التمویلالیتم  اإلیضاح  ةاإلسالمی  یةواالستثماریة  محفظة   ۱۹ین  في 
 . (ب)٥ االستثمارات في اإلیضاحالمتعلقة بمخاطر االئتمان حول بیان المعلومات  یتم. ۲۰و
 

 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  تعرض المجموعة لخسائر مالیة في حال اخفاق امخاطر    في "مخاطر االئتمان"  تتمثل  

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

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

مان.  تعرضھا لمخاطر االئت  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

 
والموجودات   المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  والسلفیات  القروض  من  المتوقعة  االئتمان  خسائر  عن  اإلفصاح   یة التمویلتم 

 على التوالي. ۲۰و ۱۹  اإلیضاحین لمطفأة في المقاسة بالتكلفة ا ةاإلسالمیواالستثماریة 
 

  



 دار التمویل ش.م.ع
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٤۳ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة   ٥
 

 (تابع)  مخاطر االئتمان  (ب) 
 

 مخاطر التسویة .۱
 

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

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

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/ 

لطرف االمعاملة أو    بشأن  المجموعةعملیات التسویة الحرة الحصول على موافقة من قبل قسم إدارة المخاطر لدى  عن  
 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
 

إل  للمجموعة  یجوز خاضعة  تزال  ال  التي  المالیة  الموجودات  لتلك تنفیذیة  جراءاتشطب  القائمة  التعاقدیة  المبالغ  إن   .
المشطوبة خالل   المنتھیة الموجودات  ملیون    ۱۲  .۰۸:  ۲۰۲۱(  ملیون درھم  ۲۹  .٥۸كانت    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في    السنة 

ً جزئی  انوني بالكامل، والتي تم شطبھما زالت المجموعة تسعى السترداد المبالغ المملوكة بشكل قا  درھم). بسبب عدم وجود    ا
 توقع معقول باالسترداد بالكامل.

 
 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  
ا المعاد  بالقرض  العادلةشروطھ ویتم االعتراف  بالقیمة  المدرجة في    لتفاوض علیھ كقرض جدید  المحاسبیة  للسیاسة  وفقاً 

 . ۳اإلیضاح 
 

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

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

 التعاقدیة األصلیة.
 

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

 

بإعادة التفاوض بشأن القروض المقدمة للعمالء الذین یواجھون صعوبات مالیة (یشار إلیھا بـ "أنشطة إعادة    المجموعةقوم ت
، تتم إعادة  المجموعةفقاً لسیاسة إعادة الجدولة لدى  مخاطر التعثر عن السداد. و  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  
التعاقدیة األصلیة، ویُتوقع    عن السداد عالیة، وكان ھناك دلیل على قیام المدین ببذل كافة الجھود المعقولة للسداد وفقاً للشروط 

 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 
لدى   االئتمان  لجنة  تقوم  الجدولة.  إعادة  لسیاسة  والشركات  األفراد  قروض  إعادة   المجموعةمن  أنشطة  تقاریر  بمراجعة 

 الجدولة بصورة منتظمة. 
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٤٤ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة     ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 

 (تابع) تعدیل الموجودات المالیة .  ۳
 

، فإن تقدیر احتمالیة التعثر یعكس  المجموعةبالنسبة للموجودات المالیة التي تم تعدیلھا كجزء من سیاسة إعادة الجدولة لدى  
قد   التعدیل  كان  إذا  قدرة    إلى   أدىما  استعادة  أو  تجربة    المجموعةتحسین  وكذلك  األصلي،  والمبلغ  الفائدة  تحصیل  على 

بتقییم حالة السداد للمقترض    المجموعةوم  تقة الجدولة المماثلة. كجزء من ھذه العملیة،  السابقة بشأن إجراءات إعاد   المجموعة
 مؤشرات نمط السداد المختلفة. تأخذ باالعتباروفقاً للشروط التعاقدیة المعدلة، كما 

 
إعادة الجدولة    بصفة عامة، تعتبر إعادة الجدولة مؤشر نوعي على الزیادة الملحوظة في مخاطر االئتمان، وقد یكون توقع

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

 .۱شھر لألصل لیندرج ضمن المرحلة  ۱۲مالیة التعثر عن السداد ضمن فترة تندرج معدالت احت
 

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

 
 قیاس مخاطر االئتمان  .٤

 

 والسلفیات (بما في ذلك التزامات القروض واالعتمادات المستندیة وخطابات الضمان)القروض 
 

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

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

  ۹ئر المحتملة عند التعثر. وھذا مشابھ للمنھج المستخدم ألغراض قیاس خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعیار رقم  والخسا
 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. 

 
 تصنیفات مخاطر االئتمان 

 

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

نیف بمعلومات محددة حول المقترض والقرض التي ُجمعت في وقت تقدیم الطلب  األطراف المقابلة. ویتم تغذیة نموذج التص
لتعرضات  وذلك ل   وقطاع العمل  واإلیراداتالحساب    وإدارةوجودة اإلدارة ومعلومات مكتب المخاطر    ةالمالی  الفروق(مثل  

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

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

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

 .۲۰و
 

، حیث ORR7إلى درجة    ORR1عاملة من درجة تصنیف مخاطر المدین  تصنیف المخاطر للموجودات ال  نظام  یتراوح
التي تمثل    ORR 10إلى    ORR 8الدرجات من    ضمنلتعثر. یتم تقییم العمالء المتعثرین  اترتبط كل درجة باحتمالیة  

 . والخسائرالتصنیفات: دون المستوى القیاسي، والمشكوك في تحصیلھا، 
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٤٥ 

 ) (تابع إدارة المخاطر المالیة     ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 

 (تابع)  قیاس مخاطر االئتمان .٤
 

 األفراد معامالت 
 

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

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

لألطراف المقابلة    المخاطرالتعثر وعوامل    والخسائر المحتملة عند لألفراد، وھي احتمالیة التعثر    المخاطرتم تقدیر مقاییس  
األفراد" مع مراعاة العوامل  معامالت  التعثر، باستخدام "منھج التقسیم على شرائح" أو "تجمیع    عند التعرض    جماليإأو  

 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  -عن السداد  أیام التأخر د عد  •
 

 للشرائح المذكورة أعاله واستُخدمت كذلك في حساب خسائر االئتمان المتوقعة.  المخاطرتم تقدیر مقاییس 
 

 الشركاتمعامالت 
 

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

ئتماني  حول الجدارة االئتمانیة للمقترض في كل عام من مصادر مثل البیانات المالیة مما یساعد في تحدیث التصنیف اال
 الداخلي وتحدید احتمالیة التعثر المرتبطة بالتصنیف. 

 
 الخزینة

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

رجة على أساس معدالت التعثر  الدرجات المنشورة للرقابة والتحدیث باستمرار. یتم تحدید احتمالیة التعثر المرتبطة بكل د 
 التصنیف.  وكیلالمثبتة على مدار فترة االثني عشر شھراً السابقة والمنشورة بواسطة 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة     ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب)  
 

 خسائر االئتمان المتوقعة   قیاس .٥
 

التقاریر المالیة نموذج "من ثالث مراحل" لتحدید االنخفاض في القیمة  من المعاییر الدولیة إلعداد    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   •

 تتم مراقبة مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل مستمر من قبل المجموعة.و
  
" 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.
 
 ".۳األداة المالیة إلى "المرحلة  تحویلمالیة النخفاض في قیمتھا االئتمانیة، یتم إذا تعرضت األداة ال •
 
ادل الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة  بقیمة تع  ۱یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة بالمرحلة   •

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

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

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

. یتضمن اإلیضاح أدناه شرحاً لكیفیة قیام المجموعة ببلورة ھذا االستشرافیةیتمثل في ضرورة مراعاة المعلومات  
 مان المتوقعة الخاصة بھا. األمر في نماذج خسائر االئت

 
 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 

الجوھریة في مخاطر  (الزیادة  (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   ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب)  
 

 قیاس خسائر االئتمان المتوقعة (تابع) .  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  

 . لیةمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر الما 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. -
ً یوم ۳۰تسھیالت القروض التي تأخر سدادھا لمدة  - ً یوم ۹۰وأكثر ولكن أقل من  ا  .ا
 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:

 نتائج عكسیة لحساب/ مقترض حسب بیانات مكتب االئتمان.  -
ً یوم ۳۰لة القرض قبل تأخر السداد ألكثر من إعادة جدو -  . ا
ً یوم ۹۰و  ۳۰حسابات تأخر سدادھا بین  -  . ا
 

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

 خل وغیر ذلك).إلى الد 
 

 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:
 

أنھا   المالیة  الموجودات  الدعم وتعتبر  االئتمان في حال تجاوز یتم تطبیق معاییر  لزیادة جوھریة في مخاطر  تعرضت 
 یوم في سداد دفعاتھ التعاقدیة.  ۳۰المقترض 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة   ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب)  
 

 والموجودات التي تعرضت النخفاض في قیمتھا االئتمانیة  التعثرتعریف  .٦
 

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

 

ً یوم  ۹۰باإلضافة إلى تأخر السداد ألكثر من   تعریف التعثر المستخدم مع    یتماشىلمحفظة األفراد والشركات،    بالنسبة،  ا
 األحداث التالیة: أحد ، یعتبر التعثر أنھ قد حدث فیما یتعلق ببعض المدینین عند وقوع ۲إطار بازل. وفقا لتعریف بازل  

 
المجموعة   رجوع الكامل دون  أنھ من غیر المحتمل أن یسدد المدین التزاماتھ االئتمانیة للمجموعة ب  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    المجموعةتقدیم   •

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.

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

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

وإجمالي دارة مخاطر االئتمان. تم تطبیق تعریف التعثر بما یتسق مع نموذج احتمالیة التعثر  داخلیة إلالمستخدم في أغراض  
 المتوقعة لدى المجموعة. الخسائرالتعثر عبر حسابات   المحتملة عند  رئالتعثر والخسا التعرض عند 

 
اثني عشر  أي من معاییر التعثر لفترة  تفي بتعتبر األداة أنھا لم تعد في حالة تعثر (بمعنى أن التعثر قد زال) عندما لم تعد  

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

 
 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  

تتمثل   ائتماني.  أنھ تعرض النخفاض  تم اعتبار األصل على  إذا  المبدئي أو  زیادة ملحوظة في االئتمان عند االعتراف 
التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر   إجمالي التعرض عند التعثر المخصوم واحتمالیة    ناتجخسائر االئتمان المتوقعة في  

 والتي یتم تعریفھا على النحو التالي: 
 

تمثل احتمالیة التعثر احتمال تعثر المقترض عن أداء التزاماتھ المالیة (بموجب "تعریف التعثر والتعرض النخفاض   •
 ة المتبقیة لاللتزام. شھر أو الفتر ۱۲ائتماني" أعاله)، وذلك على مدى 

 
عند التعثر على المبالغ التي تتوقع المجموعة سداده وقت حدوث التعثر على مدى االثني عشر    إجمالي التعرضیعتمد   •

بالنسبة لاللتزام المتجدد،  المثال، تقوم المجموعة،  التعثر. فعلى سبیل  المتبقیة للتعرض عند  الفترة  القادمة أو  شھراً 
ي المسحوب باإلضافة إلى أي مبلغ إضافي یتوقع سحبھ إلى الحد التعاقدي الحالي بحلول وقت  بإدراج الرصید الجار

 حدوث التعثر، إن حدث. 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة   ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب)  
 

 (تابع)  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  •

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

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

 على مدى الفترة المتبقیة من العمر المتوقع للقرض. 
 

التعرض عند  إجمالي  یتم تحدید خسائر االئتمان المتوقعة من خالل توقع احتمالیة التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر و
عاً وتعدیلھا بحسب احتمالیة  التعثر لكل شھر مستقبلي ولكل تعرض فردي أو جماعي. یتم ضرب ھذه المكونات الثالثة م

االستمرار (أي لم یتم سداد التعرض مسبقاً ولم یحدث تعثر في وقت سابق من الشھر). وبذلك یتم احتساب خسائر االئتمان  
المتوقعة بشكل فعال لكل شھر مستقبلي، ثم یتم تخفیضھا للقیمة في تاریخ التقریر ویتم جمعھا. یمثل معدل الخصم المستخدم 

 خسائر االئتمان المتوقعة معدل الفائدة األصلي الفعلي أو أي معدل مقارب لھ. في حساب 
 

  ۱۲یتم تحدید احتمالیة التعثر على مدى عمر األداة من خالل تطبیق تواریخ االستحقاق على احتمالیة التعثر الحالیة لمدة  
عتراف المبدئي خالل عمر القرض.  شھر. تستھدف تواریخ االستحقاق كیفیة تطور التعثرات في المحفظة من نقطة اال

تستند تواریخ االستحقاق إلى البیانات التاریخیة التي یمكن مالحظتھا ویفترض أن تكون ھي نفسھا عبر كافة الموجودات 
 ضمن المحفظة وفئات التصنیف االئتماني، ویتم دعم ذلك من خالل التحلیل التاریخي. 

 
ر وعلى مدى عمر األداة على أساس تواریخ السداد المتوقعة، والتي شھ  ۱۲یتم تحدید التعرض عند التعثر على مدى  

 تختلف بحسب نوع المنتج.
 

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

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

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

 
 

إدراج المعلومات االقتصادیة االستشرافیة عند تحدید احتمالیة التعثر وإجمالي التعرض ع ند التعثر والخسائر یتم أیضاً 
شھر وعلى مدى عمر األداة. تختلف ھذه االفتراضات حسب نوع المنتج. لمزید من    ۱۲المحتملة عند التعثر على مدى  

 التفاصیل حول المعلومات االستشرافیة وكیفیة إدراجھا في حسابات خسائر االئتمان المتوقعة، راجع اإلیضاح أدناه.
 

  



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٥۰ 

 ابع) (تإدارة المخاطر المالیة   ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 

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

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

 
 في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة  المدرجةالمعلومات االستشرافیة    .۸

 
 المتوقعة معلومات استشرافیة. یتضمن حساب خسائر االئتمان  

 
إضافة إلى السیناریو االقتصادي، قامت فریق مخاطر االئتمان بالمجموعة بوضع سیناریوھات أخرى محتملة باإلضافة  

ترجیحات   المنتجات  إلى  أنواع  من  نوع  تحلیل كل  بناًء على  المستخدمة  األخرى  السیناریوھات  یتم وضع  السیناریو. 
ینایر    ۱المعقولة. یتم إعادة تقییم عدد السیناریوھات وسماتھا في تاریخ كل تقریر. في  األحداث  الرئیسیة لضمان معرفة  

بالنسبة لجمیع المحافظ، أنھ تم تحدید الثالث سیناریوھات المتمثلة في  توصلت المجموعة    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲
مكونات االستشرافیة في خسائر االئتمان المتوقعة.  مناسب لتحدید الحاالت المخاطر العادیة والمرتفعة والمنخفضة بشكل  

إحصائي وأحكام ائتمانیة قائمة على الخبرة مع األخذ كما تم تحدید االحتمالیة المرجحة للسیناریو من خالل إجراء تحلیل  
كل سیناریو من  یح  فیما یلي قیم ترجواقعیاً.  في االعتبار أن یكون نطاق النتائج المحتملة لكل من السیناریوھات المختارة  

 : ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱االقتصاد الكلي كما في 
 

 السیناریوھات االقتصادیة 
 سریع معتدل بطيء 

٥۰ ٪ ۳۰ ٪ ۲۰ ٪ 
  

مصرف اإلمارات العربیة  تم تقییم الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان بناًء على تقییم مخاطر االئتمان وفقاً لقواعد  
للسیناریو ذات  اإلدارة في كل حالة، والسیناریوھات األخرى وضربھا في االحتمالیة المرجحة  المتحدة المركزي وتقییم  

ومن   ۳أو المرحلة    ۲أو المرحلة    ۱الصلة. من خالل ذلك یتم تحدید ما إذا كانت األداة المالیة بالكامل تندرج في المرحلة  
) أو خسائر ائتمان متوقعة على مدى عمر  ۱مرحلة  شھر (ال  ۱۲ثم ما إذا كانت ذات خسائر ائتمان متوقعة على مدى  

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

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

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

 
لكلي وتأثیرھا على احتمالیة التعثر وإجمالي التعرض عند التعثر والخسائر المحتملة یتم احتساب تقدیر مؤشرات االقتصاد ا

یتم تقدیم أفضل رؤیة تقدیریة لالقتصاد "السیناریو االقتصادي الكلي" خالل  التعثر على أساس ربع سنوي، كما  عند 
ة التعثر وإجمالي التعرض عند التعثر  السنوات العشر القادمة. تم تحدید تأثیر ھذه المتغیرات االقتصادیة على احتمالی

والخسائر المحتملة عند التعثر. تختلف ھذه المتغیرات االقتصادیة وأثارھا على احتمالیة التعثر وإجمالي التعرض عند  
التأثیر على معدالت التعثر الذي نتج    لفھم التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر من خالل إجراء تحلیل االنحدار إحصائي  

 ن التغیر في المتغیرات سابقاً وعلى مكونات احتمالیة التعثر وإجمالي التعرض عند التعثر. ع
 
 

  



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٥۱ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة   ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 

 التعرض لمخاطر االئتمان .۹
 

 تحلیل جودة االئتمان
 

ر ائتمانیة متوقعة.  ئالتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للموجودات المالیة المعرضة لخسایتضمن الجدول التالي تحلیل  
 تلك الموجودات: منیمثل إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة أدناه أقصى تعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان 

 
 ۲۰۲۲ 
 مراحل خسائر االئتمان المتوقعة 
   ۳المرحلة   ۲المرحلة   ۱المرحلة  

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 شھر  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 عمر األداة مدى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 عمر األداة مدى 

  
 

 اإلجمالي
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

        قروض وسلفیات
 ۹۱۱٫۳۹٦  -  ٤۲٫۷۹٦  ۸٦۸٫٦۰۰ ۱الدرجة 
 ۱٫۰۰٦٫٦۲۱  -  ۳۲۸٫۸۱۹  ٦۷۷٫۸۰۲ ۲الدرجة 
 ۱۱۷٫٦٦۰  ۱۱٦٫۲٥٦  ۱٫٤۰٤  - ۳الدرجة 
 ۸۲٫۳۸٤  ۸۲٫۳۸٤  -  - ٤الدرجة 
 ۳۲۷٫۱۲٦  ۳۲۷٫۱۲٦  -  - ٥الدرجة 

 ۱٫٥٤٦٫٤۰۲  ۳۷۳٫۰۱۹  ٥۲٥٫۷٦٦  ۲٫٤٤٥٫۱۸۷ 
 ) ٤٤٤٫۰۳۹(  ) ۳۷۲٫۰٥۷(  )٤۹٫۳٦٥(  )۲۲٫٦۱۷( مخصص الخسائر

 ۲٫۰۰۱٫۱٤۸  ۱٥۳٫۷۰۹  ۳۲۳٫٦٥٤  ۱٫٥۲۳٫۷۸٥ الدفتریةالقیمة 
        

        موجودات االستثمار والتمویل اإلسالمي 
 ٥٫۲٤۱  -  ٥٦  ٥٫۱۸٥ ۱الدرجة 
 ۸٫٥۲۸  -  ۲٫۹٤۹  ٥٫٥۷۹ ۲الدرجة 
 ٤٫۹۹۹  ٤٫۹۷۰  ۲۹  - ۳الدرجة 
 ۹۹۸  ۹۹۸  -  - ٤الدرجة 
 ٦۳٫٤۸٦  ٦۳٫٤۸٦  -  - ٥الدرجة 

 ۱۰٫۷٦٤  ۳٫۰۳٦  ٤۹٫٤٥٤  ۸۳٫۲٥۲ 
 )٦۰٫٦۱٦(  )٦۰٫۳۲۲(  )۱۰۱(  )۱۹۳( مخصص الخسائر

 ۲۲٫٦۳٦  ۹٫۱۳۲  ۲٫۹۳۳  ۱۰٫٥۷۱ القیمة الدفتریة
 

  



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٥۲ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 

 (تابع) التعرض لمخاطر االئتمان . ۱۰
 

 (تابع)  تحلیل جودة االئتمان
 

 ۲۰۲۱ 
 مراحل خسائر االئتمان المتوقعة  
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 شھر  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 عمر األداةمدى 

  
 

 اإلجمالي
 ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم 

        قروض وسلفیات
 ۱٫۷۹٦٫۹٥۹  -  ۳۳۰٫۸۱۸  ۱٫٤٦٦٫۱٤۱ ۱الدرجة 
 ۱٤۳٫۳٥۰  -  ۸۲٫۸۹۲  ٦۰٫٤٥۸ ۲الدرجة 
 ۱٥۱٫۰۷۰  ۱٥۱٫۰۷۰  -  - ۳الدرجة 
 ٦۷٫٥۸۹  ٦۷٫٥۸۹  -  - ٤الدرجة 
 ۳۳٤٫۸٤۸  ۳۳٤٫۸٤۸  -  - ٥الدرجة 

 ۱٫٥۲٦٫٥۹۹  ٤۱۳٫۷۱۰  ٥٥۳٫٥۰۷  ۲٫٤۹۳٫۸۱٦ 
 )٤۱۱٫٥٥۱(  )۳٦۲٫٦۰۲(  )۲۸٫٥٦۲(  )۲۰٫۳۸۷( مخصص الخسائر

 ۲٫۰۸۲٫۲٦٥  ۱۹۰٫۹۰٥  ۳۸٥٫۱٤۸  ۱٫٥۰٦٫۲۱۲ القیمة الدفتریة
        

        موجودات االستثمار والتمویل اإلسالمي 
 ۱٦٫۲٦٥  -  ۸٤  ۱٦٫۱۸۱ ۱الدرجة 
 ٤٫۷۱۱  -  ٤٫٥۷۸  ۱۳۳ ۲الدرجة 
 ٤٫۸۰۳  ٤٫۸۰۳  -  - ۳الدرجة 
 ۹۸۲  ۹۸۲  -  - ٤الدرجة 
 ٦٦٫٥۰۳  ٦٦٫٥۰۳  -  - ٥الدرجة 

 ۱٦٫۳۱٤٫٦٦  ٤۲  ۷۲٫۲۸۸  ۹۳٫۲٦٤ 
 )٦۲٫۹٥۹(  )٦۲٫۳۳٥(  )۲۲۷(  )۳۹۷( مخصص الخسائر

 ۳۰٫۳۰٥  ۹٫۹٥۳  ٤٫٤۳٥  ۱٥٫۹۱۷ القیمة الدفتریة
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٥۳ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 

 (تابع)  التعرض لمخاطر االئتمان )۱۰(
 

 (تابع)  تحلیل جودة االئتمان
 

 ۲۰۲۲ 
 مراحل خسائر االئتمان المتوقعة 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 شھر  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 عمر األداة مدى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 عمر األداة مدى 

  
 

 اإلجمالي
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

        
 تعرضات مخاطر االئتمان 

 المتعلقة لبنود خارج المیزانیة   
  العمومیة كالتالي:  

   

 

 

 
 ۱۲۲  -  -  ۱۲۲ مستندیةاعتمادات 
 ٥۰٥٫۱۰۷  ۹٤٥  ٦٫٥۷۸  ٤۹۷٫٥۸٤ ضمانات 

 )٦٫٤۳۷(  )٥۸۱(  )۷٥۷(  )٥٫۰۹۹( مخصص الخسائر
 ٤۹۸٫۷۹۲  ۳٦٤  ٥٫۸۲۱  ٤۹۲٫٦۰۷ القیمة الدفتریة

        
 تعرضات مخاطر االئتمان 

 المتعلقة بموجودات داخل    
        المیزانیة العمومیة   

 نقد وأرصدة لدى مصرف  
 اإلمارات العربیة المتحدة   
 ۳۷۰٫٦۹۹  -  -  ۳۷۰٫٦۹۹ المركزي   

 مبالغ مستحقة من بنوك على  
 ۳۹٥٫۷۸۸  -  -  ۳۹٥٫۷۸۸ درجة االستثمار  

موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة  
 -  -  -  - المطفأة على درجة االستثمار 

 ۷٦٦٫٤۸۷  -  -  ۷٦٦٫٤۸۷ 
 

  



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٥٤ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 

 (تابع)  التعرض لمخاطر االئتمان )۱۰(
 

 (تابع)  تحلیل جودة االئتمان
 

 ۲۰۲۱ 
 مراحل خسائر االئتمان المتوقعة  
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 شھر  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان   
المتوقعة على 

 عمر األداةمدى 

  
 

 اإلجمالي
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 

        
 تعرضات مخاطر االئتمان  

 المتعلقة لبنود خارج المیزانیة    
  العمومیة كالتالي:   

   

 

 

 
 ۱٫۹۷۱  -  -  ۱٫۹۷۱ مستندیةاعتمادات 
 ٥۹٤٫۱٦۷  ۲٫۲٦٤  ٥٫۸۲۲  ٥۸٦٫۰۸۱ ضمانات 

 )۳٫۱٤۸(  )۱٫٤۲٦(  )٥۱(  )۱٫٦۷۱( مخصص الخسائر
 ٥۹۲٫۹۹۰  ۸۳۸  ٥٫۷۷۱  ٥۸٦٫۳۸۱ القیمة الدفتریة

        
        

 نقد وأرصدة لدى مصرف  
 اإلمارات العربیة المتحدة   
 ۱٥۷٫۸٤٤  -  -  ۱٥۷٫۸٤٤ المركزي   

 مبالغ مستحقة من بنوك على  
 ٤٤٤٫۰٤۳  -  -  ٤٤٤٫۰٤۳ درجة االستثمار  

موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة  
 ۱٫۸٤۷  -  -  ۱٫۸٤۷ المطفأة على درجة االستثمار 

 ٦۰۳٫۷۳٦  -  -  ٤۰۳٫۷۳٤ 
 

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

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

 التسھیالت االئتمانیة المتجددة لألفراد.
 

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

 
ى العقارات وغیرھا یتم عموماً االحتفاظ بضمانات مقابل القروض والسلفیات المقاسة بالتكلفة المطفأة وذلك في شكل حقوق رھن عل

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 من اتفاقیة إعادة الشراء  

  ال یحتفظ بأي ضمانات عن الموجودات المالیة.، عكسي وأنشطة اقتراض أوراق مالیة. عادةً ال
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   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٥٥ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 

 (تابع)  التعرض لمخاطر االئتمان )۱۰(
 

 (تابع)  تحلیل جودة االئتمان
 

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

 المحتملة. 
 

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

 قروض وسلفیات ومنتجات استثماریة 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

 مقابل القروض والسلفیات التي تعرضت 
    النخفاض فردي في القیمة:   

 ٦۰٫۹۷۷  ۷۰٫۳٥٤ عقارات 
 ۲٫۰۹٦  ۷۰ أسھم

 ٥٫۸۸۹  ٥٫٦۲۸ نقد 
 -  ۱۹٫۳٤٤ أخرى

 إجمالي الضمانات مقابل التي تعرضت  
 ٦۸٫۹٦۲  ۹٥٫۳۹٦ النخفاض فردي في القیمة  
    

 مقابل القروض والسلفیات التي لم تتعرض  
    النخفاض القیمة:  

 ۷٦٤٫۸۱۱  ٦۷٥٫۲۷۹ عقارات 
 ۱۸۹٫۳۸۳  ۲۱٤٫۳٦٦ أسھم

 ۳٥٤٫٦٦۱  ۲٥۹٫۷۷٤ نقد 
 ۲۸٫۸۱۲  ۲٫٤۷۹ أخرى

 إجمالي الضمانات مقابل التي لم تتعرض  
 ۱٫۳۳۷٫٦٦۷  ۱٫۱٥۱٫۸۹۸ النخفاض القیمة  

 

 مخصص الخسائر  )۱۱(
 

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

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

المالیة الجدیدة الم - التي  المخصصات اإلضافیة لألدوات  المالیة  الفترة، وكذلك األدوات  إیقاف    تم عترف بھا خالل 
 ؛السنةاالعتراف بھا خالل 

التعثر   - احتمالیة  في  التغیرات  بسبب  المتوقعة  االئتمان  خسائر  قیاس  على  عند التأثیر  المحتملة  التعثر    والخسائر 
 لمدخالت النماذج؛ الدوريالتحدیث  عنالتعثر خالل الفترة، الناشئ  عند التعرض  وإجمالي

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

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

  خالل الفترة.  
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   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٥٦ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 

 (تابع)  مخصص الخسائر  )۱۱(
 

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

 ۲۰۲۲ 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة   المرحلة األولى 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

  شھر ۱۲مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

  عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

  عمر األداةمدى 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 

        قروض وسلفیات 
 ٤۱۱٫٥٥۱  ۳٦۲٫٦۰۲  ۲۸٫٥٦۲  ۲۰٫۳۸۷ ینایر  ۱مخصص الخسائر كما في 

 -  -  -  - تحویالت
 -  -  ۲۲٥  )۲۲٥( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة 
 -  ٤٫۳٦۸  -  )٤٫۳٦۸( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة 
 -  -  )۱٫٦۱٦(  ۱٫٦۱٦ تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى 
 -  ٤٫۸۳۷  )٤٫۸۳۷(  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة 
 -  )۸۲۰(  -  ۸۲۰ تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى 
 -  )۲۷٫۳٦۷(  ۲۷٫۳٦۷  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة 

 ٤٫۹٥۹  -  ۲٫٤۰۸  ۲٫٥٥۱ تم إنشاؤھا موجودات مالیة جدیدة 
 ۲۹٫۳۳۷  ۲۳٫٤٤٥  ۸۰۹  ٥٫۰۸۳ صافي إعادة قیاس مخصص الخسائر 

 عكس مخصصات انخفاض القیمة 
 )۱۰٫۱۱٦(  )۳٫۳۱٦(  )۳٫٥٥۳(  )۳٫۲٤۷( التي لم تعد مطلوبة  

التغیرات في احتمالیة التعثر وإجمالي التعرض  
 ۸٫۳۰۸  ۸٫۳۰۸  -  - عند التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر

 ٤٤٤٫۰۳۹  ۳۷۲٫۰٥۷  ٤۹٫۳٦٥  ۲۲٫٦۱۷ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱مخصص الخسائر كما في 
 

        اإلسالمي   االستثمار والتمویلموجودات 
 ٦۲٫۹٥۹  ٦۲٫۳۳٥  ۲۲۷  ۳۹۷ ینایر  ۱مخصص الخسائر كما في 

 -  -  -  - تحویالت
 -  -  -  - تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة 
 -  -  -  - تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة 

 -  -  -  - المرحلة األولى تحویل من المرحلة الثانیة إلى 
 -  ۳٤  )۳٤(  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة 
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى 
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة 

 -  -  -  - تم إنشاؤھا موجودات مالیة جدیدة 
 ۱٫۱۰۹  ۱٫۰۷۰  ۷  ۳۲ إعادة قیاس مخصص الخسائر صافي 

 عكس مخصصات انخفاض القیمة 
 )۳٫٤٥۲(  )۳٫۱۱٦(  )۱۰۰(  )۲۳٦( التي لم تعد مطلوبة  

 ٦۰٫٦۱٦  ٦۰٫۳۲۳  ۱۰۰  ۱۹۳ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱مخصص الخسائر كما في 
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٥۷ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 (تابع)  مخصص الخسائر  )۱۱(

 
 ۲۰۲۱ 
   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  شھر  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداةمدى 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

        قروض وسلفیات
        ینایر  ۱مخصص الخسائر كما في 
 ۳۷۹٫۲٥٤  ۳۲٥٫۱۳۲  ٤۱٫۹٦۱  ۱۲٫۱٦۱ ینایر  ۱مخصص الخسائر كما في 

        تحویالت
 ۱۹  -  ۸۰  ) ٦۱( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة 
 -  -  -  - تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة 
 ) ٥۱٥(  -  ) ۷۸٥(  ۲۷۰ تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى 
 ۱۹٫۲۳۲  ۳۸٫٦۹۹  ) ۱۹٫٤٦۷(  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة 
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى 
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة 

 ۱٤  -  -  ۱٤ تم إنشاؤھا موجودات مالیة جدیدة 
 ۱٦٫٤۷۱  ) ٦٥٦(  ۹٫۰۳۹  ۸٫۰۸۸ صافي إعادة قیاس مخصص الخسائر 

 عكس مخصصات انخفاض القیمة 
 ) ۲٫۹۲٤(  ) ٥۷۳(  ) ۲٫۲٦٦(  ) ۸٥( التي لم تعد مطلوبة  

 ٤۱۱٫٥٥۱  ۳٦۲٫٦۰۲  ۲۸٫٥٦۲  ۲۰٫۳۸۷ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱مخصص الخسائر كما في 
 

        اإلسالمي   االستثمار والتمویلموجودات 
 ٦۰٫۸۷۰  ٥۹٫۱۳۱  ۱٫۳۳۲  ٤۰۷ ینایر  ۱مخصص الخسائر كما في 

        تحویالت
 ۸  -  ٥٦  ) ٤۸( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة 
 -  -  -  - تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة 

 -  -  -  - الثانیة إلى المرحلة األولى تحویل من المرحلة 
 ۱٫۱۰۱  ۲٫۰٥۱  ) ۹٥۰(  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة 
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى 
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة 

 -  -  -  - تم إنشاؤھا موجودات مالیة جدیدة 
 ۱٫۰۲۲  ۱٫۱٥۳  ) ۱۹۲(  ٦۱ صافي إعادة قیاس مخصص الخسائر 

 عكس مخصصات انخفاض القیمة 
 ) ٤۲(  -  ) ۱۹(  ) ۲۳( التي لم تعد مطلوبة  

 ٦۲٫۹٥۹  ٦۲٫۳۳٥  ۲۲۷  ۳۹۷ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱مخصص الخسائر كما في 
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٥۸ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 
 إجمالي القیمة الدفتریة )۱۲(

 
 : ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ینایر إلى  ۱یوضح الجدول التالي التغیرات في إجمالي القیمة الدفتریة خالل الفترة من 

 
 ۲۰۲۲ 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  شھر  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداة مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداة مدى 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

        قروض وسلفیات
ینایر  ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في  

۲۰۲۲ ۱٫٥۲٦٫٥۹۷  ٤۱۳٫۷۱۱  ٥٥۳٫٥۰۸  ۲٫٤۹۳٫۸۱٦ 
 -  -  -  - تحویالت

 -  -  ۳٫۷٥۸  )۳٫۷٥۸( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة
 -  ۲٥٫۲۱۷  -  )۲٥٫۲۱۷( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة 
 -  ۱۷٫۱۲٦  )۱۷٫۱۲٦(  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

 -  )٥۲٫۸۰۸(  ٥۲٫۸۰۸  - المرحلة الثانیةتحویل من المرحلة الثالثة إلى 
 -  -  )۷٫۹٥۹(  ۷٫۹٥۹ تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى

 ۲۲۳٫۳۲۰  -  ۸٫٥٦۷  ۲۱٤٫۷٥۳ تم إنشاؤھاموجودات مالیة جدیدة 
 ) ۲٦۸٫۸٦۷(  )۱٤٫۱۹٥(  )۸۰٫۷٤۰(  ) ۱۷۳٫۹۳۲( مبالغ مسددة خالل السنة 

 )۳٫۰۸۲(  )۳٫۰۸۲(  -  - شطب \ حركات أخرى 
 إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 ۲٫٤٤٥٫۱۸۷  ٥۲٥٫۷٦٦  ۳۷۳٫۰۱۹  ۱٫٥٤٦٫٤۰۲ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ 
        
        

        أنشطة تمویلیة واستثماریة إسالمیة 
ینایر  ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في  

۲۰۲۲ ۱٦٫۳۱٤٫٦٦  ٤۲  ۷۲٫۲۸۸  ۹۳٫۲٦٤ 
 -  -  -  - تحویالت

 -  -  -  - تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة
 -  -  -  - تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة 
 -  ۱۳۸  )۱۳۸(  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة

 -  -  -  - المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولىتحویل من 
 -  -  -  - تم إنشاؤھاموجودات مالیة جدیدة 

 )۱۰٫۰۱۲(  )۲٫۹۷۲(  )۱٫٤۹۰(  )٥٫٥٥۰( مبالغ مسددة خالل السنة 
 -  -  -  - شطب \ حركات أخرى 

 إجمالي القیمة الدفتریة كما في 
 ۸۳٫۲٥۲  ٦۹٫٤٥٤  ۳٫۰۳٤  ۱۰٫۷٦٤ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱    
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   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٥۹ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

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

 ۲۰۲۲ 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  شھر  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداة مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداة مدى 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
        

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات  
 ۳۷۰٫٦۹۹ العربیة المتحدة المركزي

  
- 

  
- 

 
۳۷۰٫٦۹۹ 

درجة مبالغ مستحقة من بنوك على 
 ۳۹٥٫۷۸۸ االستثمار 

  
- 

  
- 

 
۳۹٥٫۷۸۸ 

موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 - على درجة االستثمار 

 

- 

  
 

- 

 

- 
 ۷٦٦٫٤۸۷  -  -  ۷٦٦٫٤۸۷ 
 

   .۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱لم تكن ھناك تحویالت بین المراحل خالل السنة المنتھیة في 
 
 ۲۰۲۲ 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

 

خسائر االئتمان  
 المتوقعة على 

  شھر  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداة مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداة مدى 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
        

        البنود خارج المیزانیة العمومیة 
 إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 ٥۹٦٫۱۳۸  ۸۳۸  ٥٫۷۷۱  ٥۸۹٫٥۲۹ ۲۰۲۲ینایر  ۱  
 -  -  -  - تحویالت

 -  -  -  - المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیةتحویل من 
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

 ۹٫۷۳٦  ۱۰۸  ۹۷۳  ۸٫٦٥٥ موجودات مالیة جدیدة منشأة 
 ) ۱۰۰٫٦٤٥(  ) ۱(  )۱٦٦(  ) ۱۰۰٫٤۷۸( مبالغ مسددة خالل السنة 

 -  -  -  - حركات أخرى 
 الدفتریة كما في إجمالي القیمة 

 ٥۰٥٫۲۲۹  ۹٤٥  ٦٫٥۷۸  ٤۹۷٫۷۰٦ ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱  
 

  



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٦۰ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 

 (تابع) إجمالي القیمة الدفتریة  )۱۲(
 
 ۲۰۲۱ 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  شھر  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداةمدى 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 

        قروض وسلفیات
ینایر  ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في  

۲۰۲۱ ۱٫٥۲۲٫۷٥  ٦٥۱٥٫۱۳۹  ٥۰۹٫٥۰۱  ۲٫٥٤۷٫٤۰٥ 
        تحویالت

 ۸٫٦٦۰  -  ۱۱٫٥۷۰  )۲٫۹۱۰( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة
 -  -  -  - تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة 
 ۲٥  ۷۷٫۱۸٦  )۷۷٫۱٦۱(  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

 -  -  -  - الثانیةتحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة 
 )۹۱۹(  -  )۲۲٫۷۸۲(  ۲۱٫۸٦۳ تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى

 ۱۸٫۷۱٥  -  -  ۱۸٫۷۱٥ تم إنشاؤھاموجودات مالیة جدیدة 
 )٤٤٫۳۱۹(  -  )۱۳٫۲٤٦(  )۳۱٫۰۷۳( مبالغ مسددة خالل السنة 

 )۳٤٫٤۲۱(  )۳۲٫٦۰٦(  ۹٤۸  )۲٫۷٦۳( شطب   \  حركات أخرى
 عكس مخصصات انخفاض القیمة  

 )۱٫۳۳۰(  )٥۷۳(  )۷٥۷(  - التي لم تعد مطلوبة   
 إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 ۲٫٤۹۳٫۸۱٦  ٥٥۳٫٥۰۸  ٤۱۳٫۷۱۱  ۱٫٥۲٦٫٥۹۷ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
        
        

        أنشطة تمویلیة واستثماریة إسالمیة 
ینایر  ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في  

۲۰۲۱ ۳۹٫٦۸٦  ۱٤٫۷۷۰  ٦٦٫۷۹٤  ۱۲۱٫۲٥۰ 
        تحویالت

 ٦٦  -  ۷٥۷  )٦۹۱( تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة
 -  -  -  - تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة 

 ۲۹۸  ٤٫۱۰۲  )۳٫۸۰٤(  - الثالثةتحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة 
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
 -  -  -  - تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى

 -  -  -  - تم إنشاؤھاموجودات مالیة جدیدة 
 )۱۰٫۳۸۸(  -  )٤٫٦۷٤(  )٥٫۷۱٤( مبالغ مسددة خالل السنة 

 )۱۷٫۹٦۲(  ۱٫۳۹۲  )۲٫۳۸۷(  )۱٦٫۹٦۷( أخرى/ مشطوباتحركات 
 عكس مخصصات انخفاض القیمة  

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

 ۹۳٫۲٦٤  ۷۲٫۲۸۸  ٤٫٦٦۲  ۱٦٫۳۱٤ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱    
  



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٦۱ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

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

 ۲۰۲۱ 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  شھر  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداةمدى 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
        

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات  
 ۱٥۷٫۸٤٤ العربیة المتحدة المركزي

  
- 

  
- 

 
۱٥۷٫۸٤٤ 

مبالغ مستحقة من بنوك على درجة 
 ٤٤٤٫۰٤۳ االستثمار 

  
- 

  
- 

 
٤٤٤٫۰٤۳ 

موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 ۱٫۸٤۷ على درجة االستثمار 

 

- 

  
 

- 

 

۱٫۸٤۷ 
 ٦۰۳٫۷۳٦  -  -  ٤۰۳٫۷۳٤ 
 

 .۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱لم تكن ھناك تحویالت بین المراحل خالل السنة المنتھیة في 
 
 ۲۰۲۱ 
   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  

 

خسائر االئتمان  
 المتوقعة على 

  شھر  ۱۲مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداةمدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على 

  عمر األداةمدى 
 

 اإلجمالي
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 
        

        البنود خارج المیزانیة العمومیة 
 الدفتریة كما في إجمالي القیمة 

 ۷٦۸٫۱٤۲  ۳۲٫۱۳۰  ۱۳٫۳٤٤  ۷۲۲٫٦٦۸ ۲۰۲۱ینایر  ۱  
        تحویالت

تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة 
 -  -  -  - الثانیة

تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة  
 -  -  -  - الثالثة 

 ۱٥٫۹٦۲  -  -  ۱٥٫۹٦۲ موجودات مالیة جدیدة منشأة 
 )۱۳٥٫٦۸۲(  -  )۱٥(  )۱۳٥٫٦٦۷( مسددة خالل السنة مبالغ 

 )٥۲٫۲۸٤(  )۳۱٫۲۹۲(  )۷٫٥٥۸(  )۱۳٫٤۳٤( حركات أخرى 
 إجمالي القیمة الدفتریة كما في 

 ٥۹٦٫۱۳۸  ۸۳۸  ٥٫۷۷۱  ٥۸۹٫٥۲۹ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱  
 
 

 
 
 
 
 



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٦۲ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  (ب) 
 

 تركز مخاطر االئتمان  )۱۳(
 

تحلیل لتركزات مخاطر موضح أدناه تراقب المجموعة تركزات مخاطر االئتمان حسب القطاع والموقع الجغرافي. 
 االئتمان من القروض والسلفیات والتزامات القروض والضمانات المالیة واألوراق المالیة االستثماریة 

 

 تمویلیة واستثماریة إسالمیة  أنشطة   إجمالي القروض والسلفیات   
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  قطاع العمل
        

 ٦٫۷۹۳  ٦٫۸۳٦  ۱٥٦٫٤۷۷  ۱٥۱٫۸۹۹ اإلنشاءات
 ۹٫۳٤۷  ۹٫۰۲٥  ۳۱۳٫۸٥۱  ۲٥٤٫٦۲۷ الخدمات 
 ٦٥۲  ۱٫٥۳٤  ۲۳۹٫۳۳۲  ۱۹۷٫٤٥٤ التجارة 

 ٥٫۰۰۰  ٥٫۰۰۰  ۳٦۲٫٥۷۸  ۲۹٦٫٥۸۷ العقارات
 ۹۷۳  -  ۱۱۹٫٥۸۳  ۹٦٫۲۷٤ التصنیع 

 -  -  ۸٫۳۸۹  ۳۷٫۷٦٦ النقل والتخزین 
 ۷۰٫٤۹۹  ٦۰٫۸٥۷  ۱٫۲۹۳٫٦۰٦  ۱٬٤۱۰٬٥۸۰ أخرى

  ----------------------   ----------------------   -----------------   ----------------- 
 ۲٬٤٤٥٬۱۸۷  ۲٫٤۹۳٫۸۱٦  ۸۳٫۲٥۲  ۹۳٫۲٦٤ 
  ==========   =========   ========   ======= 

 

 مخاطر السیولة (ج)
 

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

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

   معقول مثل الكوارث الطبیعیة.  المالیة؛ 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  ٥
 

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

 
في   كما  ومطلوباتھا  المجموعة  موجودات  استحقاق  فترات  التالي  الجدول  فترات    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱یلخص  حسب 

 االستحقاق التعاقدیة:
 

 
 أقل من

  أشھر ۳

أشھر   ۳
إلى أقل 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  
 ۳۷۰٫٦۹۹  -  -  -  ۳۷۰٫٦۹۹ العربیة المتحدة المركزي  

 مبالغ مستحقة من بنوك 
 ۲۹٥٫۷۸۸  -  -  -  ۳۹٥٫۷۸۸ ومؤسسات مالیة  

 ۲٫۰۰۱٫۱٤۸  -  ٤۷٥٫٦۲۳  ۲۸٦٫۰۰٦  ۱٫۲۳۹٫٥۱۹ وسلفیاتقروض 
 موجودات تمویلیة واستثماریة  

 ۲۲٫٦۳٦  -  ٥٫۷۸۹  ۹٦۰  ۱٥٫۸۸۷ إسالمیة   
 استثمارات، متضمنة استثمار  

 ۳٥۰٫۹٦۱  -  ۱۳۳٫۲۱٦  ۱۷٫۰۷۹  ۲۰۰٫٦٦٦ في شركة زمیلة  
 ذمم التأمین المدینة وموجودات  

 ۲٤۷٫۹٤۳  -  ۱۰٫٥۷٥  ۱۱٫۱۹۸  ۲۲٦٫۱۷۰ العقود   
 ۲۲٫۹۱٤  -  -  -  ۲۲٫۹۱٤ موجودات أخرى
 ۳٫٤۱۲٫۰۸۹  -  ٦۲٥٫۲۰۳  ۳۱٥٫۲٤۳  ۲٫٤۷۱٫٦٤۳ موجودات مالیة 

 ۲۰۰٫۹۲۰  ٦٫۷۰٥  ۱۰۹٫۷٦۹  ۸٤٫٤٤٦  - موجودات غیر مالیة
 ۳٫٦۱۳٫۰۰۹  ٦٫۷۰٥  ۷۳٤٫۹۷۲  ۳۹۹٫٦۸۹  ۲٫٤۷۱٫٦٤۳ إجمالي الموجودات

 
          المطلوبات

 ۳۰٫۰٥۹  -  -  -  ۳۰٫۰٥۹ مبالغ مستحقة للبنوك
 ودائع العمالء وحسابات  

 ۲٫۰٦۰٫٦۷٤  -  ۱٥٦٫٥٦۲  ۳۳۹٫۹۰۲  ۱٫٥٦٤٫۲۱۰ ھامشیة   
 قروض قصیرة األجل 

 ٤۰٦٫٦٦۷  -  ٥۸٫۳۳۳  ۲۳۱٫٦٦۷  ۱۱٦٫٦٦۷ ومتوسطة األجل  
 ۱۱۲٫٦٥۷  -  -  -  ۱۱۲٫٦٥۷ أقساط غیر مكتسبة

 ۹۱٫٦٦۹  -  -  -  ۹۱٫٦٦۹ إجمالي المطالبات القائمة 
 ٥۳۷  -  -  ٥۳۷  - التزامات اإلیجار
 ۱۱۳٫٥۱۱  -  -  ۲۳٫۸٤٤  ۸۹٫٦٦۷ مطلوبات أخرى
 ۲٫۸۱٥٫۷۷٤  -  ۲۱٤٫۸۹٥  ٥۹٥٫۹٥۰  ۲٫۰۰٤٫۹۲۹ مطلوبات مالیة
 ٤۲٫۰٤۸  ۱٤٫۳۷۱  -  -  ۲۷٫٦۷۷ مالیةمطلوبات غیر 

 ۲٫۸٥۷٫۸۲۲  ۱٤٫۳۷۱  ۲۱٤٫۸۹٥  ٥۹٥٫۹٥۰  ۲٫۰۳۲٫٦۰٦ إجمالي المطلوبات
 

          خارج المیزانیة العمومیة 
 ٥۰٥٫۲۲۹  -  ۱٤٫٦٤۲  ۳۲٫۱۸۱  ٤٥۸٫٤۰٦ مطلوبات محتملة

 ٤٫۲٤۹  -  -  -  ٤٫۲٤۹ التزامات
 ٥۰۹٫٤۷۸  -  ۱٤٫٦٤۲  ۳۲٫۱۸۱  ٤٦۲٫٦٥٥ اإلجمالي

 



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٦٤ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

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

 
 :۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱فترات استحقاق موجودات المجموعة ومطلوباتھا كما في فیما یلي 

 

 
 أقل من

  أشھر ۳

أشھر إلى   ۳
أقل 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  

 ۱٥۷٫۸٤٤  -  -  -  ۱٥۷٫۸٤٤ العربیة المتحدة المركزي  
 مبالغ مستحقة من بنوك 

 ٤٤٤٫۰٤۳  -  -  -  ٤٤٤٫۰٤۳ ومؤسسات مالیة  
 ۲٫۰۸۲٫۲٦٥  -  ٦٤٤٫۰۲۸  ۱۷٦٫۹۸۳  ۱٫۲٦۱٫۲٥٤ قروض وسلفیات

 موجودات تمویلیة واستثماریة  
 ۳۰٫۳۰٥  -  ٥٫۷۸۹  ۹٦۰  ۲۳٫٥٥٦ إسالمیة   

 استثمارات، متضمنة استثمار  
 ٤۰٥٫۸۹٦  -  ۱٤٦٫٤۱۷  ۱۹٫۲۳۷  ۲٤۰٫۲٤۲ في شركة زمیلة  

 ذمم التأمین المدینة وموجودات  
 ۱۷٥٫۹٥۸  -  ۸٫٥۷۸  ۹٫۷۳۲  ۱٥۷٫٦٤۸ العقود   

 ۱۹٫۳۳٦  -  -  -  ۱۹٫۳۳٦ موجودات أخرى
 ۳٫۳۱٥٫٦٤۷  -  ۸۰٤٫۸۱۲  ۲۰٦٫۹۱۲  ۲٫۳۰۳٫۹۲۳ موجودات مالیة 

 ۱۸٦٫٥۱۱  ٦٫۷۰٥  ۱۰۲٫۷٦۰  ۷۷٫۰٤٦  - موجودات غیر مالیة
 ۳٫٥۰۲٫۱٥۸  ٦٫۷۰٥  ۹۰۷٫٥۷۲  ۲۸۳٫۹٥۸  ۲٫۳۰۳٫۹۲۳ إجمالي الموجودات

 
          المطلوبات

 ۲٦٫۷۲۰  -  -  -  ۲٦٫۷۲۰ مستحقة للبنوكمبالغ 
 ودائع العمالء وحسابات  

 ۱٫۷۱٦٫۳۸٥  -  ٤٤۹٫۸٤۳  ٥۹۲٫٥٦۷  ٦۷۳٫۹۷٥ ھامشیة   
 قروض قصیرة األجل 

 ٥٤۱٫۹۱۰  -  ۱٦٦٫٦٦۷  ۲٦۷٫۷۳۳  ۱۰۷٫٥۱۰ ومتوسطة األجل  
 ۸۱٫۳۷۷  -  -  -  ۸۱٫۳۷۷ أقساط غیر مكتسبة
 ۸۲٫۹۸۲  -  -  -  ۸۲٫۹۸۲ القائمة إجمالي المطالبات 
 ۱٫۱۰٥  -  -  ۱٫۱۰٥  - التزامات اإلیجار
 ۲۰۳٫٥٤۲  -  -  ٦٫۱۸۳  ۱۹۷٫۳٥۹ مطلوبات أخرى
 ۲٫٦٥٤٫۰۲۱  -  ٦۱٦٫٥۱۰  ۸٦۷٫٥۸۸  ۱٫۱٦۹٫۹۲۳ مطلوبات مالیة

 ۳۸٫۷۰۰  ۱٤٫۳۲۸  -  -  ۲٤٫۳۷۲ مطلوبات غیر مالیة
 ۲٫٦۹۲٫۷۲۱  ۱٤٫۳۲۸  ٦۱٦٫٥۱۰  ۸٦۷٫٥۸۸  ۱٫۱۹٤٫۲۹٥ إجمالي المطلوبات

 
 خارج المیزانیة العمومیة

  
       

 ٥۹٦٫۱۳۸  -  ۱٦٫۳٥۷  ۳۳٫۲۷۳  ٥٤٦٫٥۰۸ مطلوبات محتملة
 ٤٫۲٤۹  -  -  -  ٤٫۲٤۹ التزامات
 ٦۰۰٫۳۸۷    ۱٦٫۳٥۷  ۳۳٫۲۷۳  ٥٥۰٫۷٥۷ اإلجمالي
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٦٥ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (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

 التدفقات النقدیة غیر المخصومة، متضمنة دفعات الفائدة المقدرة المشتقةالمطلوبات المالیة والموجودات المالیة غیر 
عقود الضمانات المالیة الُمصدرة واالرتباطات  

 وااللتزامات المحتملة
أقرب موعد ممكن لالستحقاق التعاقدي. بالنسبة لعقود 

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

 
 مخاطر السوق  (د) 

المالیة نتیجة تقلب متغیرات   النقدیة المستقبلیة لألدوات  العادلة والتدفقات  القیمة  تتمثل مخاطر السوق بمخاطر تقلب 
 السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم واألوراق المالیة ذات عائد ثابت. 

تحقیق  مع    مقبولة، إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن معاییر    في الھدف من إدارة مخاطر السوق  یتمثل  
محفظة التداول  . تقوم المجموعة بفصل تعرضھا لمخاطر السوق بین التداول  أعلى عائد ممكن عند وقوع المخاطر

 أدناه:والمحفظة المصرفیة كما ھو مبین 

 ة التجاریة المحفظمخاطر السوق الناشئة عن 

یتم االحتفاظ بالمحافظ التجاریة بصورة رئیسیة من قبل وحدة الخزینة وتتضمن المراكز الناشئة من الدخول في األسواق  
القیمة   إدارتھا على أساس  تتم  التي  المالیة  المالیة والمطلوبات  الموجودات  إلى  المكانة في السوق باإلضافة  وتعزیز 

 المحققة وغیر المحققة من ھذه المراكز في بیان الدخل الموحد. والخسائر اإلعالن عن األرباح العادلة. یتم 

 المحفظة المصرفیة مخاطر السوق الناشئة عن 

تنفیذ استراتیجیات ومنتجات وخدمات األعمال األساسیة للمجموعة   المحافظتنشأ مخاطر السوق من   المصرفیة من 
االستراتیجیة    المراكزتسعى المجموعة إلدارتھا من خالل    دائًما مخاطر أسعار الفائدة التي  یترتب علیھاوالتي    لعمالئھا،

 . المراكزمن المخاطر الكامنة التي تسببھا ھذه  للحد 

جمیع المراكز غیر المحتفظ بھا للمتاجرة على سبیل المثال ال الحصر استثمارات المجموعة تتضمن المحفظة المصرفیة  
خالل   من  العادلة  بالقیمة  المصنفة  األدوات  األخرى، اإلیرافي  الشاملة  بالتكلفة   والسلفیاتوالقروض    دات  المدرجة 

 المطفأة والموجودات المالیة األخرى المحتفظ بھا على المدى الطویل.

یمكن أن تنتج ھذه التعرضات عن مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر إعادة تسعیر  
دوات خارج المیزانیة العمومیة والتغیرات في مستوى وشكل منحنیات أسعار  واألالموجوات والمطلوبات  الفجوات في  

 الفائدة في السوق.
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع)   مخاطر السوق  (د) 

 تحدید المخاطر وتصنیفھا 

قطاعات األعمال إن كافة  .  لدى المجموعة  مجلس اإلدارة سیاسات مخاطر السوقعن    ةالمنبثق تعتمد لجنة إدارة المخاطر  
مسؤولة عن التحدید الشامل والتحقق من مخاطر السوق داخل وحدات األعمال الخاصة بھم. یتم عقد اجتماعات منتظمة 

للمخاطر في   التعرضات لمناقشة واتخاذ قرار بشأن األقسام المعنیة بتحمل المخاطر بین إدارة مخاطر السوق ورؤساء 
 لسوق.سیاق بیئة ا

 إدارة مخاطر السوق 

والتي تتم مراقبتھا عن كثب من قبل قسم    للمخاطر،وضع مجلس اإلدارة حدوًدا للمخاطر بناًء على القیمة المعرضة  
مجلس اإلدارة ومناقشتھا من قبل  عن    ة المنبثقإلى لجنة إدارة المخاطر  بشأنھا  إدارة المخاطر وتقدیم تقاریر منتظمة  

 لجنة الموجودات والمطلوبات.

مخاطر. تھدف إدارة مخاطر  المراقبة  من قبل قسم مستقل لیتم تحدید مخاطر السوق وقیاسھا وإدارتھا والتحكم فیھا  
میة بملف یتسم  والجھات التنظیإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة  وتزوید االتقلبات في األداء التشغیلي    الحد منالسوق إلى  

 .بالشفافیة حول إدارة مخاطر السوق لدى المجموعة

 قیاس المخاطر 

جوانب مخاطر    كافة ال یوجد مقیاس واحد یمكن أن یعكس    حیث أنھ   السوق،فیما یلي األدوات المستخدمة لقیاس مخاطر  
 حساسیة.إحصائیة وغیر إحصائیة، بما في ذلك تحلیل ال مختلفة،السوق. تستخدم المجموعة مصفوفات 

 مقاییس المخاطر اإلحصائیة

واألسعار  السوق    معدالتالمحتملة في    السلبیة  الناتجة عن التغیرات المستقبلیة  الخسائرمخاطر  بقیاس  المجموعة    تقوم
ھي  بقیاسھا  المجموعة  تقوم  والتقلبات باستخدام منھجیة القیمة المعرضة للمخاطر. إن القیمة المعرضة للمخاطر التي  

المحتملة التي ال یتوقع تجاوزھا إذا تم االحتفاظ بمراكز السوق   الخسائر٪ من  ۹۹تخدام مستوى ثقة بنسبة  تقدیر، باس
الحالیة دون تغییر لیوم واحد. یشیر مستوى الثقة ھذا إلى احتمال حدوث خسائر یومیة محتملة تزید عن مقیاس القیمة 

اإلدارة حد   للمخاطر،المعرضة   یوم. وضع مجلس  مائة  إدارة    اً ودمرة كل  في  للمخاطر  المقبول  المحفظة  للمستوى 
 .التجاریة

السوقیة   القیمة  في  المحتملة  التغییرات  لتقییم  نماذج محاكاة  المجموعة  التجاریة  تستخدم  البیانات  للمحفظة  بناًء على 
، وبالتالي عتیادیةاال. عادةً ما یتم تصمیم نماذج القیمة المعرضة للمخاطر لقیاس مخاطر السوق في بیئة السوق  السابقة
في أسعار السوق    السابقةقیود ألنھ یعتمد على االرتباطات والتقلبات    على استخدام القیمة المعرضة للمخاطر    ینطوي

ً ویفترض أن الحركات المستقبلیة ستتبع توزیع  اً. إحصائی ا

عن  من یوم إلى یوم  وقد تختلف مستویات المخاطر    عملتمثل القیمة المعرضة للمخاطر مخاطر المحافظ في نھایة یوم  
الیوم. ومع   نھایة  اإلبالغ عنھا في  تم  التي  نتائج    ذلك،تلك  تختلف  المعرضة    التداولقد  القیمة  الفعلیة عن حسابات 

 .الصعبةلألرباح والخسائر في ظروف السوق   ھامالحساب مؤشر  یقدم ، ال التحدید للمخاطر، وعلى وجھ 

المجموعة للمخاطر. ھم (  تستخدم  المعرضة  القیمة  المحاكاة  ۱ثالث طرق رئیسیة لحساب  )  ۲(  التاریخیة،) طریقة 
 ) محاكاة مونت كارلو.۳و ( يالبارامتر واالسلوب
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥

 (تابع)   مخاطر السوق  (د) 

 توزیع الموجودات والمطوبات

 والمطلوبات المعرضة لمخاطر السوق بین المحافظ التجاریة وغیر التجاریة یوضح الجدول التالي توزیع الموجودات 

 قیاس مخاطر السوق   ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

 
 القیمة 

 الدفتریة  
 محفظة  
 تجاریة  

محفظة غیر  
 تجاریة

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
    موجودات معرض لمخاطر السوق

 ۳۷۰٫٦۹۹ - ۳۷۰٫٦۹۹ المتحدة المركزيالعربیة  اإلمارات نقد وأرصدة لدى مصرف 
 ۳۹٥٫۷۸۸ - ۳۹٥٫۷۸۸ مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالیة 

 ۲٫۰۰۱٫۱٤۸ - ۲٫۰۰۱٫۱٤۸ قروض وسلفیات
 ۲۲٫٦۳٦ - ۲۲٫٦۳٦ موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة

 ۲۹۲٫۱۲۹ ٥۸٫۸۳۲ ۳٥۰٫۹٦۱ استثمارات، متضمنة استثمار في شركة زمیلة 
 ۲٤۷٫۹٤۳ - ۲٤۷٫۹٤۳ التأمین المدینة وموجودات العقود ذمم 

 ۱۰۷٫۳٦۰ - ۱۰۷٫۳٦۰ موجودات أخرى
 

    مطلوبات معرض لمخاطر السوق
 ۳۰٫۰٥۹ - ۳۰٫۰٥۹ مبالغ مستحقة للبنوك

 ۲٫۰٦۰٫٦۷٤ - ۲٫۰٦۰٫٦۷٤ ودائع العمالء وحسابات ھامشیة 
 ٤۰٦٫٦٦۷ - ٤۰٦٫٦٦۷ قروض قصیرة األجل ومتوسطة األجل

 ۱۱۲٫٦٥۷ - ۱۱۲٫٦٥۷ أقساط غیر مكتسبة
 ۹۱٫٦٦۹ - ۹۱٫٦٦۹ إجمالي المطالبات القائمة 

 ٥۳۷ - ٥۳۷ التزامات اإلیجار
 ۱٤۱٫۱۸۸ - ۱٤۱٫۱۸۸ مطلوبات أخرى

 

 قیاس مخاطر السوق   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 
 القیمة 

 الدفتریة 
 محفظة  
 تجاریة  

محفظة غیر  
 تجاریة 

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
    موجودات معرض لمخاطر السوق

 ۱٥۷٫۸٤٤ - ۱٥۷٫۸٤٤ العربیة المتحدة المركزي اإلمارات نقد وأرصدة لدى مصرف 
 ٤٤٤٫۰٤۳ - ٤٤٤٫۰٤۳ مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالیة 

 ۲٫۰۸۲٫۲٦٥ - ۲٫۰۸۲٫۲٦٥ قروض وسلفیات
 ۳۰٫۳۰٥ - ۳۰٫۳۰٥ موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة

 ۳٤٦٫۲۱۱ ٥۹٫٦۸٥ ٤۰٥٫۸۹٦ استثمارات، متضمنة استثمار في شركة زمیلة 
 ۱۷٥٫۹٥۸ - ۱۷٥٫۹٥۸ ذمم التأمین المدینة وموجودات العقود 

 ۹٦٫۳۸۲ - ۹٦٫۳۸۲ موجودات أخرى
    مطلوبات معرض لمخاطر السوق 

 ۲٦٫۷۲۰ - ۲٦٫۷۲۰ مبالغ مستحقة للبنوك
 ۱٫۷۱٦٫۳۸٥ - ۱٫۷۱٦٫۳۸٥ ودائع العمالء وحسابات ھامشیة 

 ٥٤۱٫۹۱۰ - ٥٤۱٫۹۱۰ قروض قصیرة األجل ومتوسطة األجل
 ۸۱٫۳۷۷ - ۸۱٫۳۷۷ أقساط غیر مكتسبة

 ۸۲٫۹۸۲ - ۸۲٫۹۸۲ إجمالي المطالبات القائمة 
 ۱٫۱۰٥ - ۱٫۱۰٥ التزامات اإلیجار
 ۲۳٥٫٦۸٥ - ۲۳٥٫٦۸٥ مطلوبات أخرى



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

٦۸ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع)  السوق مخاطر  (د) 
 
 مخاطر أسعار الفائدة  ) ۱(

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

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

ضح الجدول التالي حساسیة بیان األرباح أو الخسائر للتغییرات المعقولة والممكنة على أسعار الفائدة، مع بقاء جمیع  یو
 المتغیرات األخرى ثابتة لنتائج المجموعة للسنة.

 
ھي تأثیر التغییرات المفترضة في أسعار الفائدة على أرباح المجموعة للسنة، بناًء على معدالت  الدخل  حساسیة بیان  

 . ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱متغیرة للموجودات والمطلوبات المالیة المحتفظ بھا كما في 
 
 حقوق الملكیة 
 ٪۱نقص بمقدار  ٪۱زیادة بمقدار  

 ألف درھم  ألف درھم  حساسیة التدفقات النقدیة
   

 )۳٫۹۱۷( ۷۳۷ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
  ========  ======== 

 )٥٫٥٥۳( ٦٫۷۰٤ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
  ========  ======== 
 

 مخاطر العمالت ) ۲(
 

مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة بسبب التغییرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة.  
حدوًدا   اإلدارة  مجلس  بالحدود وضع  التزامھا  من  والتأكد  یومیا  المراكز  مراقبة  وتتم  العملة.  حیث  من  للمراكز 

 الموضوعة.
 

تعد مخاطر العمالت األجنبیة محدودة حیث إن نسبة كبیرة من معامالت المجموعة وموجوداتھا ومطلوباتھا النقدیة 
راتي مربوط بالدوالر األمریكي، ال تعتبر األرصدة بالدرھم اإلماراتي والدوالر األمریكي. وبما أن الدرھم اإلمامقومة  

األمریكي تشكل مخاطر العمالت بصورة جوھریة. كما أن التعرض للعمالت األخرى غیر جوھري لدى  بالدوالر  
 المجموعة بصورة عامة. 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع)  مخاطر السوق  (د) 
 

 مخاطر األسعار  ) ۳(
 

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

 المحفظة االستثماریة لدى المجموعة.
 

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

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

 

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

   ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

 الخسائرأو   
  

 )۱٫۷٥۳( ۱٫۷٥۳ أبوظبي لألوراق المالیةمؤشر سوق 
 )۱٫۱۸۸( ۱٫۱۸۸ مؤشر سوق دبي المالي

   
 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 

 الشاملة األخرى  
  

 )٥٫۰۰۱( ٥٫۰۰۱ مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالیة
 )۱٫۲٤۱( ۱٫۲٤۱ مؤشر سوق دبي المالي
 )۲٫۲٥۷( ۲٫۲٥۷ استثمارات غیر مدرجة

  -----------------  ----------------- 
 )۱۱٫٤٤۰( ۱۱٫٤٤۰ حساسیة التدفقات النقدیة

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

   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

 الخسائرأو   
  

 )۱٫۷۹۱( ۱٫۷۹۱ مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالیة
 )۱٫۱۹٤( ۱٫۱۹٤ دبي الماليمؤشر سوق 

   

 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
 الشاملة األخرى  

  

 )٦٫٦۱۷( ٦٫٦۱۷ مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالیة
 )۱٫٦٤۰( ۱٫٦٤۰ مؤشر سوق دبي المالي
 )۲٫۲۹۸( ۲٫۲۹۸ استثمارات غیر مدرجة

  -----------------  ----------------- 
 )۱۳٫٥٤۰( ۱۳٫٥٤۰ حساسیة التدفقات النقدیة

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



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۷۰ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 المخاطر التشغیلیة (ھـ) 
 

 نظرة عامة  )۱(
 

ال التشغیلتتمثل  الخسائر  مخاطر  من  المخاطر  في  أو  یة  كفایة  عدم  عن  الداخلیة    إخفاقالناتجة  والموظفین  العملیات 
أو من األحداث الخارجیة. یمكن أن تنشأ المخاطر التشغیلیة من جمیع العملیات واألنشطة التجاریة التي تقوم    واألنظمة

واإلضرار  ،  وتبعات تنظیمیة،  قضائیةودعاوى    محتملة،بھا المجموعة ویمكن أن تعرض المجموعة لخسائر كبیرة  
 لسمعة. با
 

 التشغیلیة  إدارة المخاطرإن  شكل جزًءا من قسم إدارة المخاطر.  ی  إلدارة المخاطر التشغیلیةقسم مستقل  وعة  أنشأت المجم
مسؤولة عن اإلشراف على إطار عمل المخاطر التشغیلیة على المستوى التنظیمي لضمان التطویر والتطبیق المتسق 

عن إدارة رفع تقاریر ربع سنویة  ء المجموعة ویتم  لسیاسات المخاطر التشغیلیة واألدوات والعملیات في جمیع أنحا
المخاطر   إدارة  لجنة  إلى  بانتظام  التشغیلیة  اإلدارةعن    ةالمنبثقالمخاطر  یتمثل  مجلس  المخاطر .  إدارة  من  الھدف 

إدارة ومراقبة المخاطر التشغیلیة بطریقة فعالة من حیث التكلفة ضمن المستویات المستھدفة    فيالتشغیلیة للمجموعة  
 .بشكل جید المخاطر المحددة تحمل من المخاطر التشغیلیة بما یتوافق مع قابلیة 

 
لمتحدة اإلمارات العربیة امصرف    لتوجیھاتفقًا    إطار عمل مفصل إلدارة المخاطر التشغیلیةبتطبیق  المجموعة    قامت

. یوضح إطار إدارة المخاطر التشغیلیة األدوار والمسؤولیات المحددة بوضوح في القطاعوأفضل الممارسات  المركزي  
المجموعة المشاركة في إدارة عناصر المخاطر التشغیلیة المختلفة. یضمن   على مستوىلألفراد / الوحدات واللجان  

وإدارتھا بشكل ورفع تقاریر بشأنھا  لتشغیلیة داخل المجموعة ومراقبتھا  إطار إدارة المخاطر التشغیلیة تحدید المخاطر ا
 فعال. 

 
 خطوط الدفاع الثالثة  )۲(

 
"نموذج خطوط   المجموعة  لتعزیز  الدفاع  تتبع  وفعالة  بسیطة  لتوفیر طریقة  إدارة    التواصلالثالثة"  المخاطر حول 

العملیات، مما یساعد   حولالنموذج نظرة جدیدة    یقدماألساسیة.    والمھاممن خالل توضیح األدوار    والتحكم  التشغیلیة
 التشغیلیة.على ضمان النجاح المستمر لمبادرات إدارة المخاطر 

 
 فیما یلي ملخص لخطوط الدفاع الثالثة:

 
وتسجیلھا واإلبالغ عن تحدیدھا  المخاطر وھو مسؤول عن  األول  الدفاع   تطبیق والتأكد من    وإدارتھا،ھا  یمتلك خط 

 منھا.  للحد الضوابط والتقییمات الصحیحة 
 

السیاسة   الثاني  الدفاع  خط  یتعلق والتوجیھات  یحدد  فیما  والتوجیھ  المشورة  ویقدم  محددة،  مخاطر  مجاالت  إلدارة 
 خط الدفاع األول بشأن اإلدارة الفعالة للمخاطر.  كما یراقببالمخاطر، 

 
الثالث ھ الدفاع  للمجموعة،    قسم و  خط  الداخلي  یقدم  التدقیق  التصمیم  والذي  كفایة  تأكیدات مستقلة وموضوعیة عن 

 لمجموعة.لدى ا وحوكمة الرقابة والفعالیة التشغیلیة إلطار إدارة المخاطر
  



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۷۱ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع)  المخاطر التشغیلیة (ھـ) 
 

 التشغیلیةتحدید وإدارة المخاطر  )۳(
 

 تتضمن أحداث المخاطر التشغیلیة ما یلي: عادةً ما 
 
 المؤسسة. داخل واحتیال  نشاط غیر مصرح بھ مخاطر وقوع  االحتیال الداخلي:  •
 . أمن النظام من قبل طرف خارجي مخالفةاالحتیال أو  مخاطراالحتیال الخارجي:  •
مخاطر الفي عالقات الموظفین، والتنوع والتمییز، و  اخفاقمكان العمل: مخاطر  وسالمة  ممارسات الموظفین   •

 .المجموعة على مستوىالصحة والسالمة المتعلقة ب
المادیة: مخاطر التأثیر على المجموعة بسبب الكوارث الطبیعیة بما في ذلك   بالموجوداتاألضرار التي تلحق   •

 .األوبئة
والمنتجات   • األعماالعمالء  في  :  لوممارسات  اإلخفاق  االئتمانیة مخاطر  والمسؤولیات  العمیل  مالءمة  تقییم 

 والمنتجات المعیبة واألنشطة االستشاریة. وممارسات األعمال غیر المالئمة 
 . الكوارثوالتعافي في حال    عدم التخطیط واختبار استمراریة األعمال  مخاطر النظام:    واخفاقاضطراب األعمال   •
، وإدارة وتوثیقھا  العمالء   وتلقي طلباتلعملیات: مخاطر اإلخفاق في تنفیذ المعامالت،  التنفیذ والتسلیم وإدارة ا •

 ومراقبة الموردین ورفع تقاریر بشأنھم. 
 

مجلس اإلدارة تتحمل مسؤولیة    أعضاء  ھي لجنة فرعیة مستقلة من المنبثقة عن مجلس اإلدارة  لجنة إدارة المخاطر  
لجنة إدارة  فإن  فیما یتعلق بسیاق إدارة المخاطر التشغیلیة،  لیة لدى المجموعة.  إطار إدارة المخاطر التشغی  ضمان فعالیة

تساعد  المخاطر   اإلدارة  مجلس  "المنبثقة عن  وتحدید  الرقابیة،  بمسؤولیاتھ  الوفاء  في  اإلدارة  السلوك  مجلس  قواعد 
للمدیرین التشغاألخالقیة  المخاطر  فعالیة  في  المساھمة  من  العلیا  اإلدارة  وتمكین  أداء بھدف  المجموعة.    لدىیلیة  " 

في أنشطة مدى اإلنجاز حول المنبثقة عن مجلس اإلدارة بتحدیث لجنة إدارة المخاطر  یتم تزوید  فعال،واجباتھا بشكل 
 المخاطر التشغیلیة على أساس ربع سنوي. 

 
 مخاطر التأمین (و) 

 
عقود   بموجب  المجموعة  تواجھھا  التي  الرئیسیة  المخاطر  ودفعات  تتمثل  الفعلیة  المطالبات  اختالف  في  التأمین 

المطالبات وحجمھا والتعویضات   تكرار حدوث  بمدى  ذلك  یتأثر  بھا.  الخاصة  التوقعات  توقیتھا عن  أو  التعویضات 
الفعلیة المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طویلة األجل. وعلیھ، تھدف المجموعة إلى ضمان توفر احتیاطیات كافیة  

 ذه االلتزامات. لتغطیة ھ
 

یتم الحد من التعرض للمخاطر المذكورة أعاله من خالل عملیة التنویع على مستوى محفظة كبیرة من عقود التأمین  
والمناطق الجغرافیة. كما یتم الحد من تغیر المخاطر من خالل االختیار والتنفیذ الدقیق لتوجیھات استراتیجیة التأمین  

 مین.  باإلضافة إلى االستفادة من ترتیبات إعادة التأ
 

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 

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

   إلعادة تأمین فائض الخسارة.
 

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

 االقتصادیة لشركات إعادة التأمین.
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 (تابع) مخاطر التأمین  (و) 
 

 متعلقة بأعمال التأمینمخاطر االئتمان ال
 

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

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

 

 شركات إعادة التأمین من التزامات التأمین.حصة  •
 المبالغ المستحقة من شركات إعادة التأمین فیما یتعلق بالمطالبات المدفوعة بالفعل. •
 المبالغ المستحقة من حاملي وثائق التأمین. •
 وسطاء التأمین. المبالغ المستحقة من  •
 والودائع الثابتة.المبالغ المستحقة من البنوك فیما یتعلق باألرصدة  •
 

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

ع القیمة اإلجمالیة المستخلصة للمعامالت على األطراف المقابلة المعتمدة. یتم التحكم في  لألطراف المقابلة ویتم توزی
التعرض لمخاطر االئتمان من خالل وضع حدود للطرف المقابل ویتم مراجعة ھذه الحدود واعتمادھا من قبل اإلدارة  

 بصورة سنویة.
 

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

خالل   المطالبة لحامل وثیقة التأمین. تتم بصورة سنویة مراجعة الجدارة االئتمانیة لشركات إعادة التأمین وذلك من
 مراجعة الوضع المالي لھا قبل إبرام أیة عقود معھا. 

 
تحتفظ المجموعة بسجل لسداد الدفعات السباقة الخاصة بأصحاب العقود الھامة والتي تقوم المجموعة بالتعامل معھم  

ثل  بصورة منتظمة. یتم أیضاً إدارة التعرض لمخاطر من األطراف المقابلة بصورة فردیة من خالل ألیات أخرى م
الحق بإجراء مقاصة وذلك عندما تكون األطراف المقابلة مدینین ودائنین لدى المجموعة. تتضمن المعلومات اإلداریة  
التي یتم تقدیمھا للمجموعة تفاصیل خاصة بمخصصات انخفاض قیمة ذمم التأمین المدینة وعملیات الشطب الالحقة.  

بصو أو  فردیة  للمخاطر بصورة  التعرض  إطار عملیات  یتم جمع حاالت  في  التأمین  وثائق  حاملي  من  رة جماعیة 
المراقبة المستمرة للنظم الرقابیة، حیث أنھ في حال كان ھناك تعرض جوھري من حاملي وثائق التأمین بصورة فردیة 

الذي تم إجراؤه من قبل    للتحلیلأو من مجموعات متشابھة من حاملي وثائق التأمین، یتم إجراء تحلیل مالي مماثل  
 لمجموعة لشركات إعادة التأمین.ا
 

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

 
 قیاس القیمة العادلة  ٦

 
بیا بإعداد  المجموعة  المدرجة  تقوم  العادلة لالستثماریة  القیمة  لقیاس  المعدل  التاریخیة  التكلفة  لمبدأ  المالیة وفقاً  ناتھا 

بالقیمة العادلة والعقارات االستثماریة، ترى اإلدارة أن القیم الدفتریة والقیم العادلة المقدرة للموجودات والمطلوبات  
التي   البی  الالمالیة  في  العادلة  بالقیمة  إدراجھا  الموجودات  یتم  ھذه  إن  بشكل جوھري، حیث  تختلف  المالیة ال  انات 
للودائع والقروض والسلفیات  والمطلوبات   بالنسبة  بانتظام  إعادة تسعیرھا  یتم  أو  أنھا ذات طبیعة قصیرة األجل  إما 

، متضمنة  العاملة. أما القروض والسلفیات التي تعرضت النخفاض في القیمة، فقد تم خصم تدفقاتھا النقدیة المتوقعة
العائدات من البیع المتوقع للضمانات باستخدام أسعار الفائدة األصلیة مع مراعاة توقیت التحصیل ورصد مخصص  

 للتدفقات النقدیة غیر المؤكدة. 
  



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۷۳ 

 (تابع)   قیاس القیمة العادلة ٦
 

 النظام المتدرج للقیمة العادلة 
 

تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقیمة العادلة الذي یوضح أھمیة المدخالت المستخدمة 
 في تحدید القیاسات:  

 
: سعر السوق المدرج (غیر المعدل) في سوق نشطة ألداة مطابقة. یتم تقییم ھذه األدوات بالرجوع ۱المستوى   •

المعدلة للموجودات أو المطلوبات المماثلة في األسواق النشطة التي تتوفر فیھا األسعار    إلى األسعار المدرجة غیر
 في السوق. الحدوثالمدرجة بشكل مباشر وتكون مستخدمة في معامالت فعلیة ومنتظمة 

 

شرة  : أسالیب التقییم التي تستند إلى معطیات ملحوظة إما بطریقة مباشرة (وھي األسعار) أو غیر مبا۲المستوى   •
المدرجة في  السوق  تقییمھا باستخدام: أسعار  یتم  التي  الفئة األدوات  المستمدة من األسعار). تشمل ھذه  (وھي 
أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو األسعار المدرجة لألدوات المطابقة أو المماثلة في األسواق األقل نشاطاً أو أسالیب 

 ملحوظة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من بیانات السوق. التقییم األخرى بحیث تكون كافة المدخالت الھامة
 

: 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 
المماثلة حیث   المدرجة لألدوات  إلى األسعار  استناداً  تقییمھا  یتم  التي  تقییم األداة. حیث تتضمن األدوات  على 

 یقتضي األمر إجراء تعدیالت أو افتراضات جوھریة غیر ملحوظة لكي تعكس الفروق بین األدوات. 
 

ال النقدیة  التدفقات  ونماذج  الحالیة  القیمة  صافي  التقییم  أسالیب  والمعطیات  تشمل  االفتراضات  تشتمل  مخصومة. 
ي أسالیب التقییم على معدالت فائدة خالیة من المخاطر ومعدالت فائدة قیاسیة وفروق التصنیف االئتماني  المستخدمة ف

 ومعطیات أخرى یتم استخدامھا في تقدیر معدالت الخصم. 
 

ضح المبلغ الذي سوف یتم قبضھ لبیع األصل أو  إن الھدف من أسالیب التقییم ھو تحدید قیاس القیمة العادلة الذي یو
 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  ع القلیل من األحكام والتقدیرات. عادةً ما تكون األسعارالتي تتطلب قیام اإلدارة بوض
متاحة في السوق ألدوات الملكیة المدرجة. إن توفر أسعار السوق الملحوظة ومدخالت النموذج یقلل من الحاجة إلى 

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

 عامة في األسواق المالیة.
 

ختلفة في النظام في حال أمكن تصنیف المدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستویات م
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  
 المتدرج للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي تم خاللھا التغییر.  بین مستویات النظام 
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یعرض الجدول التالي تحلیل الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة حسب المستوى في النظام المتدرج للقیمة العادلة كما  
 :۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱في 

 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 

        الموجودات المقاسة بالقیمة العادلة
 ٤٫۱۰۰  ٤٫۱۰۰  -  - استثمارات عقاریة

        
 بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

        أو الخسائر  
 ٥۸٫۸۳۲  -  -  ٥۸٫۸۳۲ مدرجة أسھم 

 -  -  -  - مدرجةأدوات دین 
 ٥۸٫۸۳۲  -  -  ٥۸٫۸۳۲ 

 بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
        الشاملة األخرى  

 ۱۲۹٫۷۷۹  -  -  ۱۲۹٫۷۷۹ مدرجة أسھم 
 ۳۳٫۸٦٤  -  -  ۳۳٫۸٦٤ أدوات دین مدرجة

 ٤٥٫۱٤۳  ۳۳٫۸٤۹  ۱۱٫۲۹٤  - مدرجة أسھم غیر 
 ۷۳۰  -  ۷۳۰  - استثمار في صنادیق مدارة 

 ۱٦۳٫٦٤۳  ۱۲٫۰۲٤  ۳۳٫۸٤۹  ۲۰۹٫٥۱٦ 
 موجودات تم اإلفصاح 

        عن قیمتھا العادلة  
 -  -  -  - بالتكلفة المطفأةاستثمارات مدرجة 

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

 :۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 
  

 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

        الموجودات المقاسة بالقیمة العادلة 
 ۳٫٥۰۰  ۳٫٥۰۰  -  - استثمارات عقاریة

        
 بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

        أو الخسائر   
 ٥۹٫٦۸٥  -  -  ٥۹٫٦۸٥ مدرجة أسھم 

 -  -  -  - مدرجةأدوات دین 
 ٥۹٫٦۸٥  -  -  ٥۹٫٦۸٥ 

 بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات  
        الشاملة األخرى  

 ۱۷۳٫٤۳۲  -  -  ۱۷۳٫٤۳۲ متداولةأسھم 
 ۳۷٫۰۰۳  -  -  ۳۷٫۰۰۳ أدوات دین مدرجة

 ٤٥٫۹٦۷  ۳٤٫٦۷۳  ۱۱٫۲۹٤  - مدرجة أسھم غیر 
 ۱٫۰۸۱  -  ۱٫۰۸۱  - استثمار في صنادیق مدارة 

 ۲۱۰٫٤۳٥  ۱۲٫۳۷٥  ۳٤٫٦۷۳  ۲٥۷٫٤۸۳ 
 موجودات تم اإلفصاح 

        عن قیمتھا العادلة  
 ۱٫۸٤۷  ۱٫۸٤۷  -  - استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
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إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قیمتھا الدفتریة كما ھو 
یكون ھناك  األجل، ال تتوقع اإلدارة أن  المالیة طویلة  مبین في ھذه البیانات المالیة. بالنسبة للموجودات والمطلوبات  

 ة العادلة.  فرق جوھري بین القیمة الدفتریة والقیم
 

 استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 

تشتمل االستثمارات المسجلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر على األسھم وأدوات الدین المدرجة في أسواق  
 ي سوق المال.ف المدرجةالمال المحلیة وكذلك الدولیة. تستند عملیات التقییم إلى أسعار السوق 

 
 استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

 
یتم تسجیل أرباح / خسائر إعادة تقییم االستثمارات المسجلة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ضمن 

االستثمارات   على  االستثمارات  ھذه  وتشتمل  الملكیة،  المدرجةحقوق  األسھم  في  األجل  وغیر   االستراتیجیة طویلة 
وأدوات الشق صنادیق األسھم الخاصة. تستند تقییمات األسھم المدرجة المدرجة وأدوات الشق األول من رأس المال و

على أسعار السوق المعلنة في سوق المال، بینما یتم تقییم الصنادیق على أساس بیانات صافي  األول من رأس المال  
تقییمات لھذه البیانات المالیة    فیما یتعلق باألسھم غیر المدرجة، تقدم مة الموجودات المستلمة من مدیري الصنادیق.  قی

بصورة أساسیة من خالل استخدام التقییم على أساس مضاعف معدل السعر إلى  التي یتم التوصل إلیھا  ، واالستثمارات
راضات حول معطیات نموذج التقییم وتشمل التدفقات النقدیة المتوقعة  یتطلب التقییم من اإلدارة وضع بعض االفت  الربح.

ومضاعفات   التقلب  ومعدالت  االئتمان  ومخاطر  الخصم  الربحومعدل  إلى  السعر  معقول معدل  تقییم  یمكن وضع   .
العادلة ال للقیمة  التي تستخدم في تقدیر اإلدارة  التقییم،  التقدیرات المختلفة ضمن نطاق طریقة  ستثمارات  الحتماالت 

 األسھم غیر المدرجة. 
 

  ۳لمعطیات الھامة غیر الملحوظة المستخدمة في تقییم األسھم غیر المدرجة المصنفة ضمن المستوى  فیما یلي وصف ل
 من مستویات قیاس القیمة العادلة.

 

 
 أسلوب 
 التقییم 

المعطیات الھامة غیر  
 الملحوظة في التقییم 

 على حساسیة المعطیات 
 العادلةالقیمة 

    
أسھم غیر  

 مدرجة
قیمة المنشأة/األرباح قبل الفائدة 

والضریبة واالستھالك واإلطفاء، وقیمة  
معدل السعر إلى   المنشأة/اإلیرادات، و

 ، ونسبة السعر إلى القیمة الدفتریةالربح

متوسط أسالیب التقییم  
 األربعة

أي زیادة/ (نقص) بدرجة واحدة في  
یمكن أن یؤدي  األربعةمضاعفات ال

القیمة  متوسط (نقص) في   /إلى زیادة
 ألف درھم.  ۳۸۳العادلة بمبلغ 

 

 مماثلة.السعر إلى الربح من شركات تم الحصول على مضاعفات 
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 القیمة العادلة تأثیر المعطیات غیر الملحوظة على قیاس 
 

بالرغم من أن المجموعة ترى أن تقدیرھا للقیمة العادلة مناسباً، فإن استخدام طرق أو افتراضات مختلفة قد ینتج عنھ 
المستوى   في  العادلة  القیمة  لقیاس  بالنسبة  العادلة.  للقیمة  مختلفة  من ۳قیاسات  أكثر  أو  افتراض  في  التغیر  إن   ،

 تراضات البدیلة المحتملة بشكل معقول قد یكون لھ التأثیرات التالیة.االفتراضات المستخدمة في االف
 
 التأثیر على اإلیرادات الشاملة األخرى  

 حساسیة التدفقات النقدیة
+۱٪ 

 مفضلة
-۱٪ 

 ) (غیر مفضلة
 ألف درھم  ألف درھم  

   ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 )٤٥۹( ٤٥۹ اإلیرادات الشاملة األخرى أسھم غیر مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

  ======  ====== 
   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )٤۷۰( ٤۷۰ اإلیرادات الشاملة األخرى أسھم غیر مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
  ======  ====== 

 
 تحویالت بین الفئات

 

من مستویات قیاس القیمة العادلة. یوضح الجدول    ۲والمستوى    ۱تحویالت بین المستوى  ، لم تكن ھناك أي  السنةخالل  
من النظام المتدرج للقیمة    ۳التالي مطابقة األرصدة االفتتاحیة مع األرصدة الختامیة لقیاس القیمة العادلة بالمستوى  

 العادلة: 
 
أسھم غیر مدرجة بالقیمة العادلة من خالل   

 ألخرى اإلیرادات الشاملة ا
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ٤۲٫۳۹۸ ۳٤٫٦۷۳ ینایر ۱الرصید في 
 )۳٫۸٦۸( )۸۲٤( األرباح/ (الخسائر) في اإلیرادات الشاملة األخرى 

 )۳٫۸٥۷( - استبعادات
  ---------------  --------------- 

 ۳٤٫٦۷۳ ۳۳٫۸٤۹ دیسمبر  ۳۱الرصید في 
  =======  ======= 
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 األدوات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة 
 

تصنیف قیاسات القیمة   إطارهلعادلة الذي یتم في  یوضح الجدول التالي القیم العادلة لألدوات المالیة غیر الُمقاسة بالقیمة العادلة وتحلیلھا حسب المستوى في النظام المتدرج للقیمة ا
 . ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱العادلة في 

 

 

لقیمة العادلة من ا
 خالل األرباح  

 أو الخسائر

لقیمة العادلة من ا
اإلیرادات  خالل 

  الشاملة األخرى 
غیر مقاسة بالقیمة 

 العادلة
 ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  

     الموجودات  
 ۸٫٤۰۷  - - األرصدة النقدیة 

 ۷٥۸٫۰۸۰  - - المستحق من البنوك
 -  ۲۰۹٫٥۱٦ ٥۸٫۸۳۲ أوراق مالیة استثماریة

 ۲٫۰۰۱٫۱٤۸  - - القروض والسلفیات
 ۲۲٫٦۳٦  - - موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة

 ۸۲٫٦۱۳  - - االستثمار في شركات زمیلة
 ۲٤۷٫۹٤۳  - - ذمم التأمین المدینة وموجودات العقود

 ۱۰۷٫۳٦۰  - - فائدة مستحقة القبض وموجودات أخرى 
  ------- --------- ---  -----------------   ----------- ------- --- 
 ٥۸٫۸۳۲ ۲۰۹٫٥۱٦  ۳٫۲۲۸٫۱۸۷ 
  = ==== ====  ========   ==== == ==== 

     المطلوبات  
 ۲٫۰٦۰٫٦۷٤  - - ودائع العمالء وحسابات ھامشیة 

 ۳۰٫۰٥۹  - - المستحق لبنوك ومؤسسات مالیة أخرى 
 ۳٤۰٫۰۰۰  - - قروض قصیرة األجل 
 ٦٦٫٦٦۷  - - قروض متوسطة األجل

 ۱۱۲٫٦٥۷  - - مكتسبةأقساط غیر 
 ۹۱٫٦٦۹  - - إجمالي المطالبات القائمة

 ٥۳۷  - - التزامات اإلیجار
 ۱٤۱٫۱۸۸  - - فائدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 ۱٤٫۳۷۱  - - مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین 
  -------- ------ -------  -----------------   -------- ------ ------- 
 - -  ۲٫۸٥۷٫۸۲۲ 
  == ===== ===  ========   == ===== === 
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 األدوات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة 
 

تصنیف قیاسات القیمة   إطارهلعادلة الذي یتم في  یوضح الجدول التالي القیم العادلة لألدوات المالیة غیر الُمقاسة بالقیمة العادلة وتحلیلھا حسب المستوى في النظام المتدرج للقیمة ا
 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱العادلة في 

 

لقیمة العادلة من ا
 خالل األرباح  

 أو الخسائر

من لقیمة العادلة ا
اإلیرادات  خالل 

 الشاملة األخرى 

 
غیر مقاسة بالقیمة 

 العادلة
 ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  

     الموجودات  
 ۸٫۰۹٦  - - األرصدة النقدیة 

 ٥۹۳٫۷۹۱  - - المستحق من البنوك
 ۱٫۸٤۷  ۲٥۷٫٤۸۳ ٥۹٫٦۸٥ أوراق مالیة استثماریة

 ۲٫۰۸۲٫۲٦٥  - - القروض والسلفیات
 ۳۰٫۳۰٥  - - موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة

 ۸٦٫۸۸۱  - - االستثمار في شركات زمیلة
 ۱۷٥٫۹٥۸  - - ذمم التأمین المدینة وموجودات العقود

 ۹٦٫۳۸۲  - - فائدة مستحقة القبض وموجودات أخرى 
  ------- --------- ---  -----------------   ----------- ------- --- 
 ٥۹٫٦۸٥ ۲٥۷٫٤۸۳  ۳٫۰۷٥٫٥۲٥ 
  = ==== ====  ========   ==== == ==== 

     المطلوبات  
 ۱٫۷۱٦٫۳۸٥  - - ودائع العمالء وحسابات ھامشیة 

 ۲٦٫۷۲۰  - - المستحق لبنوك ومؤسسات مالیة أخرى 
 ٤٤۱٫۹۱۰  - - قروض قصیرة األجل 
 ۱۰۰٫۰۰۰  - - قروض متوسطة األجل

 ۸۱٫۳۷۷  - - أقساط غیر مكتسبة
 ۸۲٫۹۸۲  - - إجمالي المطالبات القائمة

 ۱٫۱۰٥  - - التزامات اإلیجار
 ۲۳٥٫٦۸٥  - - فائدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 ۱٤٫۳۲۸  - - مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین 
  -------- ------ -------  -----------------   -------- ------ ------- 
 - -  ۲٫۷۰۰٫٤۹۲ 
  == ===== ===  ========   == ===== === 



 دار التمویل ش.م.ع
 

 البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 

۷۹ 
 

 كفایة رأس المال ۷
 

 إدارة رأس المال
 

من أجل رأس المال    بمعدالت جیدة منالمجموعة  ضمان احتفاظ  إن الھدف الرئیسي من إدارة رأسمال المجموعة ھو  
المجموعة بمتطلبات رأس المال المفروضة علیھا من جھات    التزامدعم أعمالھا، وتعزیز القیمة للمساھمین، وضمان  

 خارجیة. 
 

تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة  
تقوم المجموعة قد  لمحافظة على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ،  بغرض اطتھا.  وسمات المخاطر التي تتعرض لھا أنش

بتعدیل مبلغ توزیعات األرباح للمساھمین أو إصدار سندات رأس المال. لم تطرأ أي تغییرات على األھداف والسیاسات  
 والعملیات بھذا الشأن عن السنوات السابقة.  

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم ألف درھم  
   

 ۸٤۱٫۰٦۹ ۸۲۰٫۷٥۸ رأس المال  إجمالي قاعدة
  -----------------  ----------------- 

   الموجودات المرجحة بمخاطر: 
 ۲٫۹٦۲٫۲٤۷ ۳٫۰۰۰٫۸٥٥ بنود بیان المركز المالي

 ۱٦۲٫۹٦۲ ۱۳۱٫۱٥٥ التعرضات خارج بیان المركز المالي
  -------------------  ------------------- 

 ۳٫۱۲٥٫۲۰۹ ۳٫۱۳۲٫۰۱۰ إجمالي الموجودات المرجحة بمخاطر 
  =========  ========= 

 ٪ ۲٦٫۹۱ ٪ ۲٦٫۲۱ إجمالي نسبة الموجودات (٪) 
  ---------------  --------------- 
 

 الشركات التابعة  ۸
 

 للشركة وشركاتھا التابعة التالیة: تتضمن ھذه البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة 
 
 

 النشاط الرئیسي نسبة الملكیة (٪) بلد التأسیس اسم الشركة التابعة
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱  

 خدمات التمویل اإلسالمي ۱۰۰ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  ذ.م.م دار التمویل
     

 التأمین ٤٥ .٦۱ ٤٥ .٦۱ اإلمارات العربیة المتحدة  دار التأمین ش.م.ع 
     

شركة دار التمویل لألوراق  
 الوساطة المالیة  ۷۰ ۷۰ اإلمارات العربیة المتحدة  المالیة ذ.م.م 

     
 االستثمار وإدارة األصول  ۱۰۰ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  دار التمویل كابیتال ش.م.خ 

     
 خدمات   ۱۰۰ ۱۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة    للخدمات دار التمویل

 

  



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۸۰ 
 

 معلومات حول القطاعات  ۹
 

 ألغراض إداریة، یتم تقسیم المجموعة إلى خمسة قطاعات عمل رئیسیة كالتالي: 
 
قطاع تمویل الشركات واألفراد ویشمل في األساس تقدیم القروض وغیرھا من التسھیالت االئتمانیة للعمالء من  )۱(

 المؤسسات واألفراد.
 المحفظة االستثماریة وأنشطة الخزینة لدى المجموعة.قطاع االستثمار ویشمل إدارة  )۲(
 قطاع التأمین ویشمل إحدى الشركات التابعة للمجموعة التي تقدم خدمات التأمین باستثناء التأمین على الحیاة. )۳(
 
 

ت بین  تمثل ھذه القطاعات األساس الذي تستند علیھ المجموعة في تقدیم معلومات حول قطاعاتھا الرئیسیة. تبَرم المعامال
 القطاعات باألسعار التي تحددھا اإلدارة مع مراعاة تكلفة التمویل.

 
 

 
 



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۸۱ 

 

 (تابع)معلومات حول القطاعات  ۹
 

 المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغیلیة للمجموعة مبینة كالتالي:  
 

 

            تمویل  
            الشركات   
 اإلجمالي  غیر مخصصة   أخرى  التأمین    االستثمار  واألفراد  

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
             

 إیرادات الفوائد واإلیرادات من الموجودات التمویلیة  
  ۱٫۸۰۱   ۸٫٤٤٤  ۱٦۰٬۹۹۲ واالستثماریة اإلسالمیة   

 
۲۲٬۲۸۰  

 
- 

 
۱۹۳٫۳۱۷ 

 )٥٥٫۰٦۹(  -  )۱۱٬۹۸۲(  -   )۱۸٫۱۳۸(  )۲٤٬۹٤۹( مصروفات الفوائد واألرباح الموزعة على المودعین 
 ۱۸٫۳۱۱  -  ٦٬۲۷۱  -   -  ۱۲٬۰٤۰ صافي إیرادات الرسوم والعموالت

 ۱۲٫۳٦۳  -  -  -   ۱۲٫۳٦۳  - صافي إیرادات االستثمار
 ۱۳٤٫٦٦٦  -  -  ۱۳٤٫٦٦٦   -  - صافي أقساط التأمین المكتسبة

 )۸۹٫۷۱۲(  -  -  )۸۹٫۷۱۲(   -  - صافي العموالت المدفوعة 
 )٥٫٦۳٤(  -  -  )٥٫٦۳٤(   -  - صافي مطالبات التأمین المتكبدة

 )٦٫۱۷۳(  -  -  )٦٫۱۷۳(   -  - إیرادات تأمین أخرى  
 ۳۳٫۱٤۷  -  -  ۳۳٫۱٤۷   -  - صافي إیرادات التأمین

 )٤٫۲٦۸(  -  -       -   )٤٫۲٦۸(  - الحصة من نتائج شركة زمیلة
 ۲٦٫۲٥۸  -  ۱۱  -   ۹۲۰  ۲٥٬٥۳۷ إیرادات تشغیلیة أخرى 

 ۲۲٤٫۰٥۹  -  ۱٦٬۳۸۰  ۱٬۸۰۱   )٦۷۹(  .۱۷۳٬٤۱۰ إجمالي إیرادات القطاعات 
 )۹٫۱٥٤(  -  )۱۸۱(  )۱٫۳٦٥(   )۱۹٤(  )۷٬٤۱٤( االستھالك للممتلكات والتجھیزات والمعدات

 )۱٥٥٫۸۳۲(  )٦٥٬۳۳۸(  )۱۰٬۰۲٤(  )۳۷٫۹٥۸(   )۲٫٥۷۸(  )۳۹٬۹۳٤( مصروفات ورسوم أخرى 
 )۱٦٤٫۹۸٦(  )٦٥٬۳۳۸(  )۱۰٬۲۰٥(  )۳۹٫۳۲۳(   )۲٫۷۷۲(  )٤۷٬۳٤۸( إجمالي المصروفات والرسوم األخرى

 ٥۹٫۰۷۳  )٦٥٬۳۳۸(  ٦٬۱۷٥  )۳۷٬٥۲۲(   )۳٫٤٥۱(  ۱۲٦٫۰٦۲ السنة قبل االنخفاض في القیمة (خسائر)/ أرباح
 )٤٤٫۰۰۹(  -  -  -   -  )٤٤٫۰۰۹( صافي مخصصات االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات

 الموجودات التمویلیة  عكس انخفاض قیمة صافي 
  -   -  )٥٬۷۲۱( اإلسالمیةواالستثماریة   

 
-  

 
- 

 
٥٫۷۲۱ 

 ۲۰٫۷۸٥  )٦٥٬۳۳۸(  ٦٬۱۷٥  )۳۷٬٥۲۲(   )۳٫٤٥۱(  ۸۷٬۷۷٤ السنة (خسائر)  /صافي أرباح 
 ۳٫٦۱۳٫۰۰۹  -  ۳٤۷٬۲۱٥  ٤٥۹٫۸۳۲   ۷٦۹٫۲۷٥  ۲٬۰۳٦٬٦۸۷ موجودات القطاع 
 ۲٫۸٥۷٫۸۲۲  -  ۳۳٬۸۹۹  ۳۰۸٫٦۲٤   ٤۸۸٫۰٦۰  ۲٬۰۲۷٬۲۳۹ مطلوبات القطاع 

 ۱٥٫٥٦۳  -  ۱۷  ۱٫۱۱۳   ۱٫٥۱٦  ۱۲٬۹۱۷ إضافات إلى الموجودات غیر المتداولة خالل السنة



 دار التمویل ش.م.ع
 

   البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 

۸۲ 
 

 (تابع)معلومات حول القطاعات  ۹
 

 كالتالي: المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغیلیة للمجموعة مبینة 
 

 
            تمویل 
            الشركات   
 اإلجمالي  غیر مخصصة   أخرى   التأمین   االستثمار  واألفراد 

 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم    ألف درھم   ألف درھم  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
             

 إیرادات الفوائد واإلیرادات من الموجودات التمویلیة  
 -   ۱۳٬۲٦۰  ۲٫۸۹۳   ٤٫۰٦٦  ۱٦۰٬۷۲٦ واالستثماریة اإلسالمیة   

 
۱۸۰٫۹٤٥ 

 ) ٤۳٫۷٤۹(  -   ) ٥٬۱۰۹(  -   ) ۸٫٦۲٦(  ) ۳۰٬۰۱٤( مصروفات الفوائد واألرباح الموزعة على المودعین 
 ۱٥٫۸٦۳  -   ۳٬٤٤۰  -   -  ۱۲٬٤۲۳ الرسوم والعموالتصافي إیرادات 

 ۲٥٫۰۰۸  -   -   -   ۲٥٫۰۰۸  - صافي إیرادات االستثمار
 ۱۲۹٫۸٤۰  -   -   ۱۲۹٫۸٤۰   -  - صافي أقساط التأمین المكتسبة

 ) ۹٫۷۰٥(  -   -   ) ۹٫۷۰٥(   -  - صافي العموالت المدفوعة 
 ) ٦٦٫٦۳٦(  -   -   ) ٦٦٫٦۳٦(   -  - المتكبدةصافي مطالبات التأمین 

 ) ۱۱٫٦۰۸(  -   -   ) ۱۱٫٦۰۸(   -  - إیرادات تأمین أخرى  
 ٤۱٫۸۹۱  -   -   ٤۱٫۸۹۱   -  - صافي إیرادات التأمین

 ) ۲٫۹۰٦(  -   -   -   ) ۲٫۹۰٦(  - الحصة من نتائج شركة زمیلة
 ۲٦٫٥۳٤  -   ٤۲  ۱۹   ۳  ۲٦٬٤۷۰ إیرادات تشغیلیة أخرى 

 ۲٤۳٫٥۸٦  -   ۱۱٬٦۳۳  ٤٤٫۸۰۳   ۱۷٫٥٤٥  ۱٦۹٬٦۰٥ إجمالي إیرادات القطاعات 
 ) ۱۳٫٤٥۰(  -   ) ۲٤۱(  ) ۱٫٦٥۳(   ) ۲۰۰(  ۱۱٬٥۳٦ االستھالك للممتلكات والتجھیزات والمعدات

 ) ۱٥٤٫۲۸٦(  ) ۷٥٬٤۸۲(  ) ۹٬۰۹۱(  ) ٤۰٫۳٦۲(   ) ۲٫۳۸٥(  ) ۲٦٬۹٦٦( مصروفات ورسوم أخرى 
 ) ۱٦۷٫۷۳٦(  ) ۷٥٬٤۸۲(  ) ۹٬۳۳۲(  ) ٤۲٫۰۱٥(   ) ۲٫٥۸٥(  ) ۳۸٬۳۲۲( إجمالي المصروفات والرسوم األخرى
 ۷٥٫۸٥۰  ) ۷٥٬٤۸۲(  ۲٬۳۰۱  ۲٫۷۸۸   ۱٤٫۹٦۰  ۱۳۱٬۲۸۳ ربح السنة قبل االنخفاض في القیمة

 ) ٥۲٫۸۹۲(  -   -   -   -  ) ۱۳٬٤٥۰( االنخفاض في قیمة القروض والسلفیاتصافي مخصصات 
 صافي مخصصات االنخفاض في قیمة الموجودات 

 -   -   -   -  ) ۱٥٤٬۲۸٦( التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة   
 

)۲۰۰ ( 
 ۲۲٫۷٥۸  ) ۷٥٬٤۸۲(  ۲٬۳۰۱  ۲٫۷۸۸   ۱٤٫۹٦۰  ) ۱٦۷٬۷۳٦( صافي أرباح السنة

 ۳٫٥۰۲٫۱٥۸  -   ۳٤٥٬۳۷۱  ۳۸٥٫٦٥۹   ۸٤٦٫٥٤۳  ۱٬۹۲٤٬٥۸٥ موجودات القطاع 
 ۲٫۷۰۰٫٤۹۲  -   ۲٥٤٬۳۰٥  ۲۳۱٫٤۸۳   ۱٤٤٫۰۱۲  ۲٬۰۷۰٬٦۹۲ مطلوبات القطاع 

 ۱۸٫٥٦۳  -   ٤٦٥  ۱٫٥٦٥   ٦٥۲  ۱٥٬۸۸۱ إضافات إلى الموجودات غیر المتداولة خالل السنة



 دار التمویل ش.م.ع 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 

۸۳ 

 (تابع)معلومات حول القطاعات  ۹
 

 المنتجات والخدمات التي تحصل منھا القطاعات التشغیلیة على إیراداتھا  (أ)
 

تمثل اإلیرادات المدرجة أعاله اإلیرادات المحققة من العمالء الخارجیین. تم حذف اإلیرادات والمصروفات بین القطاعات  
 بالكامل. 

 
 ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصیص الموارد بین القطاعات: 

 
التي تستخدم بصورة مشتركة بین  • التشغیلیة. یتم توزیع الموجودات  یتم توزیع جمیع الموجودات على القطاعات 

 القطاعات التشغیلیة على أساس اإلیرادات المحققة من كل قطاع تشغیلي؛ و  
التشغیلیة بصورة   یتم توزیع جمیع المطلوبات على القطاعات التشغیلیة. یتم توزیع المطلوبات التي تتحملھا القطاعات •

 مشتركة بالتناسب مع موجودات القطاعات. 
 

 المعلومات الجغرافیة (ب) 
 

 تزاول المجموعة نشاطھا بصورة رئیسیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة (بلد المقر).
 

 المعلومات حول كبار العمالء   (ج)
 

 المجموعة من العمالء الخارجیین. ٪ من إیرادات ۱۰ال یوجد عمیل واحد یمثل ما یزید على 
 

 صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من الموجودات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة  ۱۰
 

  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم   
     

 ۱۷۲٫۲۰۱  ۱۷۹٫۸٤٥  قروض وسلفیات
 ۳٫٦٦۳  ۳٫۷۹۱  اإلیرادات من موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة

 ۳٫۸٤۳  ۷٫٤۷۹  مبالغ مستحقة من البنوك 
 ۱٫۰۱۳  ۸٤۸  اإلیرادات من استثمارات دائمة 

 ۲۲٥  ۱٫۳٥٤  أخرى
 إیرادات الفوائد واإلیرادات من الموجودات التمویلیة 

 ۱۹۳٫۳۱۷  واالستثماریة اإلسالمیة   
 

۱۸۰٫۹٤٥ 
     

 )۲٤٫۹٥۹(  )۲٤٫٤۳۲(  ودائع العمالء وحسابات ھامشیة 
 )۱۷٫٦۳٦(  )۳۰٫۱۲۰(  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤّسسات مالیة أخرى 

 )۱٫۱٥٤(  )٥۱۷(  أرباح موزعة على المودعین 
 )٤۳٫۷٤۹(  )٥٥٫۰٦۹(  مصروفات الفوائد واألرباح الموزعة على المودعین

     
 صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من الموجودات التمویلیة 

 ۱۳۸٫۲٤۸  واالستثماریة اإلسالمیة
 

۱۳۷٫۱۹٦ 
 

على  أو  القیمة  في  لالنخفاض  تعرضت  التي  والسلفیات  القروض  على  األرباح  أو  الفوائد  بإیرادات  االعتراف  یتم  ال 
 تعرضت لالنخفاض في القیمة.الموجودات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة التي 

 
  



 دار التمویل ش.م.ع 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 

۸٤ 
 

 صافي إیرادات الرسوم والعموالت  ۱۱
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

    إیرادات رسوم وعموالت من 
 ۸٫۸٥۹  ٦٫۸۹٦ رسوم متعلقة ببطاقات االئتمان

 ۹٫٦۱۷  ۱۰٫٤٦٥ رسوم تمویل للشركات 
 ٦٫۰٦۸  ٤٫۱۹۲ اعتمادات مستندیة وخطابات ضمان

 ٤٫۷۰۷  ۹٫٥۲٦ إیرادات عموالت أخرى  
 ۳۱٫۰۷۹  ۲۹٫۲٥۱ 
    

    مصاریف رسوم على 
 )۱۳٫۳۸۸(  )۱۲٫٦۳٥( وأخرى بطاقات االئتمان 

 -  )۱۳۳( مصروفات رسوم أخرى  
 )۱۲٫۷٦۸(  )۱۳٫۳۸۸( 
    

 ۱٥٫۸٦۳  ۱۸٫۳۱۱ صافي إیرادات الرسوم والعموالت
 

 صافي إیرادات االستثمارات   ۱۲
 

  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم   
     

     استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 ٤٫۱٦۹  ۷٫۲۲٦  من االستبعاد  األرباح
 ۱۱٫٦۳۹  )۳٫۸۲۱(  في القیمة العادلة  اتالتغیر

 ۱٫۳٥٥  ۱٫۸۸۰  توزیعات األرباح  
 

    
 من استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة   األرباحصافي 

 ۱۷٫۱٦۳  ٥٫۲۸٥  من خالل األرباح أو الخسائر  
 اإلیرادات من استثمارات مسجلة بالقیمة العادلة من خالل  

     اإلیرادات الشاملة األخرى    
 ۷٫۸٤٥  ۷٫۰۳۹  توزیعات األرباح  

 -  ۳۹  استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأةاألرباح المحققة من استبعاد 
 

 ۲٥٫۰۰۸  ۱۲٫۳٦۳  صافي إیرادات االستثمارات 
 

 إیرادات تشغیلیة أخرى، بالصافي ۱۳
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۳۳٦  ۳۹۲ إیرادات من تأجیر استثمارات عقاریة  
 ۲٦٫۱۹۸  ۲٥٫۸٦٦ أخرى

 ۲٦٫۲٥۸  ۲٦٫٥۳٤ 
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۸٥ 
 

 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفین  ۱٤
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۲۹٫٤٦۹  ۳۰٫٦٦۸ رواتب أساسیة
 ۱۱٫۷۳۲  ۱۷٫۸٦۲ بدل تكالیف معیشة

 ۱۹٫۸٦۲  ۱۸٫۱۷۰ انتداب موظفین
 ۱۱٫٦۱۷  ۱۱٫۳۲۲ بدل السكن 

 ۱٫٦۸۸  ۲٫۳۸٦ مكافآت 
 ۲۸٫٤۷۸  ۲۹٫۱٥۳ أخرى

 ۱۰۹٫٥٦۱  ۱۰۲٫۸٤٦ 
 

 مصروفات عمومیة وإداریة  ۱٥
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ٤٫۲۹٥  ٦٫٥٥۷ مصروفات اإلیجار
 ٤٫۱۹٤  ۳٫۷۳٦ مصروفات االتصاالت

 ٦٫۲۲۲  ۳٫۳۳۰ األتعاب المھنیة 
 ۲٫٤۸٤  ۲٫۳۰٤ أعمال اإلصالح والصیانة 

 ۳٤٫۲۲۲  ۳۰٫۳۳۹ إعالنات وصیانة ومصروفات أخرى 
 ٤٦٫۲٥  ٦٦۱٫٤۱۷ 

 
 ربحیة السھم األساسیة والمخفّضة ۱٦

 
یتم    .الفترةتُحتسب ربحیة السھم من خالل تقسیم صافي أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل  

تحدید ربحیة السھم المخفضة بتعدیل صافي األرباح والمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة لبیان آثار االنخفاض المحتمل  
، لم تصدر المجموعة أي أدوات قد یكون لھا تأثیر مخفض على ربحیة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱لجمیع األسھم العادیة. كما في  

 السھم عند تحویلھا أو ممارستھا. 
 

 ند حساب الربحیة األساسیة والمخفضة للسھم على البیانات التالیة:یست
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۱٥٫٤۸٤  ۱٦٫٥٦۲ إلى حاملي حقوق الملكیة في الشركة األم   ةالعائد  السنةأرباح 
 )۱۷٫۰۰۸(  )۱٦٫۹۰۷( صكوك الشق األول المدفوعة ناقصاً: 
 )۱٫٤۰٦(  )۱٫٤۹۰( مكافآت مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة ناقصاً: 

 )۱٫۸۳٥(  )۲٫۹۳۰( 
    

 ۳۰۲٫۸۳۸  ۳۰۲٫۸۳۸ عدد األسھم العادیة المصدرة  
 ً  )۱۹٫۸٤۷(  )۲٦٫۳٥٤( : أسھم الخزینة  ناقصا
 ً  )۱٫۷٥۰(  )۱٫۷٥۰( : خطة مدفوعات الموظفین المرتكزة على أسھم  ناقصا

 ۲۸۱٫۲٤۱  ۲۷٤٫۷۳٤ األسھمالمتوسط المرجح لعدد 
 ) ۰ .۰۱(  ) ۰ .۰۱( ربحیة السھم (بالدرھم)
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۸٦ 
 

 النقد وما یعادلھ  ۱۷
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    أرصدة نقدیة 
 ۸٫۰۹٦  ۸٫٤۰۷ نقد في الصندوق 

    مبالغ مستحقة من البنوك فترة استحقاقھا األصلیة أقل من ثالثة أشھر
 ٦٥٫۲٤٥  ۱۱۰٫٥۰٤ إیداعات لدى بنوك 

 ۲٦۷٫۱۸٤  ۲۰۱٫٤۷۷ حسابات تحت الطلب
 ۱۰٥٫٦۱٤  ۷۷٫۸۰۷ حسابات جاریة وتحت الطلب 

 ۱٤۹٫۷٤۸  ۳٦۲٫۲۹۲ رصید لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي 
 ٦٫۰۰۰  ٦٫۰۰۰ *ارصدة نقدیة مقیدة

 ۷٥۸٫۰۸۰  ٥۹۳٫۷۹۱ 
 مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالیة أخرى فترة استحقاقھا األصلیة 

 أقل من ثالثة أشھر   
)۳۰٫۰٥۹(  )۲٦٫۷۲۰( 

 )٦٫۰۰۰(  )٦٫۰۰۰( أرصدة نقدیة مقیدة أخرى*
 ٥٦۹٫۱٦۷  ۷۳۰٫٤۲۸ صافي النقد وما یعادلھ 

 
ألف درھم    ٦٫۰۰۰بقیمة    ) ھیئة التأمینمصرف اإلمارات العربیة المركزي (سابقاً  * یتمثل النقد المقید في ودائع لدى  

 . ألف درھم) ٦٫۰۰۰: ۲۰۲۱(
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۸۷ 
 

 استثمارات  ۱۸
 

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  
۲۰۲۲        

        أدوات حقوق الملكیة:
 ۱۹۹٫۹۰٥  -  ٥۸٫۸۳۲  ۱٤۱٫۰۷۳ مدرجة*  -
 ۳۳٫۸٤۹  -  -  ۳۳٫۸٤۹ غیر مدرجة  -

  أدوات دین
 ۳۳٫۸٦٤  -  -  ۳۳٫۸٦٤ مدرجة ذات معدالت ثابتة  -

 ۷۳۰  -  -  ۷۳۰ استثمارات غیر مدرجة في صنادیق مدارة 
 ۲۰۹٫٥۱٥  ٦۸٫۸۳۲  -  ۲٦۸٫۳٤۸ 
        

 ۲٦۳٫٦۰۸  -  ٥۸٫۸۳۲  ۲۰٤٫۷۷٦ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 ٤٫۷٤۰  -  -  ٤٫۷٤۰ خارج اإلمارات العربیة المتحدة

 ۲۰۹٫٥۱٥  ٦۸٫۸۳۲  -  ۲٦۸٫۳٤۸ 
 

۲۰۲۱        
        أدوات حقوق الملكیة:

 ۲٤٤٫٤۱۱  -  ٥۹٫٦۸٥  ۱۸٤٫۷۲٦ مدرجة*  -
 ۳٤٫٦۷۳  -  -  ۳٤٫٦۷۳ غیر مدرجة  -

  أدوات دین
 ۳۷٫۰۰۳  -  -  ۳۷٫۰۰۳ مدرجة ذات معدالت ثابتة  -

 ۲٫۹۲۸  ۱٫۸٤۷  -  ۱٫۰۸۱ استثمارات غیر مدرجة في صنادیق مدارة 
 ۲٥۷٫٤۸۳  ٥۹٫٦۸٥  ۱٫۸٤۷  ۳۱۹٫۰۱٥ 
        

 ۳۱۱٫۳۰۹  -  ٥۹٫٦۸٥  ۲٥۱٫٦۲٤ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 ۷٫۷۰٦  ۱٫۸٤۷  -  ٥٫۸٥۹ خارج اإلمارات العربیة المتحدة

 ۲٥۷٫٤۸۳  ٥۹٫٦۸٥  ۱٫۸٤۷  ۳۱۹٫۰۱٥ 
 

تملك المجموعة استثمارات في سندات دائمة من الشق األول وھي مصنفة ضمن أدوات حقوق الملكیة المدرجة وتبلغ 
. تخضع ھذه األدوات لمتوسط معدل فائدة/ ربح یتراوح من  درھم)   ألف  ٤٫۷٥٤  :۲۰۲۱(  ألف درھم  ۳٫۸۲۷قیمتھا  
 ٪ سنویاً).٦ .٥۰٪ سنویاً إلى ٥ .۲٥: ۲۰۲۱( ٪ سنویاً ٦ .۲٥إلى ٪ سنویاً ٥٫۲٥

 
باسم أطراف   ألف درھم) ۱۰۰٫۲۷٦  :۲۰۲۱(  ألف درھم   ۷٤٫٥۷۰تتضمن ھذه المبالغ استثمارات في األسھم بقیمة    *

 ذات عالقة والذین قاموا بمنح الشركة األم سیطرة كاملة للتصرف في ھذه األسھم بصفتھا مالك.
 

 ۳٫٦۷۳:  ۲۰۲۱(  ألف درھم   ۱٫۸٤۷استردت المجموعة خالل السنة استثمارات مستحقة مسجلة بالتكلفة المطفأة بمبلغ  
 . )ألف درھم

 
  



 دار التمویل ش.م.ع 
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۸۸ 
 

 قروض وسلفیات ۱۹
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    قروض تجاریة 
 ۳۷٤٫۳۱۲  ۲۹٦٫٤٤٤ سحب تجاري على المكشوف

 ۱٫٦٤٤٫۱۰٤  ۱٫٦٥۱٫۷۲۸ سلفیات تجاریة أخرى  
 ۱٫۹٤۸٫۱۷۲  ۲٫۰۱۸٫٤۱٦ 
    

    تمویل األفراد 
 ٤۷٥٫٤۰۰  ٤۹۷٫۰۱٥ قروض شخصیة وسلفیات 

 ٤۹۷٫۰۱٤  ٥۷٥٫٤۰۰ 
 ۲٫٤۹۳٫۸۱٦  ۲٫٤٤٥٫۱۸۷ إجمالي القروض والسلفیات

  ً  )٤۱۱٫٥٥۱(  ) ٤٤٤٫۰۳۹( : مخصص االنخفاض في القیمة ناقصا
 ۲٫۰۸۲٫۲٦٥  ۲٫۰۰۱٫۱٤۸ القروض والسلفیات

 
 : السنةفیما یلي الحركة في مخصص االنخفاض في القیمة خالل 

 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    
 ۳۷۹٫۰٥۲  ٤۱۱٫٥٥۱ ینایر ۱في 

 ٥۲٫۸۹۲  ٤٤٫۰۰۹ للسنةمخصصات انخفاض القیمة 
 )۸٫۳۰۹(  )۸٫٤۳۹( لم تعد مطلوبة  انخفاض قیمة عكس مخصصات
 )۱۲٫۰۸٤(  )۳٫۰۸۲( المبلغ المشطوب 

 ٤۱۱٫٥٥۱  ٤٤٤٫۰۳۹ دیسمبر  ۳۱في 
 

محدد   على مخصص  القیمة  انخفاض  درھم  ۳۷۲٫۱  بقیمةیتشمل مخصص  درھم)    ۳٦۲٫٦  :۲۰۲۱(  ملیون  ملیون 
 .  ۳لقروض المجموعة المدرجة ضمن المرحلة 

 
تأخذ المجموعة بعین االعتبار عند تحدید قابلیة استـرداد القروض والسلفیات أي تغییر في الجودة االئتمانیة للقروض  

التقریر. إن تركز مخاطر االئت بالتكلفة المطفأة من تاریخ منح االئتمان حتى نھایة فتـرة إعداد  الُمقاسة  مان  والسلفیات 
 محدود ألن قاعدة العمالء كبیرة ولیست مرتبطة ببعضھا. 
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۸۹ 
 

 موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة ۲۰
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ٦۱٫۷٥۲  ٥٥٫٥٤۳ مرابحة السلع 
 ۲۰٫٦۷۳  ۱۷٫٤۱۱ بطاقات وسحوبات مغطاة 

 ۷٫۰۰٥  ٦٫٦٤۱ إجارة
 ۷۱۱  ٤۸٤ شراء وإعادة تأجیر

 ۳٫۱۲۳  ۳٫۱۷۳ أخرى
 ۹۳٫۲٦٤  ۸۳٫۲٥۲ إجمالي الموجودات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة

 ً  )٦۲٫۹٥۹(  )٦۰٫٦۱٦( : مخصص االنخفاض في القیمة  ناقصا
 ۳۰٫۳۰٥  ۲۲٫٦۳٦ الموجودات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة

 
اإلسالمیة بعد خصم مخصص االنخفاض في القیمة. فیما یلي الحركة یتم بیان قیمة الموجودات التمویلیة واالستثماریة  

 في المخصص خالل السنة:
 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ٦۰٫۸٦۹  ٦۲٫۹٥۹ ینایر  ۱في 
 ۲۰۰  )٥٫۷۲۱( المخصص المحمل للسنة

 )۲٤٥(  - لم تعد مطلوبة )خفاض قیمةان( عكس مخصصات
 ۲٫۱۳٥  ۳٫۳۷۸ تحویالت

 ٦۲٫۹٥۹  ٦۰٫٦۱٦ دیسمبر  ۳۱في 
 

قیمتھ شتی القیمة على مخصص محدد  انخفاض  درھم   ٦۰  .۳  مل مخصص  درھم)   ٦۲  .۳:  ۲۰۲۱(  ملیون  من    ملیون 
 .  ۳المدرجة ضمن المرحلة ومجموعة لل سالمیةاإلستثماریة التمویلیة واالموجودات ال
 

التأجیر والقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلجارة والشراء وإعادة  فیما یلي القیمة اإلجمالیة لإلجارة والشراء وإعادة  
 التأجیر:

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    القیمة اإلجمالیة اإلجارة والشراء وإعادة التأجیر
 ٥٫۱۸۷  ٦٫٤٤۷ أقل من سنة 

 ۳٫٤۹۱  ۱٫۸۱٦ من سنة واحدة إلى ثالث سنوات
 ٤۱٥  - من ثالث إلى خمس سنوات

 ۸٫۲٦۳  ۹٫۰۹۳ 
 ً  )۱٫۳۷۷(  )۱٫۱۳۸( : إیرادات مؤجلة ناقصا

 ۷٫۷۱٦  ۷٫۱۲٥ صافي قیمة اإلجارة والشراء وإعادة التأجیر 
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۹۰ 
 

 (تابع)موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة  ۲۰
 

 القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلجارة والشراء وإعادة التأجیر
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  درھم ألف  
    

 ٤٫۱۷۱  ٥٫٤۲۸ أقل من سنة واحدة 
 ۳٫۰۱۹  ۱٫٦۹۷ من سنة واحدة إلى ثالث سنوات

 ٥۲٦  - من ثالث إلى خمس سنوات
 ۷٫۱۲٥  ۷٫۷۱٦ 

 
 استثمار في شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة  ۲۱

 
 زمیلة:ال  اتشركالتمتلك المجموعة االستثمار التالي في 

 
 النشاط الرئیسي  نسبة الملكیة         بلد التأسیس 
   ۲۰۲۲  ۲۰۲۱   
 
 

 ماین الند منجمنت ذ.م.م 
اإلمارات العربیة 

  ٪ ۳۳٫۳۳  ٪ ۳۳٫۳۳  المتحدة 
خدمات إدارة مرافق 

 الضیافة
 
 

 ذ.م.م  إیمباي
اإلمارات العربیة 

  ٪ ۳۰  ٪ ۳۰  المتحدة 
خدمات الدفع الرقمیة  

 واألنظمة البیئیة
 

 فیما الحركة في االستثمار في الشركة الزمیلة: 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۸۹٫۷۸۸  ۸٦٫۸۸۱ ینایر  ۱في 
 )۲٫۹۰۷(  )٤٫۲٦۸( الحصة من نتائج السنة 

 ۸٦٫۸۸۱  ۸۲٫٦۱۳ دیسمبر  ۳۱في 
 

 المعلومات المالیة للشركة الزمیلة على النحو التالي:ملخص تم عرض 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    بیان المركز المالي للشركة الزمیلة
 ۲۲۲٫۱٦۳  ۲۲۲٫۱٦۱ الموجودات 
 )۳٥٫۳۱۱(  )٤۹٫۱۱۳( المطلوبات

 ۱۸٦٫۸٥۲  ۱۷۳٫۰٤۸ صافي الموجودات
 ۸٦٫۸۸۱  ۸۲٫٦۱۳ حصة المجموعة في صافي الموجودات 

 ۸٦٫۸۸۱  ۸۲٫٦۱۳ القیمة الدفتریة لالستثمار في الشركة الزمیلة
    

    بیان الدخل 
 )۱٫۰۸۹(  )۳٫۷۸۷( إیرادات(خسائر) / 

    
 )۹٫٥٦۳(  )۱۳٫۸۰٤( السنة خسائر

 )۲٫۹۰۷(  )٤٫۲٦۸( حصة المجموعة في نتائج السنة
    



 دار التمویل ش.م.ع 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 

۹۱ 
 

 وموجودات أخرى فوائد مستحقة القبض  ۲۲
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ٤۱٫۲٦۲  ۳٤٫۲۱۲ حسابات مدینة  
 ً  )۱٫٤۳۳(  )۱٫٦۳٤( : االنخفاض في القیمة ناقصا

 ۳۲٫٥۷۸  ۳۹٫۸۲۹ 
 ً  ۱۹٫۳۳٦  ۲۲٫۹۱٤ مدفوعات مقدما

 ۱۳٫۸٥٤  ۱٦٫۱۰٤ فوائد مستحقة القبض وأرباح مستحقة  
 ۲۳٫۳٦۳  ۳٥٫۷٦٤ موجودات أخرى

 ۱۰۷٫۳٦۰  ۹٦٫۳۸۲ 
 

 ذمم التأمین المدینة وموجودات العقود   ۲۳
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۹۸٫٦۷۹  ۱٤٥٫۳٦٥ ذمم التأمین المدینة  
 ۷۷٫۲۷۹  ۱۰۲٫٥۷۸ موجودات عقود إعادة التأمین 

 ۲٤۷٫۹٤۳  ۱۷٥٫۹٥۸ 
    

 ذمم التأمین المدینة   
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  درھم ألف  
    

 ٤۱٫۸٤۰  ٤۹٫۳۷٤ المستحق من حاملي وثائق التأمین 
 ۱۲٫٦۸۷  ۱۲٫۹۳۲ المستحق من الوسطاء والوكاالت

 ٥۲٫۹۱٤  ۹۱٫۹۸٤ المستحق من شركات التأمین وإعادة التأمین 
 ۱٥٤٫۲۹۰  ۱۰۷٫٤٤۱ 

 )۹٫۱۱۰(  )۹٫۱۱۰( خسائر االئتمان المتوقعة 
 ۱٤٥٫۱۸۰  ۹۸٫۳۳۱ 

 ۳٤۸  ۱۸٥ ودائع قابلة لالسترداد وسلفیات أخرى  
 ۹۸٫٦۷۹  ۱٤٥٫۳٦٥ بالصافي   –أقساط مدینة وأرصدة تأمین مدینة 

    

 حصة إعادة التأمین من المطالبات قید السداد   
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۳۹٫٥۸۰  ٥۸٫۹۰٤ احتیاطي األقساط غیر المكتسبة 
 ۳۰٫٦٥٥  ۲٦٫٥۸۰ المطالبات قید التسویة احتیاطي 

 ۷٫۰٤٤  ۱۷٫۰۹٤ احتیاطي المطالبات المتكبدة لكن لم یتم اإلبالغ عنھا
 ۱۰۲٫٥۷۸  ۷۷٫۲۷۹ 

  



 دار التمویل ش.م.ع 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 

۹۲ 

 ممتلكات وتجھیزات ومعدات  ۲٤
 

 

 
 
 

 أراضي  
  تملك حر 

موجودات 
حق 

  مباني   االستخدام

أثاث 
وتجھیزات 

  مركبات  ومعدات

أجھزة  
وبرامج 
  حاسوب 

 
 أعمال 

رأسمالیة  
 اإلجمالي  قید اإلنجاز 

 ألف درھم   ألف درھم   درھم ألف   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
                التكلفة:

  ۲۰٫۰۰۰  ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 

۱٦٫۰٥٥٫  ٦٦۰۰۰   ۳۷٫٦۰۸   ۳٫۸٥۱   ٥٤٫٦٤۹   ٥٫٤۷۲   ۱۹۲٫٦٤٦  
 ۱۸٫۳۷٥  ۱٤٫۳۱۱  ۳٫۷۸۰  ۱۸۹  ۹٥  -  -  - إضافات خالل السنة

 )٦٫۰۸۸(  )٤۸۸(  -  )۱٫۱۳۹(  ۱٫۱۳۹  -  )٥٫٦۰۰(  - استبعادات \ إعادة تصنیف
 ۲۰٤٫۹۳۳  ۱۹٫۲۹٥  ٥۸٫٤۲۹  ۲٫۹۰۱  ۳۸٫۸٤۲   ٥٥٫۰۰۰  ۱۰٫٤٦٦  ۲۰٫۰۰۰ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 
 ۲۰٤٫۹۳۳  ۱۹٫۲۹٥  ٥۸٫٤۲۹  ۲٫۹۰۱  ۳۸٫۸٤۲   ٥٥٫۰۰۰  ۱۰٫٤٦٦  ۲۰٫۰۰۰ ۲۰۲۲ینایر  ۱في 

 ۱٥٫٥٦٦  ۱۲٫۸٤۲  ۸٦۷  ۷۷۲  ٥۷۳  -  ٥۱۲  - إضافات خالل السنة
 -  -  -  -  -  -  -  - إعادة التصنیف

 )۱۱٫۰٤۳(  -  -  )٥۷٥(  -  -  )۱۰٫٤٦۸(  - استبعادات
 ۲۰۹٫٤٥٦  ۳۲٫۱۳۷  ٥۹٫۲۹٦  ۳٫۰۹۸  ۳۹٫٤۱٥  ٥٥٫۰۰۰  ٥۱۰  ۲۰٫۰۰۰ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

 
 

  



 دار التمویل ش.م.ع 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 

۹۳ 
 

  (تابع)ممتلكات وتجھیزات ومعدات   ۲٤
 

 

 
 أراضي  
 تملك حر 

موجودات  
حق 

 االستخدام

 

 مباني 

أثاث  
وتجھیزات 

  مركبات  ومعدات

 
أجھزة وبرامج  

 حاسوب 

أعمال  
رأسمالیة  
 اإلجمالي  قید اإلنجاز 

 ألف درھم   درھم ألف   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
                االستھالك المتراكم

 ۹۸٫٤۹۸  -  ٤٥٫۰۷۹  ۲٫۲۹۳  ۳٦٬۸۲۱  ۳٬۳٦۰  ۱۰٬۹٤٥  - ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ۱۳٫٤٥۰  -  ٥٫۹٥۰  ۲٤٤  ۱٬۳۲۷  ۱٬۸۳٥  ٤٬۰۹٤  - المحمل للسنة 

 )٦٫۲۷٥(  -  ۲۲  )٥۱٤(  -   -   ) ٥٫۷۸۳(  - ستبعاداتعند اال تحریر
 ۱۰٥٫٦۷۳  -  ٥۱٫۰٥۱  ۲٫۰۲۳  ۳۸٫۱٤۸  ٥٫۱۹٥  ) ٥٬۷۸۳(  - ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 
 ۱۰٥٫٦۷۳  -  ٥۱٫۰٥۱  ۲٫۰۲۳  ۳۸٫۱٤۸  ٥٫۱۹٥  ۹٫۲٥٦  - ۲۰۲۲ینایر  ۱في 

 ۹٫۱٥٤  -  ٥٫۰۰٦  ٤۲۲  ٥۳٥  ۱٫۸۳۳  ۱٫۳٥۸  - المحمل للسنة 
 )۱۱٫۰٤۰(  -  -  )٥۷٥(  -  -  )۱۰٫٤٦٥(  - ستبعاداتعند اال تحریر

 ۱۰۳٫۷۸۷  -  ٥٦٫۰٥۷  ۱٫۸۷۰  ۳۸٫٦۸۳  ۷٫۰۲۸  ۱٤۹  - ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
                صافي القیمة الدفتریة:

 ۱۰٥٫٦٦۹  ۳۲٫۱۳۷  ۳٫۲۳۹  ۱٫۲۲۸  ۷۳۲  ٤۷٫۹۷۲  ۳٦۱  ۲۰٫۰۰۰ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 ۹۹٫۲٦۰  ۱۹٫۲۹٥  ۷٫۳۷۸  ۸۷۸  ٦۹٤  ٤۹٫۸۰٥  ۱٫۲۱۰  ۲۰٫۰۰۰ ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في 

 
 



 دار التمویل ش.م.ع 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 

۹٤ 
 

 موجودات غیر ملموسة  ۲٥
 

 
الشھرة  
 التجاریة

 ألف درھم  ۲۰۲۲
  القیمة الدفتریة: 

 ٦٫۷۰٥ ینایر  ۱في 
 ٦٫۷۰٥ دیسمبر  ۳۱في 

  
۲۰۲۱  

  القیمة الدفتریة: 
 ٦٫۷۰٥ ینایر  ۱في 
 ٦٫۷۰٥ دیسمبر  ۳۱في 

 
 التجاریةالشھرة 

 
األعمال  اكتسبت دمج  من خالل  التجاریة  التمویل  المتعلقة    الشھرة  االسالمي  بدار  التمویل  بدار  سابقاً  (المعروفة  ذ.م.م 

 ش.م.خ). 
 

 اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة التجاریة 
 

 سنة.دیسمبر من كل    ۳۱تقوم المجموعة بإجراء اختبار لالنخفاض في قیمة الشھرة التجاریة بتاریخ 
 

تم تخصیص الشھرة التجاریة للشركة التابعة باعتبارھا وحدة منتجة للنقد. وتمثل أقل مستوى داخل المجموعة تتم من خاللھ 
 مراقبة الشھرة التجاریة لألغراض اإلداریة الداخلیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 دار التمویل ش.م.ع 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 

۹٥ 
 

 استثمارات عقاریة  ۲٦
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۷٫۹۲٥  ۳٫٥۰۰ ینایر  ۱في 
 )٤٫٤۲٥(  - مبالغ معاد تصنیفھا خالل السنة 

   ٦۰۰ التغیر في القیمة العادلة 
 ۳٫٥۰۰  ٤٫۱۰۰ دیسمبر  ۳۱في 

 
: ۲۰۲۱(ألف درھـم    ٤٫۱۰۰فیال في المجتمع األخضر، دبي بقیمة سوقیة عادلة قدرھا    تتكون االستثمارات العقاریة من

 .  ألف درھـم) ۳٫٥۰۰
 

لتقییم االستثمارات العقاریة. یتم من    سعر السوق المقارنقام خبیر مستقل بتقییم ھذا االستثمار العقاري بتطبیق طریقة  
الذي یعكس اتجاه ووضع السوق. یتم أیضاً  تقییم السوق للعقارات المماثلة  خالل ھذه الطریقة احتساب قیمة العقار بناء على  

 انة واإلشغال.مراعاة الموقع الممیز ومستوى الصی
 

ویتم االعتراف بھا في بیان الدخل    ، ألف درھم)  ۳۳٦:  ۲۰۲۱(  ألف درھم   ۳۹۲تبلغ قیمة إیرادات اإلیجار المعترف بھا  
 الموحد تحت بند ’إیرادات تشغیلیة أخرى‘. 

 
المستوى   في  العادلة  القیمة  االستثماریة ضمن  العقارات  لكافة  العادلة  القیمة  قیاس  المدخالت    ۳تم تصنیف  إلى  استناداً 

 المستخدمة في طریقة التقییم.  
 

 ودائع العمالء وحسابات ھامشیة ۲۷
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۳٦٤٫٥۰۲  ۷۰٤٫۲۹۲ ودائع تحت الطلب
 ۱٫۰۸۱٫۱۹۰  ۱٫۰۹٥٫۷۷۳ ألجل ودائع 

 ۱۳٫٥٤۳  ۱٥٫۹۹۰ ودائع وكالة 
 ۱٫۸۱٦٫۰٥٥  ۱٫٤٥۹٫۲۳٥ 

 ۲٥۷٫۱٥۰  ۲٤٤٫٦۱۹ حسابات ھامشیة 
 ۲٫۰٦٦٫٦۷٤  ۱٫۷۱٦٫۳۸٥ 

    فیما یلي تحلیل ودائع العمالء من حیث القطاع: 
    

    :حسب النوع
 ۳۸٤٫۸۷٤  ۱۲۷٫۲٥۰ حكومي
 ۱٫۳۳۱٫٥۱۱  ۱٫۹۳۳٫٤۲٤ شركات 

 ۲٫۰٦۰٫٦۷٤  ۱٫۷۱٦٫۳۸٥ 
 

تتمثل الحسابات الھامشیة في األرباح الھامشیة النقدیة المستلمة من العمالء من الشركات عن التسھیالت االئتمانیة الممولة 
 .ةاالعتیادی األعمالوغیر الممولة المقدمة لھم في سیاق 

 
ً ٪  ٥ .۱٥  ال شيء إلىتخضع ودائع العمالء والحسابات الھامشیة لمعدالت فائدة / ربح تتراوح من   : ال شيء  ۲۰۲۱(  سنویا

 ٪ سنویاً). ٤ .۱۰إلى 



 دار التمویل ش.م.ع 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 

۹٦ 
 

 القروض قصیرة األجل ومتوسطة األجل  ۲۸
 

 قروض قصیرة األجل
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    
 ۲۹۸٫۱٦۰  ٤٤۱٫۹۱۰ ینایر  ۱في 

 ۱٤۳٫۷٥۰  ۳۱٬۰۰۰ متحصالت مستلمة
 -  ) ۱۳۲٬۹۱۰( مبالغ مسددة 

 ٤٤۱٫۹۱۰  ۳٤۰٫۰۰۰ دیسمبر  ۳۱في 
 

 القرض 
 ۲۰۲۲ سنة االستحقاق 

 القیمة الدفتریة
 ۲۰۲۱ 

 القیمة الدفتریة
 ألف درھم  ألف درھم    
     

 ۱٥۰٫۰۰۰  ۱٥۰٫۰۰۰ ۲۰۲۳ ۱القرض ألجل 
 ٥۰٫۰۰۰  ٦٥٫۰۰۰ ۲۰۲۳ ۲القرض ألجل 
 ٦۰٫۰۰۰  ٦۰٫۰۰۰ ۲۰۲۳ ۳القرض ألجل 
 ۱۰۰٫۰۰۰  - ۲۰۲۲ ٤القرض ألجل 

 
٪  ۲ .۸۸:  ۲۰۲۱(٪ سنویاً  ۸ . ۰۰٪ سنویاً إلى  ٥٫۹۹تخضع القروض قصیرة األجل لمعدالت فائدة متغیرة تتراوح من  

 . ٪ سنویاً)٦ .۰۰سنویاً إلى 
 

 قروض متوسطة األجل
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۲٥٫۰۰۰  ۱۰۰٫۰۰۰ ینایر  ۱في 
 ۱۰۰٫۰۰۰  - متحصالت مستلمة

 )۲٥٫۰۰۰(  )۳۳٫۳۳۳( مبالغ مسددة 
 ۱۰۰٫۰۰۰  ٦٦٫٦٦۷ دیسمبر  ۳۱في 

 

تاریخ الحصول  
 على التسھیل

تاریخ  
 االستحقاق 

مبلغ التسھیل 
 المعتمد

 معدل الفائدة  جدول السداد  ألف درھم 

 
  نوفمبر ۳۰

۲۰۲۱ 
 

۲۰۲٤ 
 

۱۰۰٫۰۰۰ 

 
ألف درھم بعد  ۱٦٫٦٦۷أقساط متساویة بقیمة  ٥

إضافة الفائدة ودفعة أخیرة (السادسة) تغطي  
 مبلغ االستخدام المتبقي بعد إضافة الفائدة.

 ۳إیبور لمدة 
 أشھر+

٥۰. ۲ ً  ٪ سنویا
 

تقدیم تسھیالت ائتمانیة من    عند   اعتیادیةمالیة    لتعھداتأو القروض المتوسطة األجل    یخضع االقتراض القصیر األجل و/
 ھذا القبیل.
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 

۹۷ 
 

 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى   ۲۹
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    

 ۷۳٫٦٦٥  - ذمم دائنة تجاریة
 ۱۸٫۹٤۱  ۲۰٫۲٥۲ فوائد دائنة وأرباح مستحقة الدفع

 ۲٤٫۳۷۲  ۲۷٫٦۷۷ مصروفات مستحقة 
 ۳۲٫۱۲۳  - السداد حساب مؤقت لحسابات یوم 

 ۱۰٫۹۱۲  ٤٫۸۲۰ شیكات غیر مطالب بھا 
 ۷٥٫٦۷۲  ۸۸٫٤۳۹ مطلوبات أخرى

 ۱٤۱٫۱۸۸  ۲۳٥٫٦۸٥ 
 

المالیة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۹ي  ف اتحادي رقم    المتحدة  العربیة   اإلمارات  بدولة، أصدرت وزارة  بقانون    لسنة   ٤۷المرسوم 
الشركات في دولة   على (القانون) لفرض وتطبیق ضریبة اتحادیة    واألعمالبشأن فرض الضرائب على الشركات    ۲۰۲۲

المتحدة.   العربیة  الشركات    تسرياإلمارات  االتحادیة على  بعد    للسنوات الضریبة  أو  في  تبدأ  التي  یونیو    ۱المحاسبیة 
۲۰۲۳. 

 
معین یتم تحدیده بموجب قرار مجلس الوزراء   حد یبة الذي یتجاوز  ٪ على الدخل الخاضع للضر۹بنسبة    ضریبةتُفرض  

درھم بناًء على المعلومات الصادرة عن وزارة المالیة)، بینما سیخضع الدخل الخاضع  ۳۷٥٫۰۰۰(من المتوقع أن یكون 
رارات األخرى التي  ھناك العدید من الق  ذلك،. باإلضافة إلى  ٪۰للضریبة الذي یقل عن ھذا المبلغ لضریبة الشركات بنسبة  

بعد   منھا  االنتھاء  یتم  تعتبر    منلم  والتي  الوزراء  قرار مجلس  والدخل    للمنشآت  ھامةخالل  الضریبي  لتحدید وضعھا 
ً اعتبرت المجموعة أن القانون،    الھامة، ھذه القرارات    صدور  حین  الي  لذلك،الخاضع للضریبة.   ، لم  الحالي  لوضعھ  طبقا

ضرائب الدخل.   -   ۱۲المحاسبي الدولي رقم    المعیارمن منظور    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ي  یتم تفعیلھ بشكل جوھري كما ف 
  المعیار ستواصل المجموعة مراقبة توقیت إصدار قرارات مجلس الوزراء الحاسمة لتحدید وضعھا الضریبي وتطبیق  

 ضرائب الدخل. -  ۱۲المحاسبي الدولي رقم 
 

التأثیر المحتمل تقییم  المالیة    تعمل المجموعة حالیًا على  البیانات  سواء من منظور الضرائب الحالیة أو   الموحدة،على 
 المؤجلة، بمجرد تطبیق القانون بشكل جوھري. 

 
 مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین ۳۰

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۱٤٫۹۲٥  ۱٤٫۳۲۸ ینایر  ۱في 
 ۱٫٦۸۸  ۲٫۳۸٦ مصروف السنة

 )۲٫۲۸٥(  )۲٫۳٤۳( مبالغ مسددة 
 ۱٤٫۳۲۸  ۱٤٫۳۷۱ دیسمبر  ۳۱في 

 
 رأس المال  ۳۱

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

    ملیون سھم) ۳۰۲ .۸:  ۲۰۲۱( ملیون سھم ۳۰۲ .۸
 ۳۰۲٫۸۳۸  ۳۰۲٫۸۳۸ درھم للسھم)  ۱:  ۲۰۲۱( درھم للسھم ۱بواقع  
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۹۸ 
 

 أسھم خزینة  ۳۲
 

  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱سھم التي تمتلكھا الشركة كما في  ألف    ۲٦٫۳٥٤تتمثل أسھم الخزینة في تكلفة األسھم البالغ عددھا  
 ألف سھم).  ۱۷٫٦٥۹: ۲۰۲۱(

 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

 
 عدد األسھم  

  باآلالف
 ألف  
  درھم 

عدد األسھم 
  باآلالف 

 ألف 
 درھم

        
 ۲۹٫۸۲۳  ۱۷٫٦٥۹  ٤٦٫٥۳٥  ۲٦٫۳٥٤ أسھم تمتلكھا دار التمویل ش.م.ع

 ۲٦٫۳٤٦٫٥  ٥٤۳٥  ۱۷٫٦٥۹  ۲۹٫۸۲۳ 
 

ألف   ۷٫۲۱۲٫۱۹۱على شطب    ۲۰۲۱بریل  ا  ۲۱وافق المساھمون خالل اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد بتاریخ  
   ات التنظیمیة الالزمة. موافقال سھم بناء على 

 
على الموافقات الالزمة من الجھات التنظیمیة لتنفیذ برنامج شراء األسھم حیث تقوم الشركة   ۲۰۲۱حصلت الشركة خالل  

بشراء وبیع أسھمھا الخاصة في سیاق أنشطتھا االعتیادیة لتداول األسھم والتسویق. ویتم التعامل مع ھذه األسھم كاقتطاع  
أو االسترداد لألسھم الخاصة یتم إضافتھا إلى أو خصمھا من حقوق الملكیة للمساھمین. إن إي أرباح أو خسائر من المبیعات  

) من السوق سھم  ۱۷٫٦٥۸٫٥٥۲:  ۲۰۲۱سھم (  ۸٫٦۹٥٫۱٥٦شراء ما مجموعھ  إعادة  ، تم  ۲۰۲۲من االحتیاطیات. خالل  
 ۲۹٫۸۲۳٫۳۷٦:  ۲۰۲۱درھم (  ۱٦٫۷۱۱٫۹۱٥) للسھم الواحد بقیمة  درھم  ۱  .٦۹:  ۲۰۲۱درھم (  ۱  .۹۲بمتوسط سعر قدره  

 درھم). 
 

 خطة مدفوعات الموظفین المرتكزة على األسھم ۳۳
 

تدار خطة المدفوعات المرتكزة على األسھم من قبل أحد األمناء وتمنح مجلس اإلدارة حق تحدید موظفي المجموعة الذین  
األسھم، بینما تُدرج  یتم منحھم األسھم. تحتسب قیم األسھم الممنوحة للموظفین ضمن المصروفات في الفترة التي تُمنح فیھا  

 األسھم المتبقیة ضمن حقوق المساھمین. 
 

  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱، لم یتم منح أي أسھم للموظفین وبلغت قیمة األسھم القائمة غیر الممنوحة للموظفین كما في  السنةخالل  
 ألف درھم).  ۱٫۷٥۰: ۲۰۲۱( ألف درھم  ۱٫۷٥۰مبلغاً وقدره 

 
 االحتیاطي القانوني ۳٤

 
والنظام األساسي   ۲۰۲۱) لسنة  ۳۲ألحكام قانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (وفقاً  

٪ من أرباحھا  ۱۰للشركة، یتعین على الشركة أن تحّول سنویاً إلى حساب االحتیاطي القانوني مبلغاً من المال یعادل نسبة  
إلى   ال شيء رأس مال الشركة. حولت المجموعة خالل السنة مبلغاً وقدره٪ من  ٥۰حتى یبلغ رصید االحتیاطي ما یعادل 

 ھذا االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع.  ألف درھم). ۱٫٥٤۸: ۲۰۲۱(االحتیاطي 
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۹۹ 
 

 أدوات الشق األول من رأس المال  ۳٥
 

على تمویل من خالل شھادات من الشق األول لرأس المال متوافقة مع أحكام الشریعة    ۲۰۱٥حصلت الشركة في یولیو  
ملیون درھم (صكوك الشق األول). وتمت الموافقة على إصدار ھذه الشھادات في اجتماع الجمعیة    ۳۰۰اإلسالمیة بقیمة  

ق مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي على اعتبار ھذا . كما واف۲۰۱٥العمومیة غیر العادیة للشركة في أبریل  
التسھیل أنھ من الشق األول لرأس المال ألغراض تنظیمیة. تحقق ھذه الشھادات ربحاَ بمعدل ثابت یستحق بنھایة كل ستة  

المطالبة بھا من    أشھر. تتمثل الشھادات في أوراق مالیة دائمة غیر مجمعة لألرباح ولیس لھا تاریخ استرداد محدد ویمكن
بقیمة   من الشق األول  للمجموعة صكوكاً  تابعة  امتلكت شركات  لشروط معینة.  الشركة وفقاً  ألف درھم    ۲۳٫۸۰۰قبل 

، وبالتالي تم حذف ھذه الصكوك من بیان المركز المالي الموحد. یخضع دفع مبالغ الفوائد  ألف درھم)  ۲۳٫۸۰۰: ۲۰۲۱(
ً ٦٫۱٤إلى    ٪ ٦٫۰٥۸  تراوح منیالمصدرة بمعدل فائدة  على تلك األدوات فقط لتقدیر الجھة    ٪ ٦٫۰٥۸من    :۲۰۲۱(  ٪ سنویا

ً  ٪٦٫۱٤إلى   . )سنویا
 

ملیون درھم. تمت    ۱٥، حصلت الشركة التابعة ’دار التأمین‘ على سندات دائمة من الشق األول بقیمة  ۲۰۱۹في مارس  
. تحقق شھادات  ۲۰۱۹في ینایر   الموافقة على إصدار شھادات رأس المال من قبل الجمعیة العمومیة غیر العادیة التي عقدت

مثل شھادات رأس المال في أوراق مالیة دائمة غیر  رأس المال ربح بمعدل ثابت مستحق الدفع بصورة نصف سنویة. تت
مجمعة لألرباح ولیس لھا تاریخ استرداد ثابت، ویمكن للشركة المطالبة بھا وفقاً لشروط معینة. یخضع دفع مبالغ الفوائد  

 ٪ سنویاً.  ۸٫۲٥على تلك األدوات فقط لتقدیر الجھة المصدرة بمعدل فائدة یبلغ  
 

 رتباطات الرأسمالیة االلتزامات الطارئة واال  ۳٦
 

تقدم المجموعة اعتمادات مستندیة وضمانات مالیة ألطراف أخرى بالنیابة عن عمالئھا. ولھذه االتفاقیات حدود ثابتة وتكون 
 عادة لفترة زمنیة معینة.  

 
موجودات على مدى  تتمثل االرتباطات الرأسمالیة في التكالیف الرأسمالیة المستقبلیة التي تعھدت المجموعة بإنفاقھا على ال

 فترة زمنیة محددة.
 

قروض   لمنح  لإللغاء  القابلة  غیر  التعاقدیة  االلتزامات  في  ائتمانیة  تسھیالت  بمنح  لإللغاء  القابلة  غیر  االلتزامات  تتمثل 
 واعتمادات متجددة.

 
 السنة: كان لدى المجموعة االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالیة التالیة القائمة في نھایة 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
    

 ۱٫۹۷۱  ۱۲۲ اعتمادات مستندیة
 ٥۹٤٫۱٦۷  ٥۰٥٫۱۰۷ خطابات ضمان 

 ٤٫۲٤۹  ٤٫۲٤۹ ارتباطات رأسمالیة
 ٥۰۹٫٤۷۸  ٦۰۰٫۳۸۷ 

    

 
 .ةاالعتیادی األعمالصدرت جمیع الضمانات المالیة في سیاق 
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۱۰۰ 
 

 العالقةاإلفصاحات حول األطراف ذات  ۳۷
 

تعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سیطرة أو نفوذ جوھري على الطرف اآلخر عند اتخاذ 
القرارات المالیة أو التشغیلیة. وبالنسبة للمجموعة تتألف األطراف ذات العالقة، بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم  

وأعضا۲٤ المجموعة  مساھمي  كبار  من  بشكل  ،  لملكیتھم  الخاضعة  والشركات  المجموعة  ومسؤولي  اإلدارة  مجلس  ء 
 رئیسي، وكذلك كبار موظفي اإلدارة. 

 
 فیما یلي أرصدة األطراف ذات العالقة بنھایة السنة المدرجة ضمن بیان المركز المالي الموحد: 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    قروض وسلفیات إلى العمالء 
 ۱٫۹٦۷  ۱٫۰٤۱ إلى كبار موظفي اإلدارة  
    
 ٤۸٫۰٥۹  ۳٥٫۰٤٥ إلى أعضاء مجلس اإلدارة   
    

 ۹٫۷۲۷  ۲۹٫۱۳۹ إلى أطراف أخرى ذات عالقة 
    

    ودائع العمالء
 ٦٫۸۷۰  ۳٫٥۷۷ من منشآت أخرى خاضعة لسیطرة مشتركة    
    
 

تتضمن األرصدة مع األطراف ذات العالقة قروضاً ممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة بھم في سیاق  
تقوم اإلدارة  .  ألف درھم)  ٤۸٫۰٥۹:  ۲۰۲۱(  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  ألف درھم    ۳٥٫۰٤٥بقیمة    ةاالعتیادی  األعمال
 .وفقاً لمعدالت متفق علیھا القروض والسلفیات المقدمة إلى أطراف ذات عالقة بتحدید 

 
:  ۲۰۲۱(  ٪ سنویـاً ۰  .۷٥ال شيء سنویاً إلى  تخضع ودائـع العمالء والحسابـات الھامشیة لمعدل فائدة ثابت تتراوح مـن  

 .  ٪ سنویاً)۰ .۲٥ال شيء سنویاً إلى 
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۱۰۱ 
 

 (تابع)اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة  ۳۷
 

 المدرجة في المعلومات المالیة الموحدة:فیما یلي المعامالت الھامة 
 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

    إیرادات الفوائد والعموالت 
 ٥۷  ٦۰ من كبار موظفي اإلدارة   
    
 ۲٫۷۳۰  ۲٫۸۸٤ من أعضاء مجلس اإلدارة   
    

    مصروفات الفوائد
 ۲٤٥  ۲۸۹ إلى آخرین   
    

    اإلدارة مكافآت كبار موظفي 
 ۱۲٫۲۹۹  ۱٥٫۰٤۷ امتیازات قصیرة األجل (رواتب وتعویضات وعالوات)  
 

ألف درھم) ومكافآت    ۱،۹٥۷:  ۲۰۲۱ألف درھم (  ۲،۲٥۱خالل العام ، دفعت المجموعة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
 درھم إماراتي).  ۲،۰٥۱: ۲۰۲۱ألف درھم ( ۲،۰٤۸أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة 

 
 وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقةشروط 

 
معدالت الفائدة المحّملة على ومن   یتم الموافقة على.  ةاالعتیادی  األعمالنشأت األرصدة المستحقة المذكورة أعاله في سیاق  

لم تكن ھناك أي ضمانات مقدمة أ السنة غیر مضمونة. كما  نھایة  المستحقة في  العالقة. إن األرصدة  و األطراف ذات 
 مستلمة عن أي مبالغ مستحقة من أو إلى األطراف ذات العالقة. 

 
 دعاوى قضائیة ۳۸

 
. حیث أنھ ال  ةاالعتیادی  األعمالفي سیاق    التي تنشأ قانونیة  الدعاوى  الجراءات ومختلف اإلطرف في  كالمجموعة    تدخلقد  

یمكن التنبؤ بنتائج ھذه اإلجراءات والدعاوى على وجھ التأكید، فإن إدارة المجموعة ال تعتقد بأنھ سیكون لھذه اإلجراءات  
 على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة إذا لم یتم الفصل فیھا لصالح المجموعة.  ماديوالدعاوى أي تأثیر سلبي  
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3

دار التمويــل ش. م. ع.، هــي شــركة تمويــل يقــع مقرهــا فــي إمــارة 
أبوظبــي، وقــد تأسســت فــي تاريــخ ١٣ مــارس ٢٠٠٤، وبــدأت أعمالهــا فــي 

تاريخ ١٨ يوليو ٢٠٠٤.

تتمثــل ا�نشــطة الرئيســية للشــركة فــي التمويــل التجــاري وتمويــل 
ا�فــراد والخدمــات الماليــة واالســتثمارات. الشــركة مرخصــة ومنظــمة 
يتألــف  المركــزي.  المتحــدة  العربيــة  االمــارات  مصــرف  قبــل  مــن 
المســاهمون الرئيســيون فــي دار التمويــل مــن كبــار رجــال ا�عمــال 
ــاب  ــن أصح ــراد م ــدة وا�ف ــة المتح ــارات العربي ــة االم ــي دول ــن ف الرائدي

الثروات الكبيرة وكبار الشخصيات.

 ،FH دار التمويــل مدرجــًة فــي بورصــة أبوظبــي تحــت رمــز شــريط ا�ســعار
ومصنفــة كشــركة مــن "الدرجــة ا�ولــى" مــن قبــل هيئــة ا�وراق المالــية 

والسلع اµماراتية (إس سي أيه). 
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القــرارات  اتخــاذ  في  والمتــين  جيــد·  المــدروس  الشــركات  حوكمــة  إطــار  أهميــة  تــدرك دار التمويــل   
المســتنيرة وبنــاء العالقــات القــوية مع أصحــاب المصلــحة من خــالل هــيكل الشــفافية الذي يــدعم 
اµفصاحــات عالــية الجــودة. تلتــزم دار التمــويل في تحقــيق أفــضل الممارســات في مجــال حوكــمة 
الشــركات ونزاهــة ا�عمــال والمهنــية. يتمــاشى إطــار حوكــمة الشــركات الذي اعتمــده مجــلس اµدارة مع 
ــصادرة عن  ــمية، بما في ذلك اµرشادات ال ــادات التنظي ــعكس اµرش ــركة، وي ــتراتيجية للش ــداف االس ا�ه
مصــرف االمــارات العربــية المتحــدة المركــزي ("سي بي يو أيه إي") وهيــئة ا�وراق المــالية والــسلع اµماراتية 

(إس سي أيه).

بنــاًء عليــه، قامــت دار التمويــل فــي وضــع إطــار حوكمــة الشــركات وسياســة حوكمــة شــركات داعمــة 
ــغلونه.  ــذين يش ــخاص ال ــوة ا�ش ــة بق ــار الحوكم ــوة إط ــاس ق ــات. تق ــذه المتطلب ــاء به ــة للوف مصمم
وكمــا تدعــم الثقافــة التــي نعمــل بهــا التزامنــا فــي اعتمــاد وتبنــي روح القوانيــن واللوائــح التــي تحكــم 
وتنظــم دار التمويــل. تحــدد قيــم شــركتنا طريقتنــا فــي مزاولــة أعمالنــا. ونســعى جاهديــن لنكــون قدوًة 
ومثــاًال يحتــذى به في ترســيخ اµطار الــجيد في حــوكمة الشــركات واالعــتراف بــأهمية الحــوكمة الفــعالة 

لمالكنا وعمالئنا وموظفينا ومجتمعاتنا. 

يقــوم مجلــس اµدارة باµشــراف على بروتوكــوالت حــوكمة الشــركات لدى دار التمــويل، حيث يعمل على 
إدارة شــؤون الشــركة والعمــل عــن كثــب مــع اµدارة التنفيــذية لــوضع ا�هــداف االســتراتيجية. وكما تنص 
سياســة حوكمــة الشــركات الموضوعــة علــى تفويــض واضــح وتوقعــات حيــال كيفيــة إدارة دار التمويــل 
�عمالها. وكما تراقب عن كثب مصفوفة تفويض الصالحيات التي تدعم الحاجة لالستقاللية في اتخاذ 
القــرارات وتصعيــد التبليــغ، والمســائلة الفرديــة والجماعيــة المفصلــة بشــكٍل واضــح واالمتثــال مع جمــيع 

القوانين واللوائح المعمول بها.  
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2009 24

 
20

• 
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•  
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش م ع (تبريد) - رئيس مجلس اµدارة 
دار التأمين ش م ع - عضو في مجلس اµدارة

شركة اµمارات لالتصاالت المتكاملة ش م ع (دو) - عضو في مجلس اµدارة
مجلس أبوظبي لالستثمار ش.م.ع. – عضو في مجلس اµدارة

شركة مبادلة لالستثمار - الرئيس التنفيذي، االستثمارات في العقارات والبنية التحتية 
شركة أبوظبي µدارة رياضة السيارات ذ.م.م. – نائب رئيس مجلس اµدارة

سوق أبوظبي العالمي - عضو في مجلس اµدارة
كونكت انفراستركتشر توبكو لمتد - عضو في مجلس اµدارة
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2017 09
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دار التأمين ش م ع - عضو في مجلس اµدارة
إف إتش كابيتال ش م ع - رئيس مجلس اµدارة

شركة بترول اµمارات الوطنية ش.م.ع. – نائب رئيس مجلس االدارة
المرجان لالستثمارات والتطوير ذ. م. م. - رئيس مجلس اµدارة

سان بان بيزنس لالستثمارات التجارية ذ. م. م. - رئيس مجلس اµدارة
يوني انجنيرينغ لالستشارات ذ.م.م – رئيس مجلس اµدارة
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2018 22

15

• 
• 

دار التأمين ش م ع – نائب رئيس مجلس اµدارة
صندوق خليفة لتطوير المشاريع – رئيس تنفيذي
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ــة  ــط المنظم ــدم الضواب ــل. وتق ــدى دار التموي ــركات ل ــة الش ــل حوكم ــار عم ــن إط ــة م ــط المنظم ــن الضواب تتضم
تفصيــًال عن أدوار ومســؤوليات كل لجــنة جنــبÒ إلى جنب مع تكــرار عقد االجتمــاعات ومتطــلبات الــنصاب القــانوني 

لكل لجنة، وتفاصيل العضوية والرئيس ونائب الرئيس وأمين السر في اللجنة. 
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دار التأمين

دار التمويل - ش.ذ.م.م

 قيمة المعاملة
 بالدرهم (���)

60,003

19,750

24,748

583,100

��درهم إماراتي . مكافأة ���������������عضاء مجلس اµدارة لعام ����بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة في عام 
��درهم  إماراتي سيتم  مناقشة المبلغ في اجتماع الجمعية �������والبالغة  ������أعضاء مجلس اµدارة لعام 

العمومية القادم ، وسيتم اتخاذ قرار / قرار مأخوذة ، وسيتم تحديث سوق ا�وراق المالية وفقا لذلك. 

��درهم إماراتي  ���باµضافة إلى تخصيص مكافأة شهرية معتمدة من الجمعية العامة لعضو مجلس إدارة بمبلغ ���
بسبب الجهود الخاصة والعمل اµضافي لخدمة الشركة بما يتجاوز واجباتها العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة.



االستدامة تقرير 
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ENVIRONMENT, SOCIAL
AND GOVERNANCE

 تقرير اللجنة البيئية
 واالجتماعية وحوكمة

الشركات لسنة 2022
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 ً
 ً

تعتبــر االســتدامة جــزءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية شــركة دار التمويــل، وتتمثــل رؤيتنــا في 
خلق قيمة �صحاب المصلحة لدينا. 

ــية  ــارات العرب ــة اµم ــة دول ــع رؤي ــتدامة م ــوص االس ــل بخص ــدة دار التموي ــى أجن وتتماش
المتحدة، التي تهدف إلى تنويع موارد الدخل، والتوقف عن االعتماد على النفط. 

ــاد  ــادرة االقتص ــق مب ــد أطل ــان ق ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس وكان صاح
ا�خضــر فــي ينايــر ٢٠١٢ تحــت شــعار: اقتصــاد أخضــر لتنميــة مســتدامة. ومــن ركائــز هــذه 
ــاد ا�خضر  ــي االقتص ــتثمارات ف ــجيع االس ــى تش ــدف إل ــة ته ــات حكومي ــة سياس الحمل

وتسهيل إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.

وإلــى جانــب تعزيــز القــدرة التنافســية للبــالد واســتدامتها، تهــدف دولــة اµمــارات العربــية 
المتحــدة إلــى أن تصبــح مركــزا عالميــا لالقتصــاد ا�خضــر. ومــن خــالل إطــالق هذه 
المبــادرة، تأمــل الدولــة أن تصبــح رائــدة عالميــا فــي العديــد مــن المجــاالت، بمــا فــي ذلــك 

التمويل، لدعم النمو االقتصادي طويل ا�جل في االستثمارات.

باµضافــة إلــى ذلــك، وفــي نوفمبــر ٢٠٢٢، كشــف ســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايــد، 
وخــالل أســبوع أبوظبــي المالــي، النقــاب عــن منحوتــة إقتصــاد الصقــر والــذي يرمــز إلــى 
نمــو دولــة اµمــارات العربيــة المتحــدة كاقتصــاد عالمــي رائــد وصعــود أبوظبــي كمركــز 

دولي للتمويل.

ومــن هــذا المنطلــق، نعتقــد فــي دار التمويــل أنــه مــن مســؤوليتنا دعــم أهــداف 
االســتدامة فــي الدولــة، وبالتالــي، قمنــا بتطويــر منتجــات ماليــة مخصصــة تهــدف إلــى 

دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل دولة اµمارات العربية المتحدة.  

فــي  بالدخــول  التمويــل  دار  تفخــر  كمــا 
شــراكات مــع جهــات حكوميــة رائــدة مثــل 
أبوظــبي   - االقتصــادية  التنميــة  دائــرة 
مشــاريع  لدعــم  خليفــة  وصنــدوق 
مواطنــي دولــة اµمــارات العربــية المتحــدة، 
للتمويــل  موثوقــا  مصــدرا  تكــون  وأن 

بأسعار تنافسية.



24

 استكمال أتمتة ا�نظمة
الداخلية

 االحتفاظ بالمواهب
المناسبة
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ACHIEVEMENTS
IN 2022

Finance House contributed majorly to “campaign for 
inmates' products” which was launched by Dubai 
Police. The contribution was effected through 
purchasing the inmates’ high-quality products, and 
turned them into a corporate giveaway to its VIP 
clients. By that, Finance House was able to raise 
awareness about these particular artisans, and 
induce community engagement and support. The 
purchases of these products supported the rehabili-
tation of inmates and enabled them to support 
themselves and their families at the same time, 
while they are inside. https://www.matjery.ae

ســاهمت دار التمويــل بشــكل كبيــر فــي "حملــة منتجــات 
تنفيــذ  تــم  دبــي.  شــرطة  أطلقتهــا  التــي  النــزالء" 
الجــودة  المســاهمة مــن خــالل شــراء منتجــات عاليــة 
كبــار  مــن  لعمالئهــا  هدايــا  إلــى  وتحويلهــا  للنــزالء، 
رفــع  مــن  التمويــل  دار  تمكنــت  وبذلــك،  الشــخصيات. 
مســتوى الوعــي حــول هــؤالء الحرفييــن بالــذات، وتحفيــز 
دعمــت  وقــد  والدعــم.  المشــاركة  علــى  المجتمــع 
عمليــات شــراء هــذه المنتجــات تأهيــل النــزالء ومكنتهــم 
ــاء  ــة أنفســهم وأســرهم فــي نفــس الوقــت أثن مــن إعال

https://www.matjery.ae .وجودهم في الداخل
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Finance House launched its yearly Student Internship Program whereby undergraduate university students could 
meet several Finance House employees from different departments, sit with them, and acquire valuable 
information and training concerning the business and finance world. This program offers the youth of our nation a 
chance to explore their career path, network with professionals in the field, and gain the required insights and 
confidence that will help them transition into their Career journey after graduation. 

Taking part in supporting UAE national students at Zayed University, Human Capital Department at Finance House 
participated as a mentor in the “Partner Challenges” at the university, wherein we mentored a group of UAE 
national youth for 3 months while they were tasked by the university to deliver a project related to Human 
Resources.

Other community initiatives that Finance house is particularly 
proud of, is supporting National talents and “Made in UAE” 
only corporate giveaway gifts. This strategy is adopted to 
support products made in the UAE, as well as to support 
homegrown businesses. Finance House allocates an annual 
budget for occasional giveaways made by UAE hands only, 
such as https://blossomhoney.co/ where we collaborated 
with them for hundreds of honey bottles as employee and 
corporate giveaway gifts.

Finance House launched Impact Graduate 
Program to attract Emirati graduates with 3.0 and 
above GPA to work at Finance House. The objective 
is to train and develop UAE National graduates 
through “on the job trainings” and various learning 
and development initiatives, under close 
supervision of senior managers. 

Finance House intends to strategically increase 
the number of UAE National employees over time 
through The Impact Program to make sure that it is 
positively affecting and contributing to the 
community.

التمويــل  دار  بهــا  تفتخــر  التــي  ا�خــرى  المجتمعيــة  المبــادرات 
بشــكل خــاص، هــي دعــم المواهــب الوطنيــة ومنتجــات "صنعــت 
هــذه  اعتمــاد  تــم  للعمــالء.  لهدايــا  وتحويلهــا  اµمــارات"  فــي 
االســتراتيجية لدعــم المنتجــات المصنوعــة فــي الدولــة ، وكذلــك 
لدعــم الشــركات المحليــة. تخصــص دار التمويــل ميزانيــة ســنوية 
ــت  ــات صنع ــن منتج ــا م ــم اقتناءه ــركة يت ــا الش ــات وهداي لتوزيع
ــم  ــا معه ــث تعاون ــل https://blossomhoney.co/ حي ــة، مث ــادي اماراتي بأي
للموظفيــن  كهدايــا  العســل  زجاجــات  مــن  مئــات  لشــراء 

والشركات.

أطلقــت دار التمويــل برنامــج تدريــب الطــالب، حيــث يتمكــن طــالب الجامعــة االلتقــاء مــع عــدٍد مــن الموظفيــن من 
ــرض  ــال. يع ــم ا�عم ــة بعال ــة متعلق ــات قيم ــاب معلوم ــم، واكتس ــوس معه ــام، والجل ــر وا�قس ــف الدوائ مختل
هــذا البرنامــج علــى شــباب أمتنــا الغاليــة فرصــة استكشــاف مســار حياتهــم المهنيــة، التواصــل مــع المهنييــن فــي 
المجــال، واكتســاب الرؤيــة المســتقبلية والثقــة التــي ســوف تســاعدهم فــي االنتقــال إلــى رحلــة عملهــم بعــد 

التخرج.

دار التمويــل تطلــق برنامــج إمباكــت للخريجيــن برنامــج 
لجــذب الخريجيــن اµماراتييــن مــع ٣٫٠ و فــوق المعــدل 
هــو  الهــدف  التمويــل.  دار  فــي  للعمــل  التراكمــي 
خــالل  مــن  اµماراتييــن  الخريجيــن  وتطويــر  تدريــب 
"التدريبــات أثنــاء العمــل" وطــرق التعليــم المختلفــة 
ــبار  ــى ك ــراف عل ــالق اµش ــد اµغ ــة، قي ــادرات التنمي ومب
المديريــن. دار التمويــل تعتــزم زيــادة اســتراتيجيتها 
ــالل  ــن خ ــت م ــرور الوق ــن بم ــن اµماراتيي ــدد الموظفي ع
اµيجابــي  التأثيــر  أنــه  مــن  للتأكــد  التأثيــر  برنامــج 

والمساهمة في مجتمع

المشــاركة فــي دعــم الطلبــة اµماراتييــن فــي جامعــة زايــد، إدارة المــوارد البشــرية فــي دار التموياللمشــاركة 
العربيــة  اµمــارات  مــن  مجموعــة  بتوجيــه  قمنــا  حيــث  الجامعــة،  فــي  الشــركاء"  "تحديــات  فــي  كمرشــد 

المتحدةالشباب الوطني لمدة ٣ أشهر أثناء تكليفهم من قبل الجامعة لتقديم مشروع الموارد البشرية.
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Finance House participated in the “Employer Talk” 
program at the Abu Dhabi University. This participation 
aimed at sharing practical knowledge and information 
with UAE national students regarding workplace skills 
and competencies requirements for 2022 and beyond.

In 2022, as every year, Finance House joined the 
worldwide efforts in standing up against nature loss 
and climate change by participating in Earth Hour 
and inviting all employees to switch off their lights 
for an hour on Saturday March 27 at 8:30 pm.

Finance House launched a LinkedIn Learning Competition 
amongst the Group’s employees, whereby it invited all its 
employees to invest in their career growth and complete as 
much training hours as possible on LinkedIn Learning 
platform. The top 3 learners of this enriching experience 
were recognized for their accomplishments at the end of 
each month.

شــاركت دار التمويــل فــي برنامــج "حديــث صاحــب العمــل" 
ــادل  ــى تب ــاركة إل ــذه المش ــدف ه ــي. وته ــة أبوظب ــي جامع ف
المعرفــة والمعلومــات العمليــة مــع الطــالب اµماراتييــن فيــما 
ــل  ــكان العم ــي م ــاءات ف ــارات والكف ــات المه ــق بمتطلب يتعل

لعام ٢٠٢٢ وما بعده.

فــي هــذه الســنة، كمــا هــو الحــال فــي كل ســنة، 
فــي  العالميــة  الجهــود  إلــى  التمويــل  دار  انضمــت 
مواجهــة خســارة الطبيعــة والتغيــرات المناخيــة مــن 
خــالل المشــاركة فــي ســاعة ا�رض ودعــت جمــيع 
موظفيهــا µغــالق اµضــاءة لمــدة ســاعة واحــدة في 
يــوم الســبت الموافــق ٢٧ مــارس فــي الســاعة ٠٨:٣٠ 

مساًء.

آطلقــت مجموعــة دار التمويــل مســابقة لينكــد إن التعليميــة 
(لينكــد إن ليرننــج) بيــن موظفــي المجموعــة، حيــث دعــت 
ليرننــج)  إن  (لينكــد  التعليميــة  إن  لينكــد  موظفــي  جميــع 
المهنيــة  حياتهــم  مســارات  فــي  لالســتثمار  المرخصيــن 
وإكمــال أكبــر قــدر ممكــن مــن ســاعات التدريــب علــى منصــة 
لينكــد إن التعليميــة (لينكــد إن ليرننــج). وقــد تــم مكافــأة 
أفضــل ٣ متعلميــن مــن هــذه التجربــة الغنيــة إزاء إنجازاتهــم 

في نهاية الشهر.
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During the Holy month of Ramadan in 2022, the “30 Days of Kindness” campaign was launched on Finance 
House’s Instagram account, whereby every day an Instagram Story was posted with simple reminders of small 
acts of kindness that anyone could carry out to spread thoughtfulness and help others. 

Finance House announced the launch of “Al Rabeh 
Business” to support local businesses / SMEs, by 
offering a suite of products to simplify financial services 
and provide enhanced earnings, ease of use, and 
lighting speed turnaround times. These products 
include Al Rabeh Guarantee, Al Rabeh Deposit, and Al 
Rabeh WPS.

Finance House and Khalifa Fund for Enterprise 
Development’ partnered to facilitate access to 
financing services for SMEs owned by UAE nationals 
and encourage entrepreneurship in the UAE. The 
agreement will also position Khalifa Fund and Finance 
House as significant contributors to Abu Dhabi's SME 
Development Vision.

خــالل شــهر رمضــان المبــارك، أطلقــت دار التمويــل حملــة "٣٠ يــوم مــن المعاملــة اللطيفــة" علــى حســابها فــي 
إنســتغرام، حيــث تنشــر كل يــوم إنســتغرام ســتوري مــع تذكيــرات بســيطة با�فعــال الصغيــرة التــي يســتطيع 

أي شخص القيام بها لمراعاة واحترام مشاعر اßخرين ومساعدتهم.

ــر المشــاريع  دخلــت دار التمويــل وصنــدوق خليفــة لتطوي
فــي شــراكة لتســهيل الوصــول إلــى خدمــات التمويــل 
ــي  ــة لمواطن ــطة المملوك ــرة والمتوس ــركات الصغي للش
دولــة اµمــارات العربيــة المتحــدة وتشــجيع ريــادة ا�عمــال 
فــي الدولــة. كمــا ســتضع االتفاقيــة صنــدوق خليفــة ودار 
أبوظبــي  رؤيــة  فــي  مهميــن  كمســاهمين  التمويــل 

لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ــال"  ــح لàعم ــات "الراب ــا لمنتج ــن إطالقه ــل ع ــت دار التموي أعلن
لدعــم الشــركات المحليــة / لشــركات الصغيــرة والمتوســطة، 
مــن خــالل عــرض حزمــة مــن المنتجــات لتبســيط وتســهيل 
الخدمــات الماليــة وتقديــم أربــاح معــززة وســهولة االســتخدام 
المنتجــات  هــذه  وتتضمــن  للغايــة.  ســريعة  دورات  وأوقــات 
ــة  ــام حماي ــح لنظ ــح والراب ــة الراب ــح، وديع ــان الراب ــاب الضم خط

ا�جور
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After its success with individuals’ financing, the SME Gold 
Loan product was launched, as in Loans Against Gold product, 
as a part of Finance House’ objective to cater SMEs with a 
novel way of financing. 

This unique product will enable the prospective clients to 
make use of their gold/gold jewlery to avail facilities. The 
gold will effectively be the collateral of this transaction.

Sulfah for UAE nationals is a product that is gaining increasing 
momentum as more individuals opt to apply for Sulfah Loan. 
Moreover, SME Finance for UAE National Companies is a tailor 
made product for UAE nationals owned companies, wherein 
special rates and processes apply for facilities granted to these 
SMEs. These two products have been successful in attracting 
the attention of UAE nationals in a positive manner.

The Ghaf Tree Initiative marked an exceptional corporate 
giveaway in the UAE National Day and throughout the month of 
December. Ghaf Tree is a symbol of stability and peace in the 
UAE, since it stands tall and green in the desert. This thoughtful 
giveaway generated a positive feedback from the receivers, and 
encouraged them to consider planting greeneries. 

بعــد نجــاح المنتــج فــي تمويــل ا�فــراد، تــم إطــالق منتــج قــرض 
الذهــب للشــركات الصغيــرة والمتوســطة، كمــا هــو الحــال فــي 
منتــج قــرض الذهــب لàفــراد، كجــزء مــن هــدف دار التمويــل 
لتلبيــة احتياجــات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بطريقــة 
العمــالء  الفريــد  المنتــج  هــذا  ســيمكن  للتمويــل.  مبتكــرة 
حليهــم   / مجوهراتهــم  مــن  االســتفادة  مــن  المحتمليــن 
الذهبيــة لالســتفادة مــن التســهيالت الماليــة. بحيــث يكــون 

الذهب فعليا ضمانا لهذه الصفقة.

منتــج "ســلفة" لمواطنــي دولــة اµمــارات العربيــة المتحــدة هــو 
منتــج يكتســب زخمــا متزايــدا حيــث يختــار المزيــد مــن ا�فــراد 
ــك،  ــى ذل ــالوة عل ــلفة. ع ــرض س ــى ق ــول عل ــب للحص ــدم بطل التق
فــإن تمويــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة للشــركات الوطنيــة 
المملوكــة  للشــركات  خصيصــا  مصمــم  منتــج  هــو  اµماراتيــة 
لمواطنــي دولــة اµمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث يتــم تطبيــق 
لهــذه  الممنوحــة  التســهيالت  علــى  خاصــة  واجــراءات  أســعار 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة. وقــد نجــح هــذان المنتجــان فــي 

جذب انتباه مواطني الدولة بطريقة إيجابية.

ــوم  ــي الي ــتثنائية ف ــة اس ــاف هدي ــجرة الغ ــادرة ش ــكلت مب ش
شــهر  وطــوال  المتحــدة  العربيــة  اµمــارات  لدولــة  الوطنــي 
ــالم في  ــتقرار والس ــز لالس ــي رم ــاف ه ــجرة الغ ــمبر. وش ديس
ــراء.  ــب الصح ــي قل ــراء ف ــامخة وخض ــف ش ــا تق ــة ، �نه الدول
وحصلنــا علــى ردود فعــل إيجابيــة مــن متلقــي هــذه الهديــة ، 

وشجعتهم على التفكير في زراعة المساحات الخضراء.
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As part of Finance House strategy to cater to borrowers’ needs by 
providing a wide range of products, Finance House is launching a 
“Oanek”, which is a Medium-risk lending product that would allow 
us to contribute back to the community by providing solutions to 
UAE nationals who are in distress and require financial support to 
fulfil their obligations towards some burdensome and unforeseen 
expenses such as Traffic fines, Education fees, and Medical 
treatment.

As part of its community and employee engagement, 
Finance House and on the occasion of the UAE National 
Day hosted a traditional celebration wherein Emirati 
Razifah performed the traditional dance, as well as 
setting up tents in which Emirati traditional food such as 
“Reqaq” and “Luqeimat” were served. Local businesses 
were also able to participate in the event and showcase 
their products. The set-up and the event organization has 
been conducted by an Emirati event management 
entrepruener. 

“Winter Bazaar” is another event that Finance House 
hosted to support small local businesses and artists 
who shared their products including home-made 
pickles, macrames, candles, and digital paintings to 
employees. These businesses gained exposure and 
came back to us with positive and encouraging 
feedback. 

احتياجــات  لتلبيــة  التمويــل  دار  اســتراتيجية  مــن  كجــزء 
المقترضيــن مــن خــالل توفيــر مجموعــة واســعة مــن المنتجــات، 
تطلــق دار التمويــل مبــادرة "عونــك"، وهــو منتــج إقــراض متوســط 
ــي  ــاهمة ف ــل بالمس ــدار التموي ــمح ل ــأنه أن يس ــن ش ــر م المخاط
الذيــن  الدولــة  المجتمــع مــن خــالل توفيــر حلــول لمواطنــي 
للوفــاء  مالــي  دعــم  إلــى  وبحاجــة  ضغــوط  مــن  يعانــون 
ــة  ــر المتوقع ــة وغي ــات المرهق ــض النفق ــاه بع ــم تج بالتزاماته

مثل المخالفات المرورية،  ورسوم التعليم والعالج الطبي.

فــي إطــار مشــاركتها المجتمعيــة وموظفيهــا، اســتضافت 
اµمــارات  لدولــة  الوطنــي  اليــوم  وبمناســبة  التمويــل  دار 
العربيــة المتحــدة احتفــاال تراثيــا حيــث أدى الرزيفــة اµماراتــية 
الرقصــة التراثيــة، باµضافــة إلــى إقامــة خيــام تقــدم فيهــا 
المأكــوالت اµماراتيــة التقليديــة مثــل "الرقــاق" و"اللقيمــات". 
فــي  المشــاركة  مــن  المحليــة  الشــركات  تمكنــت  كمــا 
اµعــداد  إجــراء  وتــم  هــذا  منتجاتهــا.  وعــرض  الحــدث 

وتنظيم الحدث من قبل شركة اذارة فعاليات اماراتية.

التمويــل  دار  اســتضافته  آخــر  حــدث  هــو  الشــتاء"  "بــازار 
الذيــن  والفنانيــن  الصغيــرة  المحليــة  الشــركات  لدعــم 
شــاركوا منتجاتهــم بمــا فــي ذلــك المخلــالت محليــة 
الرقميــة،  واللوحــات  والشــموع  والمنســوجات  الصنــع 
بيــن  شــهرة  الشــركات  هــذه  واكتســبت  للموظفيــن. 

موظفينا وطانت ردود فعلها إيجابية ومشجعة.
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