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تقرير رئيس مجلس اإلدارة
كان عام 2016 عاما صعبا على القطاع املصريف على ثالث مستويات رئيسية وهي انخفاض الثقة على خلفية انخفاض أسعار النفط، 
وقوة العملة األمريكية وأثرها على شركات القطاع اخلاص غير النفطي، وضبط أوضاع الضرائبية العامة. وأدت أوضاع االقتصاد الكلي 
الصعبة النخفاض الرغبة يف احلصول على القروض التجارية والقروض الشخصية، كما أدى التباطؤ االقتصادي إلى خسائر أكبر يف 
االئتمان يف قطاعات املشاريع الصغيرة واملتوسطة والقروض الشخصية. ويف هذه البيئة، جنحنا يف احلفاظ على مستويات عالية من رأس 
املال والسيولة وركزنا بقوة على إدارة التكاليف. كما عملنا على تعزيز إدارة املخاطر لدينا ومعايير ضمان االكتتاب والتي كانت شاهدة على 
استراتيجية التنويع لدينا بأننا كنا قادرين على زيادة مركزنا املالي مبعدل 6.6٪ واإليرادات بنسبة 3.2٪ يف هذا العام، هذا وتواصل 

فروعنا الدولية تسجيل معدالت منو قوية وحتسني مساهمتها يف عمل البنوك. 
وارتفعت إجمالي أصول املشرق بنسبة 6.6٪ لتصل إلى 122.8مليار درهم يف عام 2016، مقارنة مببلغ 115.2 مليار درهم يف نهاية عام 
2015. وعلى أساس سنوي، ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 1.4٪ لتغلق عند 61.0 مليار درهم مدفوعة بنمو مبعدل 14.4٪ يف قطاع 
التمويل اإلسالمي. كذلك ارتفعت إيداعات العمالء مبعدل 4.6٪ لتصل إلى  77.0 مليار درهم إماراتي، باملقارنة مع ديسمبر 2015، 
مدفوعة بنمو مبعدل 7.2٪ يف الودائع التقليدية. كما واصل البنك إظهار سالمة موقف السيولة مع نسبة األصول السائلة إلى إجمالي 
األصول بلغت 30.4٪ يف ديسمبر 2016. وواصل كل من معدل القروض إلى إجمالي األصول مبقدار 49.7٪ ومعدل القروض إلى الودائع 

مبقدار 79.2٪ أيضا البقاء أكثر حتفظا جتاه السوق.
تعويض  ومت   ،٪3.2 بلغت  سنوية  بزيادة  إماراتي،  درهم  مليار   6.2 وبلغ  درهم،  مليارات   6 التشغيلي  الدخل  إجمالي  وقد جتاوز  هذا 
االنخفاض الطفيف يف صايف هامش الفائدة من 3.60٪ يف ديسمبر 2015 ليصل إلى 3.52٪ يف ديسمبر 2016 بزيادة سنوية بلغت ٪1.4 
فى حجم القروض ليصل صايف إيرادات الفوائد وصايف الدخل من املنتجات اإلسالمية إلى  3.6 مليار درهم إماراتي - مبعدل ٪4.2 
مقارنة مع العام 2015. وحافظنا على معدل عال لصايف إيرادات الرسوم والعموالت وظل صايف الرسوم لدى املشرق وهو األفضل من 
القوية  اإلدارة  وأسفرت   .٪42.2 مبعدل  مرتفعا  التشغيلي  الدخل  معدل  إلى  األخرى  واإليرادات  واالستثمار  والعمولة  املصارف،  بني 
الكفاءة  معدل  وشهد  إماراتي  درهم  مليار   2.4 لتبلغ  سنويا   ٪2.7 مبعدل  التشغيل  نفقات  انخفاض  يف  التكلفة  حيث  من  املنضبطة 

)املصروفات إلى نسبة الدخل( حتسنا ملحوظا مبقدار 39٪ مقارنة بنسبة 41.4٪ يف العام املاضي.  
فعلى الرغم من تدهور أوضاع السوق، متكنا من تقييد صايف النمو يف القروض املتعثرة ليصل إلى 0.3 مليار درهم إماراتي حيث وصل 
معدل القروض غير املنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 3.1٪ يف نهاية ديسمبر 2016. وبلغ صايف مخصصات انخفاض القيمة عام 2016 
إلى 1.7 مليار درهم إماراتي وإجمالي مخصصات القروض والسلفيات إلى 3.3 مليار درهم إماراتي، مشكال تغطية مبعدل 151.1٪ عن 

القروض املتعثرة يف ديسمبر 2016 )145٪ يف ديسمبر 2015(.
هذا وقد حقق بنك املشرق، يف عام عصيب، أرباحا صافية بلغت 1.9 مليار درهم إماراتي مبعدل 10.85 درهم إماراتي للسهم الواحد. 
واستمر البنك يف احلفاظ على الدرجة األولى بشكل جيد حيث بلغ معدل كفاية إجمالي رأس املال 16.0% و 16.9 % على التوالي. 
ومتاشيا مع املمارسات الراسخة لتمويل هذا النمو من خالل الرسملة الداخلية، يوصي مجلس إدارتكم الكرمي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 
40 % من رأس املال املدفوع.  وميثل توزيع األرباح النقدية هذا 37% فقط من أرباح العام 2016 وبالتالي مت احتجاز األرباح املتبقية من 

أجل احلفاظ على معدالت كفاية رأس املال الالزمة من أجل حتقيق منو أكبر مستقبال.
اقتصاد اإلمارات العربية املتحدة

كان املوضوع الرئيسي الذي يشغل اقتصاد اإلمارات العربية املتحدة يف العام 2016 هو تباطؤ معدل النمو، إذ توقع صندوق النقد الدولي 
منو إجمالي الناجت احمللي مبعدل 2.3٪ يف عام 2016 مقابل معدل منو 4٪ يف عام 2015. ومع ذلك، ظل االقتصاد اإلماراتي مرنا إلى 
حد ما باملقارنة مع األسواق اإلقليمية األخرى، نتيجة للتنويع، واملبادرات احلكومية وسهولة سير األعمال. ومن املتوقع أن يؤدي التركيز 
على قطاعات مثل التجزئة والترفيه والضيافة واخلدمات املالية والتعليم إلى جانب استراتيجية التنويع احلكومية التي تشجع النمو يف 
القطاعات غير النفطية إلى منو إجمالي الناجت احمللي غير النفطي يقدر بحوالي 3.5٪ يف عام 2016. كما أغلق مؤشر مديري املشتريات 
يف اإلمارات العربية املتحدة عام 2016 على حتسن ملحوظ مبعدل بلغ 55.0 فى ديسمبر مما يشير إلى أن اقتصاد القطاع اخلاص غير 

النفطي يسير مبعدالت جيدة. 
وأظهر نشاط القطاع املصريف يف دولة اإلمارات العربية املتحدة منوا ثابتا يف األصول مبعدل 5.4% يف العام 2016  ليصل 2.6 تريليون 
درهم إماراتي وارتفع إجمالي املديونية مبعدل 6.0%  لتصل إلى 1.6 تريليون درهم إماراتي يف ديسمبر 2016. وكان احملرك الرئيسي 
للزيادة يف العام 2016 هو إقراض القطاع اخلاص الذي شكل قرابة 65% من زيادة القروض. ويف القطاع اخلاص، كان أحد أهم أسباب 
النمو إقراض الشركات والصناعات مبساهمة بلغت 45٪ من منو االئتمان يف عام 2016. وكان اإلقراض للقطاع احلكومي والعقارات 

احلكومية جيدا وشكل قرابة 24% من إجمالي زيادة القروض. 
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وارتفعت الودائع املصرفية مبعدل 6.2% فقط لتصل إلى 1.6 تريليون درهم 
إماراتي يف ديسمبر 2016،  ومن بني تلك الودائع ودائع املقيمني التي شكلت 

70% من زيادة الودائع، وكان القطاع اخلاص املساهم الرئيسي مبعدل 
62٪ من منو حجم الودائع. ومن ناحية أخرى، شهدت ودائع العقارات 
احلكومية انخفاضا مبعدل 12% خالل العام. وأدى النمو املتطابق يف 
االئتمان والودائع إلى أن بلغ إجمالي القروض نسبة ثابتة تقريبا لنسبة 
الودائع يف الفترة من ديسمبر 2015 حتي 2016. وبقي معدل كفاية رأس 
عند  مرتفعا  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  املصريف  القطاع  يف  املال 
19.0% لغاية ديسمبر 2016 مما يعكس قوة القطاع اجلوهرية وبقي 

معدل الدرجة األولى قويا عند 17.3% لغاية ديسمبر 2016.
ومن املتوقع يف عام 2017 أن يؤدي االرتفاع النسبي )واستقرار( أسعار 

النفط إلى زيادة الثقة وتخفيف الضغط على ميزانية احلكومة. ولكن من غير 
تقليص  من  املزيد  يتوقع  ال  كما  العام،  هذا  كبير يف  مالي  وجود حتفيز  املتوقع 

اإلنفاق. وسيرتفع معدل اإلنفاق على اإلنشاءات وإكسبو 2020 يف 2017، مما يعزز منو 
االقتصاد غير النفطي. وقد أعلن مجلس الوزراء أيضا عن برامج استثمار لتعزيز االقتصاد 

غير النفطي يف اإلمارات عبر قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والنقل واملياه والتكنولوجيا وقد مت تخصيص نحو 300 مليار درهم 
إماراتي خصيصا لهم. وارتفع مؤشر مديري املشتريات يف اإلمارات العربية املتحدة إلى 55.3 يف يناير 2017 وتشير بيانات هذا املؤشر 

أن القطاعات غير النفطية بدأت عام 2017 مع توسع قوي يف نشاطها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو إجمالي الناجت احمللي إلمارة أبوظبي مبعدل 1.7٪، وإلمارة دبي مبعدل 3.6٪ - أما بالنسبة لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، ككل، من املتوقع أن يبلغ منو الناجت احمللي اإلجمالي 2.5٪ يف عام 2017. بعد التقلب الشديد لألسعار يف سوق 
النفط عام 2016، ساعدت اتفاقية خفض االنتاج التي وقعها أعضاء االوبك يف نهاية العام السوق لتحقيق درجة استقرار نسبية. ومن 
املتوقع أن يؤدي هذا االرتفاع األخير يف أسعار النفط اخلام إلى جانب إثمار جميع اإلصالحات التي أدخلت يف عام 2016 إلى تعزيز ثقة 

املستثمرين وثقة املستهلك ومساعدة منو االقتصاد بوتيرة أسرع يف عام 2017.
التطلعات للعام 2017 

يتمتع عام 2017 بأهمية خاصة لدى بنك املشرق، ففي األول من مايو 2017 سيكمل البنك عامه اخلمسني 50 من العمليات املربحة دون 
انقطاع. ولقد طبقنا أسس وجمعنا كبار فريق اإلدارة والقيادة العليا التي ستدفع البنك إلى حتقيق املزيد مستقبال. والبنك يف وضع فريد 
يهييء له االستفادة من اسمه وعالمته التجارية القوية واالستفادة بحكمة من فرص النمو املتاحة يف القطاعات واألسواق التي يفضل 
االستثمار فيها. وسيكون القطاع الرقمي يف طليعة مبادراتنا وسنواصل االستثمار يف االبتكارات التي تؤدي إلى حتقيق خبرات إيجابية 
لعمالئنا؛ حيث خدمت استراتيجية املشرق نحو االبتكار والتركيز على خبرة العميل يف املاضي وسوف تظل الدعامة األساسية الستراتيجيتنا 

مستقبال. ووضعنا خططنا لعام 2017، وسنواصل حتقيق منو صحي يف امليزانية العمومية وصايف األرباح.
للعام الثالث على التوالي، فاز املشرق بجائزة غالوب الكبرى ملكان العمل لعام 2016، ففي أي سنة محددة، متنح هذه اجلائزة فقط إلى 
مجموعة حصرية من الشركات التي تلبي معيار ثقافة بيئة العمل التي مت تقييمها بدقة )عادة أقل من 40 على مستوى العالم(، وتكون 
قائمة الفائزين املتكررين أكثر حصرية. ويف حني أن هذا التقدير اخلارجي مهم لتقدير إجنازاتنا وما يشير إليه عن ثقافة بيئة العمل لدى 

املشرق، بل لعله أكثر أهمية من حيث إرساء أساس ميكن من خالله تعظيم أثر قيمنا، ورؤيتنا ورسالتنا واستراتيجيتنا اجلديدة.
وأغتنم هذه الفرصة، نيابة عن مجلس اإلدارة، ألشكر الرئيس التنفيذي وموظفي املشرق لدأبهم وتفانيهم وحتقيقهم هذا األداء املستقر 
يف هذه األوقات الصعبة. وأود أيضا أن أعرب عن شكري لعمالئنا، ومساهمينا والبنك املركزي وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

على دعمهم املستمر وثقتهم.

مع جزيل الشكر،

 عبد اهلل بن أحمد الغرير
رئيس مجلس اإلدارة
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20122013201420152016مؤشرات هامة

79.2%81.7%84.8%86.1%87.3%الُسلف و ودائع العمالء

15.9%16.1%16.0%16.9%18.1%حقوق املساهمني إلى إجمالي املوجودات
10.5%14.2%15.7%13.0%10.3%العائد من متوسط   حقوق املساهمني ) بعد الضرائب(

1.6%2.2%2.5%2.2%1.7%العائد من متوسط مجموع   املوجودات ) بعد الضرائب (
39.0%41.4%37.8%42.2%45.4%نسبة الكفاءة

16.9%16.9%16.6%18.2%19.3%نسبة كفاية رأس املال )حسب املصرف املركزي (

تصنيف املوجودات / املطلوبات 31 - ديسمبر 

20122013201420152016املوجودات

9.2%7.5٪7.2٪8.3٪9.0٪موجودات أخرى

30.4%29.9٪27.7٪26.5٪27.4٪نقد وأرصدة لدى البنوك

49.6%52.3٪54.9٪56.3٪54.2٪الُسلف 

10.8%10.3٪10.2٪8.9٪9.4٪اإلستثمارات

20122013201420152016املطلوبات و حقوق امللكية

13.6%11.3٪10.9٪10.9٪10.4٪قروض الطويلة و مطلوبات أخرى

62.7%63.9٪64.7٪65.4٪62.1٪ودائع العمالء

7.8%8.7٪8.4٪6.8٪9.4٪الودائع االبنوك 

 حقوق املساهمني 
15.9%16.1٪16.0٪16.9٪18.1٪)مبا فيها نسبة األطراف غير املسيطرة(

٪ 13.6

٪ 62.7

٪ 15.9

٪ 7.8

٪ 9.2

٪ 30.4

٪ 49.6

٪ 10.8
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فروع اإلمارات العربية املتحدة
فاكسهاتفموقعاسم الفرع

8808062-516810104-04دبيفرع جبل علي1
3611091-363202004-04دبيفرع دبي انترناشونال سيتي2
3996021-424600004-04دبيفرع مول اإلمارات3
3212574-516831104-04دبيفرع شارع الشيخ زايد4
4344103-516818804-04دبيفرع مول دبي5
3395676-382480304-04دبيفرع القوز6
3682572-516826004-04دبيفرع ابن بطوطة مول7
3697105-516883804-04دبيفرع برجمان8
3444138-516817004-04دبيفرع اجلميرا9

5069293-516823304-04دبيفرع خور دبي10
4273794-516821004-04دبيفرع الكرامة11
7067722-516802104-04دبيفرع اخلليج12
2266783-516828204-04دبيفرع السوق الكبير13
3200415-516801004-04دبيفرع العوير - دوكامز14
3200415-293769104-04دبيفرع العوير - هيئة الطرق واملواصالت 15
2233785-207746204-04دبيفرع الرقة16
2510853-516833004-04دبيفرع القصيص17
2657449-606238604-04دبيفرع املراقبات18
2845651-516832004-04دبيفرع مردف سيتي سنتر19
4329367-516838304-04دبيفرع قرية رواد األعمال20
-5168240-04دبيفرع دراجون مول21
4481940-203818102-02أبوظبيفرع املرور22
6742482-203806602-02أبوظبيفرع السالم23
4079296-203835102-02أبوظبيفرع املشرف24
6927373-2038201/203820902-02أبوظبيشارع زايد الثاني25
6269550-203810102-02أبوظبيالفرع الرئيسي يف أبوظبي26
5555052-203830202-02أبوظبيفرع املصفح27
6673883-203815002-02أبوظبيفرع اخلالدية28
7370141-702630903-03العنيالفرع الرئيسي يف العني29
2226860-202722409-09الفجيرة  الفجيرة30
2281880-203731207-07رأس اخليمة  النخيل31
7664948-511878106-06أم القوين  أم القوين32
8832609-511879206-06الشارقة  الذيد33
2387189-208600109-09الشارقة  خورفكان34
7422017-511871106-06الشارقة  الشارقة الفرع الرئيسي35
5745334-511860106-06الشارقة  فرع شارع امللك عبدالعزيز36
5744446-511881106-06الشارقة  فرع الشارقة البحيرة37
5340355-511877706-06الشارقة  فرع الشارقة الصناعية38
5131212-511888406-06الشارقة  أس.ِس.ِس39
5340188-511884406-06عجمانعجمان40

الشركات التابعة
فاكسهاتفالبحرينفاكسهاتفدبي -  اإلمارات العربية املتحدة
200026 17 (973)200025 17 (973) شركة مكاسب الصناديق اإليستشما - بي.أس.اى.-2223333-04أصول - شركة متويل )ش.م.ع.(

شركة مكاسب الصناديق اإليستشما - بي.أس.اى. 2337770II-233777704-04مجموعة شركة عمان للتأمني )ش.م.ع.(
4247210-424411204-04شركة مايند سكيب منطقة حرة - ذ.م.م. 

جزر كاميان4247322-363222204-04املشرق لألوراق املالية ذ.م.م.
انفيكتاس احملدودة4370457-424444404-04إجناز سيرفسس منطقة حرة - ذ.م.م.

2077780-424441104-04املشرق اإلسالمي شركة للتمويل )ش.م.ع.(
4247322-222333304-04املشرق كابيتال )مركز دبي املالي العاملي( احملدودة
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أفريقيا
مصر

اإلسكندرية
74 ) أ( ألبرت شارع أوال

سموحة
هاتف: 6901 419 (203)

فاكس : 6058 429 (203)

الدقي
15 ش املساحة القديس

ميدان املساحة .
هاتف: 7525 3332 (202)

فاكس : 3096 3336 (202)

وسط البلد
21 ش ضريح سعد

قبالة شارع القصر العيني
هاتف: 8555 2791 (202)

فاكس : 7498 2792 (202)

مصر اجلديدة
72 )ب ( شرع مهاد 

اإلشتراكي
هاتف: 1473 2456 (202)

فاكس : 9850 2256 (202)

القطامية
مول األعمال، قطعة أرض 219-101،

5 احلى التجمع
هاتف: 02451 0222 (201)
فاكس : 8695 2929(201)

املعادي
3 ش الالسلكى

هاتف: 6155 2755 (202)
فاكس : 0900 2516 (202)

املهندسني
32 شارع رياض، 

متفرع من شارع شهاب
هاتف: 3701 3308 (202)

فاكس : 3655 3305 (202)

مدينة نصر
37 ش عباس العقاد

هاتف: 8910 2400 (202)
فاكس : 2347 2403 (202)

الزمالك
35 ش ابو الفدا

هاتف: 3203 3728 (202)
فاكس : 8272 2735 (202)

ستة أكتوبر
قطعة أرض 33 برج اجلزيرة

بجانب برج أركني
6th الشيخ زايد ،  أكتوبر

 هاتف: 6003 3854 (202)
فاكس : 0079 3851 (202)

الشرق األوسط
البحرين

املنامة
هاتف: 4444 1750 (973)

فاكس : 5990 1721 (973)
مكتب الشركة

هاتف: 1352 1756 )973(
فاكس : 2989 1758 )973(

قطر
الدوحة

الدائري - الرئيسية
بناية العمادي

املعاكس جلف تاميز
هاتف: 3171 4408 )974(

فاكس : 5601 4479 )974(
MSHQ QA QA : سويفت

رمادا
املركز التجاري

متجر رقم 1، طريق سلوى ، قرب
فندق راديسون بلو

هاتف: 3277 4408 )974(
فاكس : 9288 4432 )974(

دوار التلفزيون
مركز بن Tuar ، مقابل شركة

محطة اجلزيرة الفضائية
هاتف: 8622 4488 )974(

فاكس : 7207 4486 )974(

اخلليج الغربي
النخيل برج ب، الطابق األرضي

هاتف: 3220 4408 )974(
فاكس : 3781 4412 )974(

حمد الكبير
آل ثاني البناء، الكبرى

شارع حمد ) شارع البنوك(
هاتف: 3159 4408 )974(

فاكس : 5846 4418 )974(

الكويت
آل القبلة

أحمد جعفر شارع
عمارة زمردة

هاتف: 4899 2495 )965(
فاكس : 48642 2495 )965(

أوروبا
لندن

الهاتف :  3824000 207 (44)
فاكس :  2569717 207 (44+)

MSHQ GB 2L : سويفت

أمريكا
نيويورك

هاتف:  8200 545 212 (1)
(1) 212 824 2800            
فاكس : 0919 545 212 (1)

MSHQ US 33 : سويفت

آسيا
هونغ كونغ

هاتف: 5847 2905 (852)
(852) 2905 5811          
فاكس : 4289 2521 (852)
MSHQ HK HH : السويفت

الهند
مومباي

الهاتف : 7200 6632 22 (91)
فاكس :  1554 6630 22 (91+)

 BB IN MSHQ : السريع

املكاتب التهثيلية
بنغالديش

دكا
الهاتف : 5750 711 02 (88)
(88) 02 955 0761             

فاكس : 17715 471 02 (88+)

باكستان
كراتشي

الهاتف : 6830/2 3565 21 (92)
فاكس :  6872/3 3565 21 (92+)

نيبال
كامتاندو

Baneshwar جديدة
Lakhe Chaur املرج، وارد رقم 10

هاتف: 0811 0810/448 448 1 (977)
فاكس : 0809 448 1 (977)

فروع ما وراء البحار
فروع 

املؤسسات 
املالية

مكاتب
متثيلية

الفروع
الدولية

مزيلي
النفس

األسواق 
الرئيسية
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القروض و السلف )مليار درهم إماراتي(

ودائع العمالء )مليار درهم إماراتي(

الربح التشغيلي )مليون درهم إماراتي(
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صايف الربح )مليون درهم إماراتي(

ربحية السهم الواحد  )درهم إماراتي(

كفاءة املصاريف )%(
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توزيع املوجودات 2016 )123مليار درهم إماراتي(

توزيع املطلوبات حقوق امللكية 2016  

50٪

٪9 ٪11

٪30

٪25

٪11

٪14
٪27

٪12
٪4

٪7

٪63

٪16

٪9

٪8

٪4

٪37
٪58

٪5

قطاعات األعمال

تنويع احملفظة

املوجودات األخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك 

القروض والسلف
اإلستثمارات

التركيب
%50

القروض والسلف

اخلدمات املصرفية للشركات
اخلدمات املصرفية لألفراد

اخلزينة و أسواق املال
اخلدمات املصرفية الدولية

التمويل اإلسالمي
التأمني

أخرى

قروض طويلة األجل املطلوبات أخرى
ودائع العمالء
ودائع البنوك

املطلوبات األخرى
 حقوق امللكية

)مبا فيها نسبة األطراف غير املسيطرة(

احلسابات اجلارية 
حسابات التوفير

الودائع ألجل

املطلوبات  )123 مليار درهم إماراتي(

٪63

الودائع  )77 مليار درهم إماراتي(

٪63
احلسابات اجلارية و حسابات التوفير

ودائع
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%9

%7

%22 %22

%31

%4
%5

 الدخل التشغيلي 2016 ) 6,169 مليون درهم إماراتي(

التصنيفات اإلئتمانية

Baa2/P-2/
Positive

BBB+/A-2/
Stable

A- / A1 /
Stable

A / F1 /
Stable

٪24
٪27

٪22

٪9

٪7
٪6

٪5

٪27٪55

٪14
٪4

اخلدمات املصرفية للشركات
اخلدمات املصرفية لألفراد

اخلزينة و أسواق املال
اخلدمات املصرفية الدولية

التمويل اإلسالمي
التأمني

أخرى

صايف إيرادات الفوائد
صايف الرسوم و العموالت

اإلستثمار
أخرى

قطاعات األعمال

%٢٤
الدولية

التركيب

%٤5
الدخل من غير الفوائد

سي اي فيتش إس أند بي موديز
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نسبة كفاية رأس املال )٪(

إجمالي حقوق املساهمني )مليار درهم إماراتي(

النسبة من الطبقة األولى )٪(

احلد األدنى املطلوب و فق 
األنظمة السارية

احلد األدنى املطلوب و فق 
األنظمة السارية
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نسبة القروض املتعثرة إلى إجمالي القروض  )٪(

تغطية القروض املتعثرة  )٪(

نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول  )٪(
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تقرير مدقق احلسابات املستقل
 مجموعة بنك املشرق ش. م. ع.

تقرير والبيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 

املشرق التقرير السنوي  2016
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تقرير مدقق احلسابات املستقل
السادة املساهمني

مجموعة بنك املشرق ش.م.ع.
دبي

اإلمارات العربية املتـحدة

تقريـر حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الرأي
قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة ملجموعة بنك املشرق ش.م.ع.)»البنك«( والشركات التابعة له)معًا بـ »املجموعة«(، دبي، اإلمارات العربية املتـحدة، 
والتـي تتكون من بيان املركز املالي املوحد كما يف 31 ديسمبـر2016، وبيان الدخل املوحد وبيان الدخل الشامل املوحد وبيان التغيـرات يف حقوق 

امللكيةاملوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية بذلك التاريخ، وملخًصا للسياسات احملاسبية الهامة، ومعلومات تفسيـرية أخرى.
يف رأينا ، إن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية املركز املالي املوحد ملجموعة بنك املشرق والشركات 
التابعة له كما يف 31 ديسمبر 2016وآدائها املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية.

اساس الـــــرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا مبوجب تلك املعايير موضـحة تفصياًل يف فقرة مسؤوليات مدقق احلسابات حول 
تدقيق البيانات املالية املوحدة الواردة بتقريرنا. كما أننا مستقلون عن املجموعة وفق معايير السلوك الدولية ملجلس احملاسبني »قواعد السلوك 
للمحاسبني املهنني« ووفقا للمتطلبات األخالقية األخرى بدولة اإلمارات العربية املتحدة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للمجموعة. هذا، 
لتوفر  ومالئمة  كافية  عليها  حصلنا  التي  الثبوتية  التدقيق  بينات  بأن  نعتقد  املتطلبات.  لهذه  وفقا  األخرى  األخالقية  مبسؤولياتنا  التزمنا   وقد 

أساسا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية يف التدقيق هي تلك األمور التي لها األهمية األكبر مبوجب تقديرنا املهني يف تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة عن الفتـرة 
نعبر عن رأي منفصل بشأن  بها، ونحن ال  املتعلق  رأينا  املوحدة ككل ويف تشكيل  املالية  للبيانات  تلك األمور يف سياق تدقيقنا  تناول   احلالية. مت 

تلك األمور.
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أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
كيفية تناول تدقيقنا ألمر التدقيق الرئيسيأمر التدقيق الرئيسي

انخفاض قيمة القروض والسلف والتمويل اإلسالمي
جلأت اإلدارة التخاذ اجتهادات هامة عند حتديد توقيت ومقدار ما 
ستقيده كمخصصات النخفاض يف قيمة القروض. نظًرا ألهمية تلك 
االجتهادات وحجم القروض والسلف والتمويل اإلسالمي، فقد اعتبرنا 
مجموع  بلغ  رئيسي.  تدقيق  أمر  القيمة  انخفاض  تدقيق مخصصات 
ديسمبر   31 يف  كما  اإلسالمي  والتمويل  والسلف  القروض  إجمالي 
2016 مبلغ 64 مليار درهم )2015: 63 مليار درهم( مت مقابلها قيد 
مخصصات انخفاض يف القيمة مببلغ 3.3 مليار درهم )2015: 2.8 
املعايير  مالئمة  لتحديد  معينة  اجتهادات  تبني  ويتم  درهم(.  مليار 

واالفتراضات املستخدمة الحتساب انخفاض القيمة.

مت عرض السياسات احملاسبية واالجتهادات الهامة املتعلقة باحتساب 
اإلسالمي  والتمويل  والسلف  القروض  قيمة  انخفاض  مخصصات 
بالبيانات  تباًعا  املرفقة   1-4 و   14-3 اإليضاحني  يف  ملخص  بشكل 

املالية املوحدة.

وتستعني املجموعة بطريقتني عند احتسابها ملخصصات االنخفاض يف 
قيمة القروض والسلف والتمويل اإلسالمي:

املتعلقة  الضوابط  تقييم  بها  قمنا  التي  التدقيق  إجراءات  تضمنت 
بإجراءات املوافقة على القروض والسلف وقيدها ووسائل مراقبتها مع 
تقييم املنهجيات واملدخالت واالفتـراضات التي استعانت بها املجموعة 
جماعًيا.  املقيمة  والسلف  القروض  قيمة  انخفاضات  الحتساب 
وتضمنت كذلك إجراءات التدقيق تقدير كفاية مخصصات انخفاض 

القيمة للقروض والسلف املقيمة فردًيا.

الصلة،  ذات  للضوابط  التشغيل  وفاعلية  تصميم  كفاءة  باختبار  قمنا 
لتحديد أي من القروض والسلف التي قد تعرضت النخفاض يف قيمتها 
واملخصصات مقابل تلك القروض والسلف. ويتضمن االختبار فحص 

ما يلي:

الضوابط املبنية على النظام االلكتروني والضوابط اليدوية التي  •
تتعلق باالعتـراف يف الوقت املناسب ملخصصات انخفاض القيمة 

للقروض والسلف التي تعرضت للخسائر يف قيمتها؛
ذلك  • يف  مبا  القيمة  انخفاض  حساب  مناذج  على  الضوابط 

البيانات املدخلة؛
الضوابط حول تقديرات تقييم الضمان؛ •
الصلة  • ذات  املوافقة  وإجراءات  باحلوكمة  املتعلقة  الضوابط 

مبخصصات انخفاض القيمة مبا يف ذلك إعادة التقييم املستمر 
الذي جتريه اإلدارة.

لقد قمنا أيًضا بتقييم ما إذا كانت اإلفصاحات الواردة بالبيانات املالية 
تعكس على نحو مالئم مدى تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان.

التسهيالت املقيمة فردًيا
متثل هذه باألساس التسهيالت املقيمة فردًيا من قبل وحدة مخاطر 
االئتمان باملجموعة من أجل حتديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي 

يدل على تعرض القرض النخفاض يف قيمته.

احلالية  القيمة  إلى  استناًدا  القيمة  املنخفضة  التسهيالت  وتُقاس 
الفائدة  بقيمة سعر  املخصومة  املتوقعة  املستقبلية  النقدية  للتدفقات 
الفعلية األصلية أو بسعر السوق السائد، إن وجد، أو بالقيمة العادلة 
للضمان وذلك إذا كانت قيمة االستـرداد تعتمد فقط على الضمان يف 

مجملها.

القيمة  بني  الفرق  أساس  على  القيمة  انخفاض  خسارة  حُتتسب 
القابلة لالستـرداد  القيمة  أو  وقيمتهما احلالية  للتسهيالت  الدفتـرية 

احملتسبة كما ورد سابًقا.

التسهيالت املقيمة فردًيا
قمنا بفحص عينة من التسهيالت املقيمة فردًيا )مبا يف ذلك القروض 
التي لم حتددها اإلدارة كمحتملة لالنخفاض يف القيمة( من أجل تكوين 
تقديرنا اخلاص فيما يتعلق مبا إذا كانت حاالت انخفاض القيمة قد 
كافية  مخصصات  قيد  مت  قد  كان  إذا  ما  لتقدير  وكذلك  حصلت 

النخفاض القيمة يف الوقت املناسب.

يف احلاالت التي يتم فيها حتديد انخفاض القيمة، أجرينا فحًصا على 
تقدير التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة التي أعدتها اإلدارة وذلك 
صحة  من  والتأكد  القيمة  انخفاض  احتساب  تعزيز  أجل  من 
االفتـراضات، مبا يف ذلك القدرة على حتويل الضمان إلى قيمة نقدية. 
لقد تضمن هذا العمل تقدير اإلجراءات التي قام بها خبراء خارجيون 

استعانت بهم املجموعة لتقيم الضمان.

وجود  عدم  اإلدارة  ارتأت  التي  التسهيالت  من  عينة  بفحص  قمنا 
احتمالية النخفاض قيمتها وبعدها قمنا بتكوين حكمنا اخلاص حول ما 

إذا كان من املناسب دعم قرار اإلدارة.

تقريـر مدقق احلسابات املستقل )يتبع(
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أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
كيفية تناول تدقيقنا ألمر التدقيق الرئيسيأمر التدقيق الرئيسي

انخفاض قيمة القروض والسلف والتمويل اإلسالمي
التسهيالت املقيمة جماعًياالتسهيالت املقيمة جماعًيا

االئتمانية  واألوضاع  السابقة  اخلبرة  ضوء  يف  املجموعة،  تعمل 
املقدمة  العاملة  التسهيالت  حجم  تقدير  على  السائدة،  واالقتصادية 
لم  والتي  قيمتها  يف  النخفاض  تتعرض  قد  التي  والشركات  لألفراد 

حُتدد بعد كما يف تاريخ التقرير.

دوري  بشكل  العاملة  والسلف  القروض  مقابل  املخصصات  تقييم  يتم 
باستخدام أسس مناذج معدلة حملافظ مختلفة جتمعها سمات مشتـركة، 
مع إجراء تعديالت على املخصصات وفًقا لذلك بناًء على حكم اإلدارة 
العربية  اإلمارات  لدولة  املركزي  املصرف  من  الواردة  والتوجيهات 

املتـحدة.

بالنسبة للنماذج املستخدمة من قبل املجموعة، قمنا بفحص عينة من 
البيانات املستخدمة يف النماذج مع تقييم طريقة عمل النموذج وإعادة 
االحتساب مرة أخرى. وفيما يتعلق بأهم االفتـراضات املستخدمة يف 
تلك  بأن  يفيد  موضوعي  دليل  بتوفير  اإلدارة  طالبنا  فقد  النموذج، 
الصلة.  ذات  املخاطر  جلميع  ومتضمنة  مالئمة  كانت  االفتـراضات 
اجلماعي  القيمة  انخفاض  مخصص  مالئمة  مدى  يف  النظر  وعند 

أخذنا بعني االعتبار معرفتنا وخبرتنا املهنية يف هذا القطاع.

اجلماعي يف ضوء سياسات  للقيمة  املخصص  احتساب  بإعادة  قمنا 
البنك واملعايير الدولية إلعداد التقاريـر املالية ومقارنة ذلك مبتطلبات 

املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتـحدة. 

وقد أجرينا إجراءات فحص معينة من أجل ضمان أن الدفعات التي 
فقد  وكذلك  الصحيح.  مكانها  يف  مسجلة  استحقاقها  تاريخ  تخطت 
دقة  حول  بتأكيدات  لتزويدنا  املعلوماتية  لألنطمة  مدققونا  أشركنا 

تقارير حتديد األعمار املستخرجة من النظام وتكوينها.

تقييم األدوات املالية مبا فيها املشتقات املالية

حُتدد القيمة العادلة لألدوات املالية بتطبيق تقنيات تقييم تشمل يف 
أغلب األوقات ممارسة اجتهادات من قبل اإلدارة واستخدام افتـراضات 
وتقديرات. ونظًرا ألهمية األدوات املالية )متثل نسبة األدوات املالية 
املقاسة بالقيمة العادلة 3% من مجموع املوجودات( وأهمية التقديرات 
تدقيق  كأمر  التقييم  هذا  تصنيف  مت  فقد  الصلة،  ذات  املؤكدة  غير 
رئيسي. يتم احلصول على القيم العادلة باإلجمال بالرجوع إلى أسعار 
النقدية  التدفقات  ومناذج  ثالثة  أطراف  وتسعيرات  املدرجة  السوق 

املخصومة ومناذج حتديد األسعار املعتـرف بها بحسب اللزوم.

املتعلقة  الضوابط  تقدير  بها  قمنا  التي  التدقيق  إجراءات  تضمنت 
املدخلة  والبيانات  واملنهجيات  التقييم  وإدارة مخاطر  بتعريف وقياس 
واالفتـراضات التي استعانت بها املجموعة عند حتديد القيمة العادلة. 
مدى  بتقدير  فقمنا  للمجموعة،  العادلة  القيمة  لنماذج  بالنسبة  أما 
مالئمة النماذج والبيانات املدخلة. كما قمنا مبقارنة البيانات املدخلة 

امللحوظة مقابل مصادر مستقلة والبيانات السوقية املتاحة.

لقد قيمنا عينة من األدوات املالية مبعاونة اخصائي التقييم التابعني 
إلى ما اعتبرناه مناذج  بالرجوع  لنا، ومت فحص والنماذج املستخدمة 

بديلة متاحة، وكذلك قمنا بتقييم مدى حساسيتها للعوامل الرئيسية.

لقد قمنا كذلك بفحص صحة إفصاحات البنك مبا فيها دقة تصنيف 
تقنيات  بشأن  اإلفصاحات  وكفاية  العادلة  القيمة  تسلسل  فئات 
التصنيف وأهمية البيانات املدخلة غير امللحوظة والتغيرات يف التقدير 

التي وقعت خالل الفتـرة وحسياسيتها لالفتـراضات الرئيسية.

تقريـر مدقق احلسابات املستقل )يتبع(
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تقييم مطلوبات عقود التأمني
التأمني كما يف 31 ديسمبر 2016 مبلغ  بلغت صايف مطلوبات عقود 
1.5 مليـار درهم كما هو مبني تفصياًل يف اإليضاح رقم 18 حول هذه 

البيانات املالية املوحدة.

املطلوبات  هذه  تقييم  يتطلب   ،6-4 و   18-3 اإليضاحني  ينص  وكما 
اتخاذ حكم مهني ويشمل كذلك على عدد من االفتـراضات التي تتبناها 

اإلدارة.

املطلوبات  تلك  املهني على وجه اخلصوص على  وينطبق ذلك احلكم 
تتضمن  التي  الفنيـة  لالحتياطيات  تقدير  أفضل  على  تستند  التي 
تاريخ  يف  املسددة  وغير  املتكبدة  املطالبات  جلميع  النهائية  التكلفة 
محدد سواء كان مبلغ عنها من عدمه، وكذلك املطالبات ذات الصلة 
واستعانت  بذلك.  املرتبطة  الفنيـة  واالحتياطيات  اخلدمات  بتكاليف 
خارجي  باكتواري   / داخلي  وباكتواري  الطرق  من  مبجموعة  اإلدارة 
مستقل من أجل حتديد تلك املخصصات. إن تلك الطرق املشار إليها 
بقيمة  املتعلقة  والضمنية  الواضحة  الفرضيات  حتديًدا هي عدد من 

التسوية املتوقعة وطرق تسوية املطالبات.

احلياة  على  التأمني  عقود  مطلوبات  تقييم  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
واالكتواري  اإلدارة  اتخذته  موضوعي  وغير  معقد  حكم  على  يشتمل 
من  مختلفة  مجموعة  بشأن  املستقل  اخلارجي  االكتواري   / الداخلي 
االفتـراضات  تقدير  ذلك  يف  مبا  فيها،  املشكوك  املستقبلية  النتائج 
واالفتـراضات  اخلصم  ونسب  االستثماري  العائد  مثل  االقتصادية 
التشغيلية مثل املصاريف ومعدل الوفيات والبقاء على قيد احلياة. إن 
التغيرات التي تطرأ على تلك االفتـراضات قد تؤثر تأثيًرا جوهرًيا على 

تقييم تلك املطلوبات.

ويستند تقييم تلك االلتزامات كذلك على بيانات دقيقة تتعلق بحجم 
وقيمة ونوع املطالبات التاريخية واحلالية حيث أنها تستخدم يف الغالب 
لتحديد التوقعات بشأن املطالبات املستقبلية. ونتيجة جلميع العوامل 
على  جوهرًيا  خطًرا  متثل  التأمني  عقود  مطلوبات  فإن  السابقة، 

املجموعة.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها:

ملصدرها  • ومطابقتها  للمجموعة  األساسية  البيانات  فحص 
األساسي.

تقييم وفحص الضوابط الرئيسية حول تسوية مطالبات التعويض  •
وإجراءات حتديد االحتياطيات للمجموعة.

صحة  • لضمان  املوضوعة  الرئيسية  الضوابط  وفحص  تقييم 
احتساب  عملية  يف  االكتواري  قبل  من  املستخدمة  البيانات 

االحتياطيات.
فحص عينات من احتياطيات املطالبات عن طريق مقارنة القيمة  •

التقارير  مثل  املالئمة  بالوثائق  القضية  الحتياطي  املتوقعة 
الصادرة عن خبراء تسوية مطالبات التأمني.

إعادة إجراءات التسوية بني بيانات املطالبات املسجلة يف أنظمة  •
املجموعة والبيانات املستخدمة يف احتساب احتياطي االكتواري.

ولقد قمنا كذلك باإلضافة إلى ذلك مبساعدة االخصائني االكتوارين 
لدينا مبا يلي:

مع  • متماشية  النتائج  أن  من  للتأكد  الالزمة  املراجعات  إجراء 
اإلفصاحات املالية.

خارجني  • اكتواريني  قبل  من  املعد  االكتواري  تقرير  مراجعة 
بشكل  تتعلق  التي  واحلسابات  املجموعة  من  معينني  مستقلني 
رئيسي بتلك املخصصات، وهي بشكل رئيسي اجلوانب التالية: 

املمارسات  ‹ )أفضل  االحتساب  ومنهج  طرق  مالئمة 
االكتوارية(.

مراجعة االفتـراضات. ‹
جوانب احلساسية بالنسبة لالفتـراضات الرئيسية. ‹
أمور املخاطر. ‹
التناسق بني فتـرات التقييم. ‹
التطبيق العام لقواعد احلسابية واملالية. ‹

أنظمة معلوماتية وضوابط تكنولوجيا املعلومات على إعداد البيانات املالية
املعلومات  تكنولوجيا  وضوابط  التكنولوجية  األنظمة  اعتبار  مت 
املستخدمة يف إعداد التقارير املالية كأمر تدقيق رئيسي لكون إعداد 
التقارير واحملاسبة املالية للبنك تعتمد اعتماًدا رئيسًيا على التكنوجليا 
معاجلتها،  يجرى  التي  اليومية  املعامالت  وحجم  تنوع  بسبب  املعقدة 
وأيًضا وجود خطر أن اإلجراءات احملاسبية اآللية والضوابط الداخلية 
ذات الصلة ال يتم إعدادها بدقة وال تؤدي عملها بفاعلية. وقد ركزنا 
الدخول  صالحيات  بإدارة  اخلاصة  الضوابط  على  خاص  بشكل 
لألنظمة اإللكترونية وفصل املهام. تعد الضوابط الرئيسية املتضمنة 
باألنظمة من املقومات األساسية للحد من التعرض الحتمالية االحتيال 
واخلطأ نتيجة للتغير الطارئ على أي تطبيق أو بيانات أساسية. ونظًرا 
العتماد منهجنا يف التدقيق على ضوابط آلية، فقد ُصممت إجراءات 
والضوابط  االلكترونية  لألنظمة  الدخول  لفحص صالحيات  التدقيق 

املتعلقة بها.

للضوابط  التشغيلية  والفعالية  تصميم  كفاءة  وفحص  تقييم  أجرينا 
املتعلقة بسالمة أنظمة تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة بإعداد التقارير 
التكنولوجي  النظام  على  احلوكمة  إطار  باختبار  أيًضا  قمنا  املالية. 
مع  عليها،  والتغيرات  البرامج  تطوير  بشأن  والضوابط  للمجموعة 
األمر. كما قمنا كذلك بفحص دقة  إن تطلب  بديلة،  فحص ضوابط 
وكمالية التقارير الهامة املستخدمة أثناء عملية التدقيق التي تستخرج 
من النظام االلكتروني، مثل تقارير حتديد أعمار القروض والسلف غير 

املسددة عند استحقاقها.

عند مالحظة وجود حاالت ضوابط غير فعالة تؤثر على التطبيقات 
وقواعد البيانات، قمنا بفحص الضوابط وإجراء فحص تفصيلي من 
أجل االعتماد على كمالية ودقة املعلومات املستخرجة من النظام. كما 
عملنا على توسيع نطاق إجراءات تدقيقنا التفصيلي عندما كان يتطلب 

األمر ذلك.
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معلومات أخرى
إن مجلس اإلدارة هو املسؤول عن املعلومات األخرى التي تتألف من التقرير السنوي للمجموعة. لقد حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة للتقرير السنوي 
يف تاريخ قبل تاريخ هذا التقرير ملدقق احلسابات. ومن املتوقع أن تكون بقية معلومات التقرير السنوي متاحة الطالعنا عليها بعد ذلك التاريخ. ال 

تتضمن املعلومات األخرى البيانات املالية املوحدة وتقرير تدقيقنا هذا.

ال يتناول رأينا حول البيانات املالية املوحدة املعلومات األخرى، وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات املالية يف قراءة املعلومات األخرى، ويف سبيل ذلك نقوم بتحديد ما إذا كانت هذه املعلومات األخرى 
غير متوافقة جوهرًيا مع البيانات املالية املوحدة أو املعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها 

تتضمن أخطاًء مادية.

وإذا كنا قد استنتجنا وجود أي أخطاء مادية يف املعلومات األخرى ، يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك، استناًدا إلى األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق 
بهذه املعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير. أننا ليس لدينا ما نُفِصح عنه يف هذا الشأن.

ويف حال قررنا وجود أخطاء جوهرية على املعلومات املتبقية الواردة بالتقرير السنوي للمجموعة عند قراءتنا له، فإننا مطالبون باإلبالغ عنها إلى 
املسؤولني عن احلوكمة.

مسؤوليات االدارة يف اعداد البيانات املالية املوحدة 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية ولألحكام السارية للقانون 
االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )2( لسنة 2015، وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخلية التي جتدها االدارة ضرورية لتمكنها من اعداد 

البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. 

وعند إعداد البيانات املالية املوحدة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية مع اإلفصاح  
- متى كان ذلك ممكًنا - عن األمور املتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية احملاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية املجموعة أو 

وقف أعمالها أو يف حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 

تقع املسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة وجلنة التدقيق لإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة. 

مسؤوليات مدقق احلسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
تتمثل غايتنا باحلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال 
أو عن خطأ، وإصدار تقرير املدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد املعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي مّتت وفقا 
للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائًما أي خطأ جوهري إن وجد. وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن اخلطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو 

ُمجّمع فيما إذا كان من املتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية املتخذة من املستخدمني بناًء على هذه البيانات املالية املوحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا ملعايير التدقيق الدولية،فإننا منارس التقدير املهني ونحافظ على الشك املهني طوال فتـرة التدقيق. ونقوم كذلك :
بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، بالتصميم والقيام  •

ان مخاطر عدم  لرأينا.  توفر أساسا  كافية ومناسبة  تدقيق  أدلة  املخاطر واحلصول على  تلك  ينسجم مع  التدقيق مبا  بإجراءات 
اكتشاف خطأ جوهري ناجت عن االحتيال تفوق تلك الناجتة عن اخلطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، احلذف املتعمد، سوء 

التمثيل أو جتاوز نظام الرقابة الداخلي. 
باالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض  •

إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية. 
بتقييم مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية وااليضاحات املتعلقة بها املعدة من قبل اإلدارة. •
باستنتاج مدى مالءمة استخدام االدارة ملبدأ االستمرارية احملاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها، يف حال وجود  •

حالة جوهرية من عدم اليقني متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة املجموعة على االستمرار. ويف حال 
االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة يف البيانات 
املالية املوحدة، أو، يف حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد يف استنتاجاتنا على أدلة التدقيق 
التي مت احلصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف املستقبلية باملجموعة إلى توقف أعمال املجموعة 

على أساس مبدأ االستمرارية.
تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املوحدة وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها، مبا يف ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات  •

املالية املوحدة تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة حتقق العرض العادل.
تدقيق حول  • رأي  إبداء  أجل  املجموعة من  أعمالها ضمن  أو  للمنشأة  املالية  املعلومات  بشأن  مناسبة  تدقيق  بّينات  احلصول على 

البيانات املالية املوحدة. إننا املسؤولون عن توجيه واإلشراف على وتنفيذ تدقيق املجموعة، كما نظل املسؤولون عن تقريرنا بشكل 
منفرد.

تقريـر مدقق احلسابات املستقل )يتبع(
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مسؤوليات مدقق احلسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة )يتبع(

نقوم بالتواصل مع املسؤولني عن احلوكمة فيما يتعلق على سبيل املثال ال احلصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الرئيسية، مبا يف ذلك أي خلل 
جوهري يف نظام الرقابة الداخلي يتبني لنا من خالل تدقيقنا.

كما نقوم باطالع القيمني على احلوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك املهني املتعلقة باالستقاللية، والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات 
وغيرها من املسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثيًرا معقواًل على استقالليتنا وإجراءات احلماية ذات الصلة متى كان مناسًبا. 

من تلك االمور التي مت التوصل بشأنها مع جلنة التدقيق باملجموعة، نقوم بتحديد هذه االمور التي كان لها األثر األكبر يف تدقيق البيانات املالية 
املوحدة للفتـرة احلالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور يف تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون 
االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر يف حاالت نادرة للغاية، ان ال يتم اإلفصاح عن امر معني يف تقريرنا يف حال تـرتب على اإلفصاح عنه عواقب 

سلبية قد تفوق املنفعة العامة املتحققة منه.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
إضافة إلى ذلك ووفقًا ملتطلبات القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )2( لسنة 2015، نفيد مبا يلي:

أننا قد حصلنا على كافة املعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛( 1)
للقانون االحتادي لدولة ( 2) السارية  يتطابق مع األحكام  للمجموعة، من جميع جوانبها اجلوهرية، مبا  املوحدة  املالية  البيانات  مت إعداد 

اإلمارات العربية املتحدة رقم )2( لسنة 2015؛
أن املجموعة قد احتفظت بدفاتـر محاسبية نظامية؛( 3)
أن املعلومات املالية املتضمنة يف تقرير أعضاء مجلس اإلدارة تتطابق مع الدفاتـر احملاسبية للمجموعة؛( 4)
يبني اإليضاح رقم 7 حول البيانات املالية املوحدة للمجموعة مشتـريات املجموعة أو استثماراتها يف األسهم خالل السنة املالية املنتهية ( 5)

يف 31 ديسمبر 2016؛
يظهر اإليضاح رقم 37 حول البيانات املالية املوحدة للمجموعة أهم معامالت األطراف ذات العالقة والشروط واألحكام التي مبوجبها مت ( 6)

إبرام تلك املعامالت واملبادئ التي مت وفًقا لها إدارة األمور املتعبقة بتضارب املصالح؛
أنه، طبقاً للمعلومات التي توافرت لنا، لم يستـرع انتباهنا ارتكاب البنك خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 أي مخالفات ( 7)

لألحكام السارية للقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )2( لسنة 2015 أو لعقد تأسيسه مما قد يؤثر بشكل جوهري 
على أنشطة البنك أو مركزه املالي كما يف 31 ديسمبر 2016؛ و

يبني اإليضاح رقم 31 حول البيانات املالية املوحدة املساهمات االجتماعية التي قامت بها املجموعة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر ( 8)
.2016

وعالوة على ما سبق، نود اإلفادة أنه، عماًل بقانون دولة اإلمارات العربية املتحدة االحتادي رقم )10( لسنة 1980، وتعديالته، أننا قد حصلنا على 
جميع املعلومات والتفسيرات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

موسى الرمحي

شريك

رقم القيد بسجل مدققي احلسابات 872

ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

بناية 3، الطابق 6، إعمار سكوير، داون تاون دبي

ص.ب: 4254، دبي، اإلمارات العربية املتـحدة

25 يناير 2017

تقريـر مدقق احلسابات املستقل )يتبع(
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بيان املركز املالي املوحد كما يف 31 ديسمبر 2016

2015 2016

ألف دوالر أمريكي 
معادل ألف درهــم

ألف دوالر أمريكي 
معادل ألف درهـــم إيضاحات

املـوجودات
5,288,174 19,423,463 5,072,03٤ 18,629,582 5 نقد وأرصدة لدى املصارف املركزية
4,086,575 15,009,990 5,082,٤26 18,667,750 6 ودائع وأرصدة لدى املصارف 
1,068,599 3,924,965 658,6٤٤ 2,٤19,199 7 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

14,580,743 53,555,070 1٤,5٤6,273 53,٤28,٤61 8 قروض وسلف مقاسة بالتكلفة املطفأة 
1,799,784 6,610,606 2,059,6٤1 7,565,063 9 متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية  مقاسة بالتكلفة املطفأة 
2,176,170 7,993,072 2,953,797 10,8٤9,298 7 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة
1,886,461 6,928,970 2,600,685 9,552,316 10 موجودات أخرى

4,940 18,150 ٤,183 15,365 11 الشهرة
143,622 527,525 1٤1,809 520,86٤ 12 االستثمارات العقارية
317,280 1,165,370 317,353 1,165,638 13 املمتلكات واملعدات

31,352,348 115,157,181 33,٤36,8٤5 122,813,536 مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطـلوبات
2,513,453 9,231,913 2,٤31,820 8,932,076 14 ودائع وأرصدة للمصارف

199,990 734,564 16٤,879 605,600 15 اتفاقيات إعادة الشراء مع املصارف
17,763,079 65,243,790 19,0٤3,595 69,9٤7,12٤ 16 ودائع العمالء
2,284,642 8,391,490 1,931,223 7,093,383 17 ودائع العمالء اإلسالمية

424,640 1,559,704 ٤11,31٤ 1,510,758 18 أموال التأمني والتأمني على احلياة
2,015,828 7,404,136 2,795,287 10,267,090 19 مطلوبات أخرى
1,117,848 4,105,856 1,353,62٤ ٤,971,860 20 قروض متوسطة األجل 

26,319,480 96,671,453 28,131,7٤2 103,327,891 مجموع املطلوبات

حقوق امللكية
رأس املال واإلحتياطيات

  483,340   1,775,308 ٤83,3٤0 1,775,308 21 )أ( رأس املال الصادر واملدفوع
244,104 896,595 2٤٤,855 899,351 21 )ب( احتياطيات إلزامية وقانونية
84,944 312,000 8٤,9٤٤ 312,000 21 )ج( احتياطي عام

)16,501( )60,610( )81,286( )298,562( 21 )د( تسوية حتويل العمالت األجنبية املتـراكمة
)75,256( )276,416( )67,597( )2٤8,283( 21 )هـ( احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات

2,510 9,221 2,076 7,62٤ 21 )و( احتياطي حتوط التدفقات النقدية
4,114,487 15,112,512 ٤,٤٤0,566 16,310,198 األرباح املستبقاة

4,837,628 17,768,610 5,106,898 18,757,636 حقوق خاصة مبالكي الشركة األم
195,240 717,118 198,205 728,009 22 األطراف غير املسيطرة 

5,032,868 18,485,728 5,305,103 19,٤85,6٤5 مجموع حقوق امللكية

31,352,348 115,157,181 33,٤36,8٤5 122,813,536 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
 

  
تشكل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجّزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

 عبد العزيز عبد اهلل الغرير
الرئيس التنفيذي

 عبد اهلل بن أحمد الغرير
رئيس مجلس اإلدارة
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بيان الدخل املوحد للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016

20162015

ألف درهـــمإيضاحات
 ألف دوالر أمريكي

ألف درهـــممعادل 
 ألف دوالر أمريكي

معادل

1,215,9214,101,9461,116,784 24٤,٤66,079إيرادات الفوائد
9٤,62٤258,29370,322 253٤7,555إيرادات من متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية 

مجموع إيرادات الفوائد وإيرادات من متويل إسالمي وأدوات
٤,813,63٤1,310,5٤54,360,2391,187,106استثمارية إسالمية 

)281,294()1,033,192()366,330()1,3٤5,530(26مصاريف الفوائد
)17,767()65,258()28,788()105,737(27توزيع إلى املودعني - أدوات إسالمية

صايف إيرادات الفوائد واإليرادات من األدوات اإلسالمية بعد
3,362,367915,٤273,261,789888,045خصم توزيعات املودعني

283,0٤9,1٤2830,1503,024,587823,465إيرادات الرسوم والعموالت
)353,983()1,300,179()371,٤86()1,36٤,٤69(28مصاريف الرسوم والعموالت

1,724,408469,482 1,68٤,673٤58,66٤صايف إيرادات الرسوم والعموالت

71,٤72169,10646,040 29262,517صايف األرباح من االستثمارات
30859,068233,887822,202223,850إيرادات أخرى، صايف

6,168,6251,679,٤505,977,5051,627,417الربح التشغيـلي

)673,163()2,472,527()655,2٤1()2,٤06,701(31مصاريف عمومية وإدارية
)272,204()999,805()٤72,001()1,733,659(32مخصصات إنخفاض القيمة، صـايف

2,028,265552,2082,505,173682,050الربح قبل الضرائب 
)19,202()70,528()20,2٤3()7٤,35٤(مصاريف ضرائب الدخل اخلارجية

1,953,911531,9652,434,645662,848الربح للسنة

موزع كما يلي :
1,926,٤1252٤,٤792,402,107653,990مالكي الشركة األم

27,٤997,٤8632,5388,858األطراف غير املسيطرة 

1,953,911531,9652,434,645662,848

3/68 دوالر13/53 درهم2/95 دوالر10/85 درهم33العائد للسهم الواحد

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجّزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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 20162015

ألف دوالر أمريكيألف درهـــمألف دوالر أمريكيألف درهـــم
معادلمعادل

1,953,911531,9652,434,645662,848الربـح للسنة

الدخل / )اخلسارة( الشاملة األخرى

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو اخلسائر
التغيرات يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل

)48,480()178,066(12,3303,357الدخل الشامل األخر، صايف )إيضاح 7 )ل((
بنود سيتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو اخلسائر

)202()743()6٤,٤3٤()236,665(فروق أسعار صرف ناجتة من حتويل عمالت العمليات األجنبية
خسارة أدوات التحوط املصنفة كتحوطات لصايف موجودات العمليات

)1,784()6,552()350()1,287(األجنبية
حتوطات القيمة العادلة - )خسائر( / أرباح القيمة العادلة الناجتة خالل

9,2212,510)٤35()1,597(السنة )إيضاح 21 )و((

)47,956()176,140()61,862()227,219(مجموع اخلسارة الشاملة األخرى للسنة

614,892 ٤70,1032,258,505 1,726,692مجموع الدخل الشامل للسنة 

موزع كما يلي:
٤62,60٤2,282,036621,299 1,699,1٤6مالكي الشركة األم

)6,407()23,531(7,٤99 27,5٤6األطراف غير املسيطرة 

1,726,692 ٤70,1032,258,505614,892

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجّزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان الدخل الشامل املوحد للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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بيان التغيرات يف حقوق امللكية املوحد للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016

املجمـــوع
األطراف غير 

املسيطرة 

 حقوق
 خاصة
 مبالكي

الشركة األم
 األرباح

املستبقاة

إحتياطي 
حتوط 

التدفقات 
النقدية 

 احتياطي
إعادة تقييم 
االستثمارات

 تسوية 
حتويل 

العمالت 
األجنبية 
املتـراكمة

 إحتياطي
عام

إحتياطيات 
إلزامية 
وقانونية

رأس املال 
الصادر 
واملدفوع

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

16,918,550 755,668 16,162,882 13,512,995 - )152,150( )53,315( 312,000 852,582 1,690,770 الرصيد كما يف 1 يـناير 2015

2,434,645 32,538 2,402,107 2,402,107 - - - - - - الربح للسنة

)176,140( )56,069( )120,071( - 9,221 )121,997( )7,295( - - -
الدخل / )اخلسارة( الشاملة

األخرى للسنة

2,258,505 )23,531( 2,282,036 2,402,107 9,221 )121,997( )7,295( - - -
إجمالي الدخل / )اخلسارة(

الشاملة للسنة

- - - )84,538( - - - - - 84,538
إصدار أسهم منحة
)إيضاح 21 )أ((

- - - 2,269 - )2,269( - - - -

حتويل من إحتياطي إعادة تقييم
اإلستثمارات إلى األرباح 

املستبقاة 

- - - )44,013( - - - - 44,013 -
حتويل إلى إحتياطيات إلزامية

وقانونية

)694,437( )18,129( )676,308( )676,308( - - - - - -
توزيعات أرباح مدفوعة 

)إيضاح 21 )ز((

3,110 3,110 - - - - - - - -

مساهمة إضافية عائدة إلى
مساهمي األطراف غير 

املسيطرة اجلديدة )إيضاح 22(

18,485,728 717,118 17,768,610 15,112,512 9,221 )276,416( )60,610( 312,000 896,595 1,775,308
الرصيد كما يف 31 ديسمبر

2015

1,953,911 27,499 1,926,412 1,926,412 - - - - - - الربح للسنة

)227,219( 47 )227,266( - )1,597( 12,283 )237,952( - - -
الدخل / )اخلسارة( الشاملة

األخرى للسنة

1,726,692 27,546 1,699,146 1,926,412 )1,597( 12,283 )237,952( - - -
إجمالي الدخل / )اخلسارة(

الشاملة للسنة

- - - )15,850( - 15,850 - - - -

حتويل من إحتياطي إعادة تقييم
اإلستثمارات إلى األرباح 

املستبقاة 

- - - )2,756( - - - - 2,756 -
حتويل إلى إحتياطيات إلزامية

وقانونية

)726,775( )16,655( )710,120( )710,120( - - - - - -
توزيعات أرباح مدفوعة

)إيضاح 21 )ز((

19,485,645 728,009 18,757,636 16,310,198 7,624 )248,283( )298,562( 312,000 899,351 1,775,308
الرصيد كما يف 31 ديسمبر

2016

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجّزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

2015 2016
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ألف دوالر أمريكي ألف درهـــم ألف دوالر أمريكي ألف درهـــم إيضاحات
معادل معادل

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية:
682,051 2,505,173 552,208 الربح للسنة قبل الضريبة 2,028,265

تعديالت: 
40,467 148,637 ٤2,366 155,611 13 استهالك ممتلكات ومعدات

272,204 999,805 ٤72,001 1,733,659 32 مخصصات انخفاض القيمة، صايف
1,350 4,959 )1٤,658( )53,837( 30 )الربح( / اخلسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

- - )9,576( )35,171( 13 عكس انخفاض قيمة املمتلكات واملعدات
- - 69 250 30 اخلسارة من استبعاد استثمارات عقارية

11,242 41,291 )1,718( )6,310( 29
تعديل القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة

من خالل األرباح أو اخلسائر
)9,310( )34,196( 588 2,161 30 تعديالت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

)9,068( )33,305( )6,5٤2( )2٤,029( 29
صايف الربح احملقق من بيع املوجودات املالية األخرى بالقيمة

العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

)7,103( )26,088( )7,318( )26,878( 29
إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية مقاسة بالقيمة

العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

2,816 10,345 133 ٤90 29
صايف اخلسائر احملققة من بيع موجودات مالية أخرى مقاسة

بالتكلفة املطفأة
)1,925( )7,070( )1,893( )6,95٤( 30 تعديل القيمة العادلة - املشتقات

982,724 3,609,551 1,025,660 3,767,257
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغيرات يف

املوجودات واملطلوبات التشغيلية
)455,940( )1,674,668( )117,2٤9( )٤30,65٤( الزيادة يف اإليداعات لدى املصارف املركزية  

)907( )3,333( )5٤3,839( )1,997,519(
الزيادة يف الودائع واألرصدة لدى املصارف التي تستحق بعد

ثالثة أشهر
)621,447( )2,282,576( )٤11,739( )1,512,319( الزيادة يف القروض والسلف املقاسة بالتكلفة املطفأة

)226,699( )832,666( )275,٤07( )1,011,571(
الزيادة يف متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية مقاسة

بالتكلفة املطفأة
)255,809( )939,587( )721,81٤( )2,651,22٤( الزيادة يف املوجودات األخرى

)233,119( )856,247( 57,3٤7 210,633
الزيادة / )النقص( يف موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة

العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر 
30,364 111,528 )35,111( )128,96٤( )النقص( / الزيادة يف إتفاقيات إعادة الشراء مع املصارف 

527,747 1,938,413 1,280,516 ٤,703,33٤ الزيادة يف ودائع العمالء
873,598 3,208,724 )353,٤19( )1,298,107( )النقص( / الزيادة يف ودائع عمالء إسالمية

26,576 97,613 235,776 866,00٤
الزيادة يف قروض متوسطة األجل )غير مؤهلة كرأس مال من

املستوى 2(
274,266 1,007,380 )81,633( )299,837( الزيادة يف ودائع وأرصدة للمصارف
)25,983( )95,435( )13,326( )٤8,9٤6( النقص يف أموال التأمني والتأمني على احلياة
403,349 1,481,502 779,٤59 2,862,95٤ الزيادة يف املطلوبات األخرى
)19,202( )70,528( )20,2٤3( )7٤,35٤( ضريبة خارجية مدفوعة

1,279,518 4,699,671 80٤,978 2,956,687 صايف النقد الناجت من العمليات التشغيلية
 

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجّزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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بيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(

2015 2016

ألف دوالر أمريكي ألف درهـم ألف دوالر أمريكي ألف درهـم إيضاحات
معادل معادل

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)62,924( )231,119( )37,0٤3( )136,063( 13 شراء ممتلكات ومعدات

4,975 18,273 18,838 69,192 عائـدات بيع ممتلكات ومعدات
)820( )3,012( 1,157 ٤,250 عائدات بيع استثمارات عقارية

)106,143( )389,865( )386,529( )1,٤19,720( صايف الزيادة يف موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة

)12,370( )45,436( )27,006( )99,19٤(
صايف الزيادة يف موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل األخر

7,103 26,088 7,318 26,878 29
إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

من خالل الدخل الشامل األخر

)170,179( )625,071( )٤23,265( )1,55٤,657( صايف النقداملستخدم يف األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)189,064( )694,437( )197,870( )726,775( توزيعات أرباح مدفوعة 

847 3,110 - - 22 مساهمة إضافية من األطراف غير املسيـطرة

)188,217( )691,327( )197,870( )726,775( صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

921,121 3,383,273 183,8٤3 675,255 صايف الزيادة يف النقد وما يعادله 
524 1,926 )65,219( )239,5٤9( صايف فروق حتويل العمالت األجنبية 

4,490,207 16,492,532 5,٤11,852 19,877,731 النقد وما يعادله كما يف 1 يناير 

5,411,852 19,877,731 5,530,٤76 20,313,٤37 35 النقد وما يعادله كما يف 31 ديسمبر 
 

تشكل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجّزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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معلومات عامة  1
تأسس بنك املشـرق ش. م. ع. )»البنك«( يف إمارة دبي سنة 1967 مبوجب مرسـوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي. يتمثل نشاط البنك باخلدمات 
املصرفية لألفراد واخلدمات املصرفية التجارية واخلدمات املصرفية اإلستثمارية واخلدمات املصرفية اإلسالمية والوساطة املالية وإدارة املوجودات 
من خالل فروعه يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والبحرين والكويت ومصر وهوجن كوجن والهند وقطر واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية. 

تتضمن البيانات املالية املوحدة املرفقة أنشطة البـنك وشركاته التابعة )ويشار إليها معاً بـ »املجموعة«( الواردة يف اإليضاح 36.

عنوان املكتب املسجل للبنك هو ص.ب. 1250، دبي، اإلمارات العربية املتحدة. 

تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة  2
على  جوهري  تأثير  بدون  املطبقة  واملعدلة  اجلديدة  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير   1-2

البيانات املالية املوحـدة
مت العمل باملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية يف هذه البيانات املالية املوحدة، وهي املعايير التي أصبحت سارية للفتـرات 
السنوية التي تبدأ اعتبارا من 1 يناير 2016 أو بعد ذلك التاريخ. وعلى الرغم من أن تطبيق هذه املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة 
واملعدلة لم يسفر عن أي تأثير جوهري على املبالغ املعروضة للسنة احلالية أو السنوات السابقة، إال أنه قد يؤثر على محاسبة املعامالت أو التعاقدات 

املستقبلية.

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 14 احلسابات التنظيمية املؤجلة. •
تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم 1 عرض البيانات املالية والتي تتعلق مببادرة اإلفصاح. •
تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 11 التـرتيبات التعاقدية املشتـركة لبيان محاسبة االستحواذ على احلصص  •

يف العمليات املشتـركة.
تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم 16 املمتلكات، اآلالت واملعدات واملعيار احملاسبي الدولي رقم 38 املوجودات غير امللموسة،  •

وذلك بشأن إيضاح طرق االستهالك واإلطفاء املقبولة.
تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم 16 املمتلكات، اآلالت واملعدات واملعيار احملاسبي الدولي رقم 41 األصول الزراعية، .بشأن  •

النباتات املثمرة.
التابعة  • الشركات  يف  لالستثمارات  باحملاسبة  واملتعلقة  املنفصلة  املالية  البيانات   27 رقم  الدولي  احملاسبي  املعيار  على  تعديالت 

واملشاريع املشتـركة والشركات الزميلة اختياريا باستخدام طريقة حقوق امللكية يف بيانات مالية منفصلة.
تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 10 البيانات املالية املوحدة، واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 12  •

اإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى، واملعيار احملاسبي الدولي رقم 28 االستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشتـركة، 
وذلك فيما يتعلق بتطبيق استثناء التوحيد على املنشآت االستثمارية.

التقارير املالية 2012 - 2014 والتي تشمل تعديالت على املعايير الدولية  • التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية إلعداد 
إلعداد التقارير املالية 5 املوجودات غير املتداولة احملتفظ بها للبيع والعمليات املتوقفة، واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 7 

األدوات املالية: اإلفصاحات، وعلى املعيار احملاسبي الدولي رقم 19 منافع املوظفني.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
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تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة )يتبع(  2
أو  بعد  السارية  وغير  اإلصدار  قيد  واملعدلة  اجلديدة  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير   2-2

املطبقة مسبًقا

لم تطبق املجموعة بعد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية التي مت إصدارها ولم يسري العمل بها بعد:

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة
سارية للفتـرات السنوية 

التي تبدأ يف أو بعد
 

تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم 12 ضرائب الدخل، وهي تعديالت تتعلق بقيد موجودات الضرائب  •
اآلجلة للخسائر غير احملققة

1 يناير 2017

النقدية بغية تقدمي إصفاحات متكن مستخدمي  • التدفقات  تعديالت على امليعار احملاسبي الدولي رقم 7 بيان 
البيانات املالية من تقييم التغيرات على الاللتزامات الناجتة من األنشطة التمويلية.

1 يناير 2017

صدرت نسخة نهائية من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 )املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  •
ومحاسبة  القيمة  وانخفاض  والقياس  التصنيف  متطلبات  وتشمل   2014 يوليو  يف   ))2014( املالية  األدوات   9
التحوط العام وإلغاء االعتـراف. وتعدل هذه النسخة متطلبات تصنيف وقياس املوجودات املالية وتقدم نظام جديد 

بشأن انخفاض القيمة املتوقعة.
انخفاض القيمة: مع نسخة املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 الصادرة يف 2014 والتي تقدم نظام 
»خسارة ائتمانية متوقعة« لقياس انخفاض قيمة املوجودات املالية، فلم يعد من الضروري االعتـراف بأي واقعة 

ائتمانية حتدث قبل أي خسارة ائتمانية.

محاسبة التحوط: يقدم املعيار نظام محاسبة حتوط جديد يهدف إلى توثيق مزيد من الصلة بالكيفية التي 
تكون عليها املنشآت التي تعمل يف أنشطة إدارة املخاطر وقت التعرضات للمخاطر املالية وغير املالية.

املعيار  من  املالية  واملطلوبات  املالية  باملوجودات  االعتـراف  إلغاء  مبتطلبات  العمل  استمر  االعتـراف:  إلغاء 
احملاسبي الدولي رقم 39.

وسيتم تطبيق فئة قياس جديدة من فئات القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر على أدوات الدين احملتفظ 
بها ضمن نظام أعمال يتم حتقيق الغرض منه عن طريق حتصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

وسيتم كذلك العمل بنظام جديد النخفاض القيمة بناء على اخلسائر االئتمانية املتوقعة على أدوات الدين املقاسة 
بالتكاليف املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر وذمم اإليجار املدينة وموجودات العقود وبعض 

التعهدات الكتابية بشأن قروض وعقود الضمان املالي.

1 يناير 2018

تفسير جلنة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم 22 مقابالملعامالت بالعمالت األجنبية والسلف  •
يتعلق هذا التفسير باملعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية أو أي أجزاء من تلك املعامالت يف حال:

وجود مقابل سائد بعملة أجنبية أو مسعر بها؛

قيد املنشأة أي من موجودات الدفع املسبق أو مطلوبات الدخل اآلجل املتعلقة بذلك املقابل يف موعد يسبق قيد 
األصل أو املطلوب أو الدخل ذات الصلة؛ و

أن كان أي من موجودات الدفع املسبق أو مطلوبات الدخل اآلجل غير نقدي.

1 يناير 2018

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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أو املطبقة مسبًقا )يتبع(
تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية 15 اإليـرادات من العقود املبرمة مع العمالء، حيث قدم هذا املعيار 

نظاًما وحيًدا قائًما على خمس خطوات يسري على جميع العقود املبرمة مع العمالء.
1 يناير 2018

تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم 40 االستثمارات العقارية: تـرتبط تلك التعديالت بتعديل نص الفقرة  •
رقم 57 ليكون أنه ال يجوز للمنشأة حتويل أي عقار إلى استثمارات عقارية أو من استثمارات عقارية إال بوجود 
دليل يشهد على تغير يف استخدامه. ويقع التغير يف استخدام العقار يف حال استوفى العقار أو لم يستوف تعريف 
معنى االستثمار العقاري. وال يعتد مبجرد بتغيير اإلدارة نيتها الستخدام العقار يف ذاته دلياًل على تغير استخدامه. 

وقد مت تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة التي تضمنتها هي قائمة غير شاملة. 

1 يناير 2018

املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 16 عقود اإليجار، حيث يقدم املعيار نظام محاسبة واحد للمستأجر  •
بحيث يتعني مبوجبه على املستأجرين تسجيل موجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار مالم تكن عقود اإليجار 

متتد لفتـرة 12 شهًرا أو أقل من ذلك.

1 ينايـر 2019

تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 10 البيانات املالية املوحدة، وعلى املعيار احملاسبي الدولي  •
أو  املوجودات  بيع  معاجلة  بشأن  وذلك   ،)2011( املشتـركة  واملشاريع  الزميلة  الشركات  يف  االستثمار   28 رقم 

املساهمة بها من املستثمر إلى شركته الزميلة أو مشروعه املشتـرك.

السريان  تاريخ  أُرجئ 
ألجل غيـر مسمى

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة التـي سيتم تطبيقها على البيانات املالية املوحـدة للمجموعة يف فتـرة تطبيقها ألول 
مرة. كما وتتوقع املجموعة أنه قد ال يكون لتطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة أي تأثير جوهري على البيانات املالية املوحـدة 

للمجموعة يف فتـرة التطبيق األولي لها، وذلك باستثناء املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9.

وعلى الرغم من التأثير اجلوهري الذي قد يحدثه تطبيق النسخة النهائية من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 على املبالغ املرصودة 
واإلفصاحات الواردة يف البيانات املالية املوحـدة للمجموعة بشأن املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة، ،إال أنه ال ميكن عملياً تقدمي تقدير 

معقول بشأن التأثيرات الناجتة عن التطبيق وذلك إلى أن جتري املجموعة مراجعة شاملة ومفصلة للمعيار.

ملخص ألهم السياسات احملاسبية  -3
بيان اإللتزام   1-3

مت إعـداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية ومتطلبات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك 
مبا يخص حساب انخفاض قيمة القروض والسلف بالقيمة املطفأة واحتسـاب نسبة كفاية رأس املال.

دخل القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )2( لسنة 2015 )»قانون الشركات«( حيز التنفيذ اعتباًرا من 1 يوليو 2015 )وتعديالته(. 
لقد ُمنح البنك فتـرة أربعة وعشرون شهًرا من تاريخ سريان قانون الشركات للتوافق مع أحكامه )»األحكام االنتقالية«( وقام باستيفاء تلك األحكام 

االنتقالية.

مت إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملبدأ التلكفة التاريخية باستثناء بعض األدوات املالية واالستثمارات العقارية التي مت قياسها بالقيم 
العادلة يف نهاية كل فتـرة تقرير.

تعتمد التكلفة التاريخية عموماً على القيمة العادلة للمقابل املدفوع لقاء املوجودات.

تُعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من املوجودات أو دفعه لتحويل أي من املطلوبات ضمن معاملة منظمة بني املشاركني يف السوق 
يف تاريخ القياس، بغض النظر عن ما إذا كان السعر ميكن حتقيقه بطريقة مباشرة أو أكان مقدراً بفضل أسلوب تقييم أخر. وعند تقدير القيمة 
العادلة ألي من املوجودات أو املطلوبات، تأخذ املجموعة بعني االعتبار خصائص املوجودات أو املطلوبات إذا ما كان على املتشاركني بالسوق النظر 
إلى تلك اخلصائص عند تسعير األصل أو املطلوب يف تاريخ القياس. لقد مت حتديد القيمة العادلة ألغراض القياس و / أو اإلفصاحات يف هذه 
البيانات املالية املوحدة وفق نفس األساس وذلك باستثناء ما يتعلق مبعامالت الدفع على أساس السهم التي تضمنها نطاق املعيار الدولي إلعداد 
التقارير املالية رقم 2 الدفع على أساس السهم، واملعامالت اإليجارية التي تقع يف نطاق املعيار احملاسبي الدولي رقم 17 عقود اإليجار. ويستثنى من 
ذلك كذلك القياسات التي تتشابه يف بعض جوانبها مع القيمة العادلة إال أنها ليست قيمة عادلة مثل صايف القيمة القابلة للتحقيق املتضمنة باملعيار 

احملاسبي الدولي رقم 2 البضائع أو القيمة املستخدمة وفق املعيار احملاسبي الدولي رقم 36 انخفاض قيمة املوجودات.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(



39 املشرق التقرير السنوي  2016

ملخص ألهم السياسات احملاسبية )يتبع(  -3
أسس إعداد البيانات املالية املوحدة  2-3

وعالوة على ذلك، وألغراض إعداد التقارير املالية، فقد مت تصنيف قياسات القيمة العادلة إلى املستويات 1 و 2 و 3 بناًء على درجة ملحوظية البيانات 
املدخلة لقياسات القيمة العادلة وكذلك أهمية البيانات املدخلة لقياسات القيمة العادلة يف مجملها. وفيما يلي توضيح لتلك املستويات:

البيانات املدخلة للمستوى 1 هي أسعار مدرجة )غير ُمعّدلة( يف سوق نشط وتتعلق مبوجودات ومطلوبات مماثلة تستطيع املنشأة  •
االطالع عليها يف تاريخ القياس؛

البيانات املدخلة للمستوى 2، بخالف األسعار املدرجة املتضمنة باملستوى 1، هي مبيانات ملحوظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  •
ملوجودات أو مطلوبات؛ و

البيانات املدخلة للمستوى 3 هي بيانات مدخلة غير ملحوظة ملوجودات أو مطلوبات. •
مت عرض البيانات املالية املوحدة بالدرهم اإلماراتي )الدرهم( وتُقرب جميع القيم إلى أقرب أالف الدراهم، ما عدا ما يتم حتديده خالف ذلك.

فيما يلي بيان بأهم السياسات احملاسبية: 

3-3          أسس توحيد البيانات املالية
تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للبنك واملنشآت اخلاضعة لسيـطرته. تتحقق السيطرة عندما يتحقق للبـنك وشركاته التابعة:

السلطة على املنشأة املستثمرة، •
التعرض للعوائد، أو احلقوق يف العوائد املتغيرة، من ارتباطها باملنشأة املستثمرة، و  •
القدرة على ممارسة السلطة على املنشأة املستثمَرة للتأثير على قيمة عوائد املنشأة املستثِمرة. •

تقوم املجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على املنشأة املستثمَرة أم ال إذا ما كانت احلقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات على عنصر 
أو أكثر من عناصر السيـطرة الثالثة املوضحـة أعاله.

عندما تقل حقوق التصويت اخلاصة باملجموعة أقل من حقوق تصويت األغلبية يف أي من املنشآت املستثمَرة، تتحقق السيطرة للمجموعة عندما تكون 
حقوق التصويت كافية ملنحها قدرة عملية على توجيه األنشطة ذات الصلة باملنشآت املستثمَرة بشكل منفرد. تأخذ املجموعة بعني االعتبار كافة 
احلقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للمجموعة حقوق التصويت يف املنشأة املستثمَرة أم ال بشكل يكفي ملنحها السيـطرة، ومن بني 

تلك احلقائق والظروف:

حجم حقوق التصويت التي حتوزها املجموعة باملقارنة مع حجم حقوق التصويت حلاملي حقوق التصويت األخرين؛ •
حقوق التصويت احملتملة للمجموعة وحاملي حقوق التصويت األخرين واألطراف األخرى؛ •
احلقوق الناشئة من التـرتيبات التعاقدية األخرى؛ و •
غيرها من احلقائق والظروف األخرى التي تشير إلى أن املجموعة لها، أو ليس لها، القدرة احلالية على توجيه األنشطة ذات الصلة  •

وقت  احلاجة التخاذ قرارات، مبا يف ذلك أمناط التصويت واالجتماعات السابقة للمساهميـن.
يبـدأ توحيد أي من الشركات التابعة عندما يحصل البنك على السيطرة على الشركة التابعة، ويتوقف ذلك التوحيد بفقد البنك للسيطرة على الشركة 
التابعة. وعلى وجه اخلصوص، يتم تضمني إيرادات ومصاريف أي شركة تابعة مستحوذ عليها أو مستبعدة خالل السنة يف بيان الدخل من تاريخ 

حصول البنك على السيطرة وحتى تاريخ توقف البنك عن السيطرة على الشركة التـابعة.

تعزى األرباح أو اخلسـائر وكافة مكونات الدخل الشامل األخر إلى مالكي الشركة األم وإلى األطراف غير املسيـطرة. يعزى مجموع الدخل الشامل 
للشركات التابعة إلى مالكي البنك ولألطراف غير املسيطرة حتى إن أسفر ذلك عن تسجيل عجز يف رصيد األطراف غير املسيـطرة.

يتم، عند الضرورة، إدخال تعديالت على البيانات املالية للشركات التابعة بغية متاشي سياساتها املالية مع السياسات احملاسبية للمجموعة.

أعضاء  بني  املتبادلة  باملعامالت  املرتبطة  الداخلية  النقدية  والتدفقات  واملصاريف  واإليرادات  امللكية  وحقوق  واملطلوبات  املوجودات  جميع  تُلغى 
املجموعة بالكامل عند التوحيـد.

التـغيرات يف حصة ملكية املجموعة يف الشركـات التـابعة القائمة
إن التغيرات يف حصص ملكية املجموعة يف الشركات التابعة، والتي ال تؤدي إلى فقدان املجموعة للسيطرة على الشركات التابعة، يتم محاسبتها 
كمعامالت ملكية. يتم تعديل القيم الدفتـرية حلصص املجموعة وحصص حقوق األطراف غير املسيطرة لتعكس التغيرات يف حصصهم يف الشركات 
التابعة.  يتم االعتـراف مباشرة يف حقوق امللكية بالفرق بني مبالغ تعديل حصص حقوق األطراف غير املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع أو 

املستلم، وتوزع على مساهمي الشركة األم.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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عندما تفقد املجموعة سيطرتها على أحد الشركات التابعة، يتم حساب األرباح أو اخلسائر الناجتة عن االستبعاد بالفرق بني )1( إجمالي القيمة 
العادلة للمبلغ املقبوض والقيمة العادلة للحصص املتبقية و)2( القيمة الدفتـرية السابقة للموجودات )ومن ضمنها الشهرة(، ومطلوبات الشركة التابعة 
األرباح  وتكون  العادلة  بالقيمة  أو  التقييم  إعادة  بقيمة  التابعة مدرجة  الشركة  موجودات  تكون  املسيطرة. عندما  غير  األطراف  من  أي  وحصص 
واخلسائر املتـراكمة ذات العالقة قد مت االعتـراف بها يف بيان الدخل الشامل املوحد ومتـراكمة يف حقوق امللكية، تتم احملاسبة عن املبالغ املعتـرف 
بها مسبقاً يف بيان الدخل الشامل املوحد والتي مت تـراكمها يف حقوق امللكية كما لو أن الشركة األم إستبعدت املوجودات ذات الصلة بشكل مباشر 
)أي مت إعادة تصنيفها يف األرباح أو اخلسائر احملولة مباشرة إلى األرباح املستبقاة على النحو احملدد مبوجب املعايير الدولية للتقارير املالية(. تعتبر 
القيمة العادلة ألي إستثمارات مستبقاة يف شركات تابعة سابقة بتاريخ فقدان السيطرة معادلة للقيمة العادلة عند االعتـراف املبدئي لالحتساب 
الالحق وفقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 األدوات املالية أو، إن أمكن التطبيق، التكلفة عند االعتـراف املبدئي لالستثمار يف املنشأة الزميلة 

أو املشاريع املشتـركة.

اندماج األعمال  4-3
تتم محاسبة متلك األعمال التجارية باستخدام طريقة الشراء. ويتم قياس البدل احملول ضمن اندماج األعمال بالقيمة العادلة، ويتم احتسابها على 
أنها مجموع القيم العادلة للموجودات احملولة من قبل املجمـوعة بتاريخ االستحواذ، واملطلوبات التي تتحملها املجمـوعة إلى مالكي املنشأة املشتـراة 
السابقني باإلضافة إلى حصص حقوق امللكية التي أصدرتها املجموعة يف مقابل السيطرة على املنشأة املشتـراة. وبشكٍل عام، يتم االعتـراف بالتكاليف 

املتعلقة بعمليات التملك يف الدخل أو اخلسارة عند تكبدها.

تُسجل املوجودات املكتسبـة القابلة للتحديد واملطلوبات املتكبدة، يف تاريخ التملك، بقيمتها العادلة.

تقاس الشهرة كالزيادة على مجموع البدل املنقول، ومقدار أي ملكية غير مسيطرة يف املنشأة املشتـراة، والقيمة العادلة حلصة حقوق امللكية للشركة 
املشتـرية التي كانت حتتفظ بها سابقاً يف املنشأة املشتـراة )إن وجدت( على صايف مبالغ املوجودات املستـحوذة القابلة للتحديد واملطلوبات املضمونة 
بتاريخ االستـحواذ. وبعد إعـادة التقييم، إذا ما جتاوز صايف مبالغ املوجودات املستـحوذة القابلة للتحديد واملطلوبات املضمونة بتاريخ االستـحواذ 
مجموع املقابل احملـول ومبالغ أي ملكية غير مسيطرة يف املنشأة املشتـراة والقيمة العادلة للحصة التي كانت تبقي عليها الشركة املستـحوذة سابقاً يف 

املنشأة املشتـراة )إن وجدت(، يتم االعتـراف بالزيادة مباشرة يف األربـاح أو اخلسـائر كربح شراء.

إن احلصص غير املسيطرة التي متثل حصص امللكية ويحق مبوجبها حلامل تلك احلصص احلصول على حصة نسبية من صايف موجودات املنشأة 
يف حالة التصفية قد تُقاس مبدئياً إما بالقيمة العادلة أو بحصة متناسبة مع املبالغ املعتـرف بها للحصص غير املسيطرة لصايف املوجودات املستحوذ 
عليها القابلة للتحديد. ويستند أساس اختيار القياس وفق كل معاملة على حدة. وتُقاس األنواع األخرى للحصص غير املسيطرة بالقيمة العادلة أو 

وفًقا لألساس احملدد يف أي معيار أخر من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، حسب االقتضاء.

إذا تضمن املقابل احملول من قبل املجموعة يف اندماج أعمال موجودات أو مطلوبات ناشئة من تـرتيب مقابل مشروط، يُقاس ذلك املقابل املشروط 
بالقيمة العادلة لتاريخ االستحواذ عليها ويتم تضمينها كجزء من املقابل احملول يف اندماج األعمال. إن التغيرات يف القيمة العادلة للمقابل احملتمل 
التي تؤهل كتعديالت فتـرة القياس يتم تعديلها بأثر رجعي، إضافة إلى التعديالت املتناظرة مقابل الشهرة. تعديالت فتـرة القياس هي تلك التعديالت 
التي تبزغ من املعلومات اإلضافية املتحصل عليها خالل »فتـرة القياس« )التي ال ميكن أن تزيد على سنة واحدة من تاريخ االستحواذ( بشأن احلقائق 

والظروف املعاصرة لتاريخ االستحواذ.

تعتمد احملاسبة الالحقة لقياس التغيرات يف القيمة العادلة للمقابل املشروط التي ال تؤهل كتعديالت فتـرة القياس على كيفية قياس املقابل املشروط. 
ال يُعاد قياس املقابل املشروط املصنف كحقوق ملكية يف تواريخ التقرير الالحقة، بينما تتم محاسبة تسويته الالحقة ضمن حقوق امللكية. يُعاد قياس 
املقابل املشروط املصنف كأصل أو مطلوب يف تواريخ التقارير الالحقة وفق املعايير احملاسبية الدولية 39 األدوات املالية: االعتـراف والقياس و 37 

املخصصـات واملطلوبات احملتملة وااللتزامات الطارئة، كما هو مناسب، مع األرباح أو اخلسائر املتزامنة املقيدة يف الربح أو اخلسـارة.

عندما يتم دمج األعمال على مراحل، يتم قياس حصة املجموعة يف حقوق امللكية احملتفظ بها سابقاً يف املنشأة املشتـراة بالقيمة العادلة يف تاريخ 
االستـحواذ )تاريخ حصول املجموعة على السيطرة( ويتم االعتـراف مبا ينتج من ربح أو خسارة، إن وجدت، يف الربـح أو اخلسـارة. يُعاد تصنيف املبالغ 
الناشئة عن امللكية يف املنشأة املشتـراة قبل تاريخ التملك والتي سبق االعتـراف بها يف بيان الدخل الشامل املوحد إلى األرباح أو اخلسـائر يف حال 

كانت هذه املعاجلة مالئمة حال ما لو كانت امللكية قد مت استبـعادها.

إذا لم تكتمل احملاسبة األولية الندماج األعمال مع نهاية فتـرة التقرير التي مت فيها االندماج، تقوم املجموعة بأخذ مخصصات عن املبالغ اإلنتقالية 
للبنود التي لم تكتمل محاسبتها. ويتم تعديل هذه املبالغ خالل فتـرة القياس )انظر أعاله(، أو يتم االعتـراف مبوجودات أو مطلوبات إضافية، وذلك 
لتعكس املعلومات اجلديدة التي مت احلصول عليها حول الوقائع والظروف القائمة بتاريخ التملك، إذا كانت معروفة، والتي ميكن ان تكون قد أثرت 

على املبالغ املعتـرف بها يف ذلك التاريخ.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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تسجل الشهرة الناتـجة عن استحواذ أي من األعمال بالتكلفة كما يف تاريخ االستحواذ على العمل )انظر إيضاح 3-4 أعاله( ناقصاً خسائر انخفاض 
القيمة املتـراكمة إن وجـدت.

ألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم تضمني الشهرة لكل وحدة من وحدات توليد النقد للمجموعة )أو مجموعات وحدات توليد النقد( املتوقع أن 
تستفيد من تضافر االندماج.

يتم إجراء اختبـار انخفاض القيمة على وحـدة توليد النقد التي مت توزيع الشهرة عليها سنوياً أو بشكل مستمر إذا كان هناك مؤشر يفيد بتعرض تلك 
الوحدة النخفاض القيمة. إذا كانت القيمة القابلة لالستـرداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفتـريـة، تسجل خسارة انخفاض القيمة أوالً 
لتخفيض القيمة الدفتـرية لكل أصل يف الوحدة. يتم االعتـراف بأي خسـارة انخفاض يف قيمة الشهرة مباشرة يف بيـان الدخل املـوحد، وال يتم عكس 

خسارة انخفاض يف قيمة الشهرة يف الفتـرات الالحقة.

عند استبعاد وحدة توليد النقد ذات الصلة، يتم تضمني قيمة الشهرة يف حتديد الربح أو اخلسارة عند االستبعاد. 

االعتـراف باإليرادات  6-3
إيرادات ومصاريف الفوائد 

يتم االعتـراف بإيرادات ومصاريف الفوائد لكافة األدوات املالية التي تخضع للفوائد يف ما عدا املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
واخلسائر، ضمن »إيرادات الفوائد« و«مصاريف الفوائد« يف بيان الدخل املوحد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يُدرج الدخل من الفوائد الناجت من 

املوجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر ضمن »صايف األرباح من اإلستثمارات« يف بيان الدخل املوحد.

طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيها احتساب التكلفة املطفأة للموجودات املالية أو املطلوبات املالية وتوزيع إيرادات الفوائد أو مصاريف 
الفوائد على الفتـرات التي تخصها. نسبة الفائدة الفعلية هي املعّدل الفعلي خلصم قيمة املبالغ النقدية املتوقع دفعها واستالمها يف املستقبل عبر 
املدة املتوقعة لألداة املالية أو عبر فتـرة أقصر، إذا كان ذلك مناسباً، إلى صايف القيمة الدفتـرية لألصل أو املطلوب املالي. عند احتساب معّدل الفائدة 
الفعلية، تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدية آخذة باالعتبار كافة البنود التعاقدية لألداة املالية )مثل خيارات السداد املسبق(، ولكنها ال تأخذ 
باالعتبار اخلسائر االئتمانية املستقبلية. تتضمن عملية االحتساب هذه كافة الرسوم والنقاط املدفوعة أو املقبوضة بني أطراف العقد والتي تشكل 

جزءاً ال يتجزأ من معّدل الفائدة الفعلية وتكاليف املعاملة وكافة العالوات أو اخلصومات األخرى. 

إيرادات ومصاريف الفوائد )يتبـع(
عند شطب قيمة أي من املوجودات املالية أو مجموعة من املوجودات املالية املتشابهة نتيجة خلسارة انخفاض القيمة، يتم االعتـراف بإيرادات الفوائد 
باستخدام معّدل الفائدة املستخدم خلصم التدفقات النقدية املستقبلية بغرض قياس خسارة انخفاض القيمة. يتم احتساب االستـردادات املتعلقة 

بالقروض والسلف التي مت خفض قيمتها سابقاً على أساس املبالغ النقدية املقبوضة. 

إيرادات من متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية 
يتناول اإليضاح 3-20 )ج( سياسة املجموعة فيما يتعلق باالعتـراف بالدخل من متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية.

إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت
إلى  الرسوم  إيرادات  تقسيم  وميكن  لعمالءها.  تقدمها  التي  املتعددة  اخلدمات  مجموعة  من  والعموالت  الرسوم  من  إيرادات  املجموعة   جتنـي 

الفئتني التاليتني:

)أ( إيرادات رسوم مكتسبة من خدمات مقدمة على مدار فتـرة محددة من الزمن، حيث تستحق هذه الفئة من الرسوم على مدار تلك الفتـرة من 
الزمن. وتتضمن تلك الرسوم إيرادات العموالت وإدارة األصول وإدارة الوقف وغيره وأتعاب االستشارات. ويتم تأجيل رسوم التعهد باإلقراض بالنسبة 
للقرض احملتمل سـحبه والرسوم األخرى املتعلقة باالئتمان )مع أي تكاليف إضافية( ويتم قيدها كتعديل على نسبة الفائدة الفعلية على القرض. ويف 

حال وجود احتمالية عدم سـحب القرض، تقيد رسوم التعهد باإلقراض على مدار فتـرة التعهد على أساس القسط الثابت.

)ب( إيرادات رسوم من تقدمي رسوم خدمات معامالت متـرتبة من املفاوضات أو االشتـراك يف املفاوضات بشأ، معاملة للغير، مثل تـرتيب االستحواذ 
على أسهم أو أوراق مالية أخرى أو شراء أو بيع مشاريع جتارية. ويتم قيد تلك الرسوم عند إجناز املعاملة ذات الصلة. ويتم االعتـراف بالرسوم أو 

مكونات الرسوم املرتبطة بتنفيذ معني بعد استيفاء املعايير املناسبة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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إيرادات توزيعات األرباح 
يتم االعتـراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات يف بيان الدخل املوحد عندما ينشأ حق املجموعة يف استالمها )شريطة أن يُحتمل تدفق 

املنافع االقتصادية على املجموعة ومُيكن قياس اإليرادات قياًسا موثوًقا به(.

إيرادات عقود التأمني والدخل من عموالت التأمني
يتم االعتـراف باألقساط كإيرادات )أقساط مكتسبة( على أساس زمني على مدى الفتـرة الفعلية للمدة التي تغطيها البوليصة. ويتم إدراج اجلزء من 

القسط املستلم مبوجب عقود نافذة تتعلق مبخاطر غير منتهية يف نهاية فتـرة التقرير كمطلوب أقساط تأمني غير مكتسبة.

يتم االعتـراف بأقساط بوالص التأمني على احلياة يف تاريخ حترير البوالص وبتواريخ االستحقاقات الالحقة. 
يتم االعتـراف بالدخل من عموالت التأمني عند حترير البوالص إستناداً إلى الشروط والنسب املئوية املتفق عليها مع معيدي التأمني.

الربح واخلسارة من سداد القروض متوسطة األجل
مُيثل الربح أو اخلسارة من سداد القروض متوسطة األجل الفرق بني املبلغ املدفوع والقيمة الدفتـرية للمطلوبات عند تاريخ السداد.

إيرادات عقود اإليجار 
مت اإلفصاح عن السياسة احملاسبية للمجموعة لالعتـراف باإليرادات من عقود اإليجار التشغيلية يف البند 3-7 أدناه.

تقديـم اخلدمات
متثل إيرادات خدمات املشاريع واالستشارات إجمالي قيمة اخلدمات املقدمة واألعمال املنجزة والصـادر بها فواتير، صايف اخلصومات.

يتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات متويلية عندما تنص عقود اإليجار على حتويل جميع مخاطر ومنافع التملك إلى املستأجر. أما أنواع اإليجارات 
األخرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشـغيلية. 

3-7-1 املجموعة كمؤجر
ويتم  اإليجار.  عقود  يف  املجموعة  استثمارات  بقيمة صايف  مدينة  كذمم  التمويلية  اإليجار  عقود  اإليجار ضمن  عقود  من  املستحقة  املبالغ   تقيد 
توزيع الدخل من عقود اإليجار التمويلية على الفتـرات احملاسبية مبا يعكس نسبة عائد مرحلي ثابت على صايف استثمارات املجموعة القائمة بالنسبة 

لعقود اإليجار.

أثناء  املتكبدة  املباشرة  التكاليف  تضاف  اإليجار.  فتـرة  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  التشغيلية  التأجير  عقود  إيرادات  إثبات   ويتم 
املفاوضات والتـرتيبات املتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية إلى القيمة الدفتـرية لألصل املؤجر ويتم االعتـراف بها على أساس القسط الثابت على مدى 

فتـرة اإليجار.

3-7-2 املجموعة كمستأجر
األدنى  للحد  احلالية  بالقيمة  أو  اإليجار  بدء  عند  العادلة  بقيمتها  للمجموعة  كموجودات  مبدئًيا  التمويلية  اإليجار  عقود  املوجودات ضمن  تقيد 

ملدفوعات اإليجار إن كانت قيمة أقل. ويتم تضمني االلتزام الراهن على املؤجر يف بيان املركز املالي املوحد كالتزام بعقد إيجار متويلي.

وتُوزع دفعات اإليجار بني مصاريف التمويل وتخفيض االلتزام اإليجاري من أجل حتقيق نسبة فائدة ثابتة على الرصيد املتبقي على االلتزام. وتقيد 
عقود ايجار التمويلية على الفور يف األرباح أو اخلسائر ما لم تكن تلك العقود تعود مباشرة إلى موجودات مؤهلة حيث يتم يف تلك احلالة رسملتها 

وفق سياسة املجموعة العامة بشأن تكاليف القروض )انظر إيضاح 3-9(. ويتم إثبات اإليجارات الطارئة كمصروفات يف الفتـرات التي تُدفع فيها.

يتم تسجيل مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فتـرة اإليجار، إال إذا كان هناك أساس منهجي آخر أكثر 
التي تظهر ضمن عقود  مالئمة لتوزيع املنافع االقتصادية من األصل املستأجر على فتـرة اإليجار. يتم االعتـراف بااللتزامات اإليجارية احملتملة 

اإليجار التشغيلية كمصروف يف الفتـرة التي استحدثت بها.

كتخفيض  احلوافز  من  املنافع  بإجمـالي  االعتـراف  يتم  كمطلوب.  بها  االعتـراف  يتم  تشغيلية،  إيجار  عقود  إلبرام  إيجار  حوافز  استالم  حالة   يف 
ملصروف اإليجار على أساس القسط الثابت، إال إذا كان هناك أساس منهجي آخر أكثر مالئمة لتوزيع املنافع االقتصادية من األصل املستأجر على 

مدى فتـرة اإليجار.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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3-8    العمالت األجنبية 

يتم عرض البيانات املالية الفردية لكل منشأة يف املجموعة بعملة البيئة االقتصادية السائدة التي متارس فيها أنشطةها )عملتها الوظيفية(. ألغراض 
إعداد البيانات املالية املوحدة، يتم عرض النتائج والوضع املالي لكل منشأة بدرهم اإلمارات العربية املتحدة )درهم( الذي يعتبر العملة الوظيفية 

للمجموعة وعملة العرض للبيانات املالية املوحدة. 

بالدوالر  املعادلة  القيمة  العرض فقط، قد مت إظهار  أنه وألغراض  إال  املتحدة )درهـم(،  العربية  للمجموعة هي درهم اإلمارات  العرض  إن عملة 
األمريكي يف بيان املركز املالي املوحد، وبيان الدخل املوحد، وبيان الدخل الشامل املوحد، وبيان التدفقات النقدية املوحد وبعض اإليضاحات األخرى 

حول البيانات املالية املوحدة باستخدام سعر صرف دوالر أمريكي واحد = 3/673 درهم. 

عند إعداد البيانات املالية املنفصلة للمنشآت، تُسجل قيم املعامالت بالعمالت، عدا العملة الوظيفية )العمالت األجنبية(، على أساس أسعار التحويل 
السائدة بتاريخ تلك املعامالت. يف تاريخ كل تقرير يتم تـرجمة قيمة البنود النقدية املُدرجة بالعمالت األجنبية على أساس سعر الصرف السائد يف 
ذلك التاريخ، يتم تـرجمة البنود غير النقدية املدرجة بالقيمة العادلة واحملددة بالعمالت األجنبية على اساس اسعار الصرف السائدة يف تاريخ حتديد 

القيمة العادلة. ال يتم إعادة حتويل البنود غير النقدية التي مت قياسها على أساس التكلفة التاريخية واملقيمة بالعمالت األجنبية.

يتم االعتـراف بفرق الصرف يف بيان الدخل املوحد يف الفتـرة التي تنشأ فيها باستثناء: 

فروقات العملة املتعلقة مبوجودات قيد اإلنشاء بهدف إستخدامها يف عمليات اإلنتاج مستقباًل، حيث يتم إدراج تلك الفروقات ضمن  •
تكلفة هذه املوجودات والتي يتم إعتبارها كتعديالت على تكاليف اإلقتـراض بعمالت أجنبية؛  

فروقات العملة الناجتة عن الدخول يف معامالت بهدف التحوط من بعض مخاطر العمالت األجنبية؛ و •
فروقات العملة املتعلقة ببنود نقدية مدينة أو دائنة ناجتة عن العمليات األجنبية للمجموعة والتي ليس من احملتمل وال يوجد تخطيط  •

لسدادها وهي تشكل جزء من صايف االستثمار يف العمليات األجنبية والتي يتم االعتـراف بها يف البداية ضمن احتياطي حتويل 
العمالت األجنبية ويتم االعتـراف بها يف بيان الدخل املوحد عند إستبعاد صايف قيمة االستثمار. 

لغرض عرض هذه البيانات املالية املوحدة، تظهر املوجودات واملطلوبات لعمليات املجموعة بالعمالت االجنبية بالدرهـم اإلماراتي باستخدام اسعار 
الصرف السائدة يف تاريخ التقرير. تتـرجم االيرادات واملصاريف حسب سعر الصرف املتوسط للسنة ما لم تتقلب اسعار الصرف بصورة كبيرة خالل 
الفتـرة، ويف تلك احلالة تستخدم اسعار الصرف يف تاريخ املعاملة. تصنف فروق أسعار الصرف، إن وجد، كحقوق امللكية ويعتـرف به حتت »فروق 

تـرجمة العمالت األجنبية املتـراكمة«. إن هذه الفروق تسجل يف بيان الدخل املوحد للفتـرة التي تستبعد فيها العمليات االجنبية.

عند استبعاد أي من املعامالت األجنبية، يُعاد تصنيف جميع فروقات أسعار الصرف املتـراكمة يف حقوق امللكية املتعلقة بتلك املعاملة العائدة إلى مالكي 
البنك إلى بيـان الدخل املـوحد.

وإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق باالستبعاد اجلزئي ألي شركة تابعة ال ينتج عنها خسارة البنك للسيطرة على الشركة التابعة، فيتم إعادة توزيع احلصة 
املتناسبة لفروقات أسعار الصرف املتـراكمة إلى األطراف غير املسيطرة وال يتم االعتـراف بها يف بيان الدخل املـوحد. أما بالنسبة لكافة االستبعادات 
اجلزئية األخرى )أي االستبعادات اجلزئية لللشركات الزميلة واملنشأت اخلاضعة لسيطرة مشتـركة التي ال تفضي خلسارة البنك للتأثير اجلوهري 

أو السيطرة املشتـركة(، فإن احلصة النسبية لفروقات أسعار الصرف املتـراكمة يُعاد تصنيفها إلى بيان الدخل املـوحد.

تُعامل الشهرة وتعديالت القيمة العادلة من املوجودات واملطلوبات القابلة للتحديد الناجمة عن االستحواذ على معاملة أجنبية كموجودات أو مطلوبات 
للعملية األجنبية وحُتول إلى سعر الصرف السائد يف نهاية كل فتـرة التقرير. يتم االعتـراف بفروق أسعار الصرف يف حقوق امللكية.

3-9    تكاليف االقتـراض
إن تكاليف االقتـراض التي تعزى مباشرة إلى االستحواذ على موجودات مؤهلة أو إنشاءها أو انتاجها، وهي املوجودات التي تستغرق بالضرورة فتـرة 
كبيرة من الوقت لتصبح جاهزة لألغراض املعدة لها أو لبيعها يتم إضافتها إلى تكلة تلك املوجودات إلى إن تكون تلك املوجودات جاهزة إلى حد بعيد 

لألغراض املعدة لها أو لبيعها.

ويتم خصم اإليرادات االستثمارية املكتسبة من استثمار مؤقت على قروض محددة متوقفة على تكلفتها على قروض مؤهلة من تكاليف القروض 
املؤهلة للرسملة.

ويتم قيد جميع تكاليف القروض األخرى يف الربح أو اخلسارة يف الفتـرة التي ُدفعت فيها.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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3-10    املمتلكات واملعدات

 تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعـد طرح االستهالك املتـراكم وأي خسائر متـراكمة لإلنخفاض يف القيمة.

وال يتم استهالك أراضي التملك احلر أو األعمال الرأسمالية اجلارية.

 يتم االعتـراف باالستهالك، بحيث يلغي تكاليف املوجودات )بخالف األراضي واألعمال الرأسمالية قيد اإلجناز( باستخدام طريقة القسط الثابت 
مبنياً على مدة اخلدمة الفعلية املتوقعة كما يلي:

ســنوات
25 - 20 مباني لإلستعمال اخلاص
10 - 4 األثاث والتـركيبات واملعّدات والسيارات
10 - 5 حتسينات على املمتلكات وأخرى

يف نهاية كل سنة، يتم إجراء مراجعة على األعمار االنتاجيـة املقدرة، القيم املتبقية وطريقة احتساب االستهالك ويتم إثبات أي تأثير ناجت عن التغيرات 
يف التقديرات على الفتـرات املستقبلية. 

 يلغى االعتـراف بأي من بنود املمتلكات، اآلالت واملعدات عند استبعادها أو عندما ال يتوقع ظهور منافع اقتصادية من استمرار استخدام األصل. ويتم 
حتديد أي أرباح أو خسائر ناجتة عن استبعاد أي من املمتلكات، اآلالت واملعدات بالفرق بني عائد بيع األصل وقيمته الدفتـرية، ويتم تسجيلها يف بيان 

الدخل املوحد. 

 تقيد املمتلكات واملعدات بعد سنة من استهالكها بقيمة دفتـرية مقدارها وحـدة نقدية واحدة لكل أصل، بحيث يشطب اإلستهالك املتـراكم مقابل 
التكلفة. 

 يتم إظهار األعمال الرأسمالية قيد اإلجناز بالتكلفة ناقصاً أي خسائر انخفاض يف القيمة مقيدة. تتضمن التكلفة األتعاب املهنية وتكاليف االقتـراض 
بالنسـبة للموجودات املؤهلة مبا يتماشـى مع سياسة املجموعة احملاسبية ويتم تصنيف تلك العقارات للفئة املناسبة من فئات املمتلكات واملعدات عند 

إجنازها أو عندما تصبح جاهزة للغرض املعد لها. يتم بدء احتساب االستهالك لهذه املوجودات عندما تكون جاهزة لالستخدام املعد لها. 

3-11      االستثمارات العقارية
االستثمارات العقارية هي العقارات احملتفظ بها بغرض حتقيق إيرادات من إيجارها و/أو األرباح الرأسمالية )مبا يف ذلك العقارات حتت اإلنشاء 
لنفس الغرض(، يتم تسجيل اإلستثمارات العقارية مبدئياً بالتكلفة مضافاً إليها مصاريف املعاملة املتعلقة بها، ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. 

تسجل أية أرباح أو خسائر ناجتة عن التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ضمن بيان الدخل املوحد للفتـرة التي نتجت فيها. 

يتم إلغاء االعتـراف باالستثمارات العقارية عند االستبعاد أو عندما يتم سحب االستثمارات العقارية بشكل دائم من االستخدام وال يكون هناك أية 
فوائد مستقبلية متوقعة عند االستبعاد. ويتم تسجيل أية أرباح أو خسائر تظهر عند إلغاء االعتـراف بالعقار )احملتسب بالفارق بني صايف مقبوضات 

االستبعاد والقيمة الدفتـرية لألصل( يف بيان الدخل املوحد يف الفتـرة التي مت فيها إلغاء االعتـراف بالعقار.

3-12     انخفاض قيمة املوجودات امللموسة 
جتري املجموعة يف نهاية كل فتـرة تقرير مراجعة على القيم الدفتـرية للموجودات امللموسة لتحديد وجود أي مؤشر على انخفاض يف قيمة املوجودات، 
يف حال وجود مثل هذه املؤشرات، يتم تقدير القيمة املستـردة للموجودات لكي يتم حتديد مدى اخلسارة )إن وجد(. ويف حال يصعب فيها تقدير 
القابل  املبلغ  املجموعة  تُقدر  الفردي،  لألصل  التابعة  النقد  توليد  لوحدة  املستـردة  القيمة  بتقدير  املجموعة  تقوم  فردياً  لألصل  املستـردة  القيمة 
لالستـرداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل. عندما يكون من املمكن حتديد أسس توزيع معقولة وثابتة، يتم أيضاً توزيع موجودات الشركة 
إلى وحدات توليد نقد فردية، أو خالف ذلك يتم تخصيصها ألصغر مجموعة من وحدات توليد النقد التي ميكن حتديدها على أساس تخصيص 

معقول وثابت.

إن القيمة املستـردة هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع وقيمة اإلستخدام. عند تقييم قيمة اإلستخدام، يتم خصم 
التدفقات النقدية املقدرة حلساب القيمة احلالية باستخدام نسبة خصم ما قبل الضريبة والتي تعكس قيمتها السوقية مع األخذ بعني االعتبار أثر 

الوقت على النقد واملخاطر احملددة لألصل والتي لم يتم بناًء عليها تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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3-12     انخفاض قيمة املوجودات امللموسة )يتبع(

أما إذا كانت القيمة املستـردة املقدرة لألصل )أو وحدة توليد النقد( أقل من قيمته الدفتـرية، يتم خفض القيمة الدفتـرية لألصل )أو وحدة توليد 
النقد( إلى أن تصل إلى قيمته املستـردة. يتم االعتـراف بخسارة انخفاض القيمة يف بيان الدخل املوحد.

 عند عكس خسارة إنخفاض القيمة الحقاً، يتم زيادة القيمة الدفتـرية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى أن تصل للقيمة املقدرة املستـردة على أن ال 
تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفتـرية فيما لو لم يكن هناك إنخفاض يف قيمة األصل )وحدة توليد النقد( يف السنوات السابقة. يتم تسجيل عكس 
خسارة االنخفاض القيمة يف بيان الدخل املوحد وذلك ما لم يكن األصل املعني مدرًجا بقيمة معاد تقييمها حيث يتم معاملة عكس خسارة انخفاض 

القيمة كزيادة ناجتة عن إعادة التقييم.

3-13  املخصصات
يتم االعتـراف باملخصصات عندما يكون على املجموعة التزام حالي )قانوني أو استنتاجي( نتيجة أحداث سابقة ويكون من احملتمل أن يُطلب من 

املجموعة تسديد هذا االلتزام وميكن تقدير تكلفة هذه املخصصات بشكل يعتمد عليه. 

املبلغ املعتـرف به كمخصص هو أفضل تقدير لتسوية االلتزام اجلاري يف تاريخ التقرير مع األخذ يف االعتبار املخاطر والشكوك احمليطة بااللتزام. 
لهذه  احلالية  القيمة  هي  الدفتـرية  القيمة  فإن  ثم  ومن  االلتزام،  هذا  لتسوية  املقدرة  النقدية  التدفقات  باستخدام  املخصصات  تقاس   حيث 

التدفقات النقدية. 

عندما يكون من املتوقع إستـرداد من طرف ثالث جميع املنافع اإلقتصادية الالزمة لتسوية أحد املخصصات، يتم إدراج الذمة كأصل إذا أصبح من 
املؤكد بالفعل أنه سيتم إستالم التعويض وإذا كان من املمكن قياس مبلغ الذمة املدينة بشكل موثوق.

األدوات املالية   14-3
يتم االعتـراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية عندما تكون املجموعة طرفاً يف املخصصات التعاقدية لألدوات.

يتم قياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وتضاف أو تخصم تكاليف املعامالت التي تعزى مباشرة إلى حيازة أو إصدار 
املوجودات واملطلوبات املالية )عدا املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر( من القيمة العادلة للموجودات املالية 
أو املطلوبات املالية، حسب االقتضاء، عند االعتـراف املبـدئي يتم االعتـراف بتكاليف املعامالت املتعلقة مباشرة إلى حيازة موجودات مالية أو مطلوبات 

مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر مباشرة يف بيان الدخل املوحد.

املوجودات املالية   1-14-3
يتم االعتـراف أو اإلستبعاد لكافة املشتـريات أو املبيعات العادية للموجودات املالية على أساس تاريخ املتاجرة. املشتـريات أو املبيعات العادية هي 

مشتـريات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل اإلطار الزمني احملدد مبوجب اللوائح أو االتفاقية يف السوق.

تصنيف املوجودات املالية
ولتصنيف املوجودات املالية، يتم تصنيف األداة كـ«أداة ملكية« إذا كانت غير مشتقة ومستوفية تعريف«امللكية« للمصدر، باستثناء بعض األدوات غير 

املشتقة املطروحة للتداول والتي مت عرضها كأداة ملكية من قبل املصدر. وتصنف باقي املوجودات املالية غير املشتقة كـ »أدوات دين«. 

يصنف البنك املوجودات املالية كمقاسة الحًقا بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو اخلسارة على أساس أي مما يلي:

منط أعمال املؤسسة بشأن إدارة املوجودات املالية؛ و )أ( 
سمات التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املالي. )ب( 
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املشرق التقرير السنوي  462016

3-        ملخص ألهم السياسات احملاسبية )يتبع(
األدوات املالية  )يتبع(   14-3
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املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

تصنيف املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة ضمن هذه الفئة يف حال استيفاء كال الشرطني التاليني:

كان األصل املالي محتفًظا به ضمن منط أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصل املالي لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و )أ( 
أسفرت البنود التعاقدية لألصل املالي يف تواريخ محددة إلى تدفقات ندقدية تعد فقط دفعات على املبلغ األصلي وفائدة على املبلغ  )ب( 

األصلي غير املسدد.
يتم قياس أدوات الدين، وتشمل القروض والسلف والتمويل وأدوات االستثمار اإلسالمي بالتكلفة املطفأة يف حال توافر الشرطني اآلتيني: 

إذا كان األصل محتفظاً به وفقاً لنموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات بغرض جمع التدفقات النقدية املتعاقد عليها؛ و  )أ( 
إذا كان ينشأ عن البنود التعاقدية للموجودات املالية مواعيد محددة للتدفقات املالية املتعلقة حصرياً بأصل املبالغ غير املسددة والفوائد. )ب( 

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
ميكن للمجـموعة عند االعتـراف املبدئي أن تختار اختياًرا نهائًيا )على أساس كل أداة على حدى( أن حتدد االستثمارات يف أدوات امللكية كاستثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر، وهو التصنيف الذي ال يسمح به إال إن كانت استثمارات امللكية محتفًظا بها للمتاجرة.

ويكون األصل محتفًظا به للمتاجرة إذا:
كان مقتنى باألساس لغرض بيعه على املدى القريب؛ •
كان عند االعتـراف املبدئي جزًءا من محفظة من محافظ األدوات املالية احملددة التي تديرها املجموعة مًعا مع وجود دليل على منوذج  •

أعمال حديث ملناذج حتصيل الربح على املدى القريب؛ أو
كان أصاًل مشتًقا غير محدد ومؤهل كأداة حتوط أو ضمان مالي. •

وتقاس االستثمارات يف أدوات امللكية بالقيمة العالة من خالل الدخل الشامل األخر مبدئًيا بالقيمة العادلة مع تكاليف املعامالت، بينما تقاس الحًقا 
بالقيمة العادلة مع األرباح واخلسائر الناجتة من التغيرات يف القيمة العادلة املقيدة يف بيان الدخل الشامل املوحد واملتـراكم يف احتياطي إعادة تقيم 
االستثمارات. وعند استبعاد األصل ال يعاد حتويل األرباح أو اخلسائر املستحقة املتـراكمة سابًقأ يف احتياطي إعادة تقييم االستثمارات إلى بيان 

الدخل املوحد ولكن يُعاد تصنيفها كأرباح مستبقاة. 

للمعيار  أرباح وفًقا  بيان الدخل املوحد عندما يؤكد حق املجموعة يف استالم توزيعات  امللكية هذه يف  وتقيد األرباح على االستثمارات يف أدوات 
احملاسبي الدولي رقم 18 اإليرادات، وذلك ما لم تكن توزيعات األرباح معبرة بشكل صريح عن استـرداد أي جزء من تكلفة االستثمار.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر 
يقاس األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إال إن كان مقاًسا بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. 
ومع ذلك قد تختار املجموعة اختياًرا نهائًيا عند االعتـراف املبدئي أن يتم قياس أس من االستثمارات يف أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

أو اخلسارة لتعبر عن التغيرات الالحقة يف القيمة العادلة يف الدخل الشامل األخر.

وتقاس أدوات الدين غير املستوفية معيار التكلفة املطفأة )كما هو موضح أعاله( بالقيمة العادلة من خالل الربـح أو اخلسارة، بينما تقاس أدوات 
الدين املستوفية معيار التكلفة املطفأة وغير محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة بالقيم العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. ويجوز 
حتديد أداة الدين عند االعتـراف املبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إن كان هذا التحديد يلغي أو يحد بشكل كبير التعارض يف 
القياس أو االعتـراف الذي قد ينشأ من قياس املوجودات أو املطلوبات أو من قيد األرباح أو اخلسائر على تلك املوجودات أو املطلوبات على أسس 

مختلفة.

ويُعاد قياس أدوات الدين من التكلفة املطفأة إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة عندما يتغير نظام األعمال بحيث لم يعد يستوفى معيار 
التكلفة املطفأة. وال يُسمح بإعادة قياس أدوات الدين احملددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة عند االعتـراف املبدئي. وتختار املجموعة 
بشكل نهائي حتديد املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة عند االعتـراف املبدئي فقط إذا كان ذلك من شأنه أن يلغي أو يحد 
بشكل كبير من التعارض يف القياس أو االعتـراف الذي قد ينشأ بطريقة أو بأخرى من قياس املوجودات أو املطلوبات أو قيد األرباح أو اخلسائر على 

تلك املوجودات أو املطلوبات وفق أسس مختلفة.
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تقاس املوجودات املالية يف نهاية كل فتـرة تقرير بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر بالقيمة العادلة، ويتم االعتـراف باألرباح أو اخلسائر 
أرباح  »صايف  بند  حتت  الدخل  بيان  يف  بها  املعتـرف  واخلسائر  األرباح  صايف  تضمني  ويتم  املوحد.  الدخل  بيان  يف  القياس  إعادة  عن  الناجتة 

االستثمارات« يف بيان الدخل املوحد. يتم حتديد القيمة العادلة كما يبني اإليضاح 43 حول البيانات املالية املوحدة.

يتم االعتـراف بالدخل من الفوائد على أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسارة يف صايف األرباح واخلسائر املوضحة أعاله ويتم 
تضمينها حتت بند »صايف أرباح اإلستثمارات«.

يتم االعتـراف بإيرادات توزيعات األرباح على االستثمارات يف أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر يف بيان الدخل املوحد عندما 
يثبت حق املجموعة يف استالم هذه التوزيعات وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، وتدرج يف األرباح واخلسائر املوضحة أعاله.

إعادة التصنيف
إعادة تصنيف املوجودات املالية

عندما يغير البنك فقط منط أعماله بشأن إدارة املوجودات املالية، فيعيد البنك إعادة تصنيف جميع املوجودات املالية التي شملها هذا التغيير. ويف 
حال مت تطبيق إعادة التصنيف املشار إليه بأثر رجعي من تاريخ إعادة التصنيف فال توجد ضرورة مبوجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

9 إلعادة إدراج أي أرباح أو خسائر )مبا يف ذلك أرباح أو خسائر انخفاض القيمة( أو الفائدة املعتبر بها سابًقا.

إعادة التصنيف من القيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إلى التكلفة املطفأة
إذا أعاد البنك تصنيف أي من املوجودات املالية من فئة قياس القيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إلى فئة قياس التكلفة املطفأة، فتصبح 

قيمته العادلة يف تاريخ إعادة التصنيف هي القيمة الدفتـرية اإلجمالية اجلديدة.

طريقة الفائدة الفعلية
طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيها احتساب التكلفة املطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفتـرات التي تخصها. نسبة 
الفائدة الفعلية هي حتديداً النسبة التي يتم فيها خصم النقد املقدر استالمه يف املستقبل )مبا يف ذلك جميع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة 
والتي تشكل جزًءا ال يتجزأ من نسبة الفائدة الفعلية وتكاليف املعامالت والعالوات أو اخلصومات األخرى( وذلك عبر املدة املتوقعة للمطلوب املالي 

أو عبر فتـرة أقصر، حسب االقتضاء، إلى صايف القيمة الدفتـرية عند االعتـراف املبدئي.

األرباح  من خالل  العادلة  بالقيمة  املصنفة  املالية  املوجودات  عدا  )فيما  الدين  ألدوات  الفعلية  الفائدة  نسبة  أساس  على  بالدخل  االعتـراف  يتم 
واخلسائر( التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة املطفأة. يتم االعتـراف بإيرادات الفوائد يف بيان الدخل املوحد.

أرباح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية 
حتدد القيمة العادلة للموجودات املالية بالعمالت األجنبية بتلك العملة األجنبية وحتول على أساس السعر احلالي للصرف يف نهاية كل فتـرة تقرير. 
يشّكل سعر الصرف للعمالت األجنبية جزءاً من القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر الناجتة عنها،  لذلك،

ويتم قيد مكونات أسعار الصرف األجنبي للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر يف بيان الدخل املوحد،  •
العمالت  • الشامل األخر، فيتم االعتـراف مبكونات أسعار صرف  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  املالية  للموجودات  بالنسبة  أما 

األجنبية يف بيان الدخل الشامل املـوحد. 
بالنسبة ألدوات الدين املقيمة بالعمالت االجنبية واملقاسة بالتكلفة املطفأة يف نهاية الفتـرة احلسابية، يتم حتديد أرباح وخسائر أسعار صرف العمالت 

األجنبية على أساس التكلفة املطفأة لألصل املالي ويتم االعتـراف بها بيان الدخل املوحد.

إنخفاض قيمة املوجودات املالية
يتم تقييم املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة للتأكد من وجـود مؤشرات اخلسارة املسجلة لإلنخفاض يف القيمة يف نهاية كل فتـرة تقرير. يتم 
االعتـراف باالنخفاض يف قيمة املوجودات املالية عندما يكون هناك دليل موضوعي، نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد التسجيل املبدئي للموجودات 

املالية، أدى إلى تأثر التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل.
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قد يتضمن الدليل املوضوعي اخلسارة املسجلة لإلنخفاض ما يلي:

صعوبة مالية كبيرة للُمصدر أو الطرف املقابل، •
اإلخالل بالعقد، مثل التقصير أو التأخر يف سداد مدفوعات الفائدة أو املدفوعات الرئيسية، •
أن يصبح من احملتمل أن يكون املقتـرض سوف يُقدم على اإلفالس أو إعادة الهيكلة املالية، أو •
اختفاء سوق نشطة لهذا األصل املالي بسبب صعوبات مالية. •

تعكس  والتي  املقدرة  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  الدفتـرية  املالية  املوجودات  قيمة  بني  الفرق  القيمة  االنخفاض يف  قيمة  متثل 
الضمانات والرهونات، مخصومة بنسبة الفائدة األصلية.

يتم تخفيض القيمة الدفتـرية للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة مباشرًة مبقدار خسارة االنخفاض يف القيمة، باستثناء القروض والسلف 
وودائع وأرصدة لدى املصارف حيث يتم تخفيض القيمة الدفتـرية باستخدام حساب املخصص. ويف حال إعتبار القرض غير ممكن حتصيله، يتم 
شطب هذه القروض مقابل حساب املخصص. ويتم إضافة املبالغ املستـردة عن ذمم مت شطبها يف وقت سابق إلى حساب املخصص. ويتم االعتـراف 

بالتغيرات على القيمة الدفتـرية حلساب املخصص يف بيان الدخل املوحد. 

القيمة، يف فتـرة الحقة، وكان من املمكن أن يكون اإلنخفاض ذو صلة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد  إذا إنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض يف 
االعتـراف باإلنخفاض يف القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض يف القيمة املعتـرف بها يف السابق وذلك من خالل بيان الدخل املوحد إلى حد أن ال 

تتجاوز القيمُة الدفتـرية للموجودات املالية يف تاريخ عكس اإلنخفاض يف القيمة التكلفَة املطفأة يف حالة عدم االعتـراف بانخفاض القيمة.

تقوم املجموعة بتقييم انخفاض قيمة القروض والسلف املقاسة بالتكلفة املطفأة على النحو التالي:

)1(  قروض مقيمة فرديًا
كان هناك دالالت  إذا  للمجموعة من أجل حتديد فيما  االئتمانية  املخاطر  من قبل وحدة  تقييمها فردياً  يتم  التي  الشركات  بقروض  تتمثل غالباً 

ومؤشرات موضوعية على انخفاض قيمة القروض.

ويتم تقدير انخفاض قيمة القروض على أساس القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة عن طريق خصمها بإستخدام نسبة الفائدة 
الفعلية للقرض أو القيمة السوقية امللحوظة يف السوق، إن وجدت، أو القيمة العادلة للرهن إذا كان حتصيل القروض معتمد كلياً على الضمان. 

حُتتسب اخلسارة من إنخفاض قيمة القروض بطـرح قيمة القرض الدفتـرية من القيمة احلالية كما يتم إحتسابها أعاله.

قروض مقيمة جماعيًا  )2(
تتضمن خسائر انخفاض قيمة القروض املقيمة جماعياً مخصصـات على:

قروض جتارية عاملة وقروض أخرى )أ( 
عندما يتم تقييم القروض إفرادياً دون أن يكون هناك مؤشرات على وجود أي خسارة، ميكن أن يكون هناك خسائر مستقبلية محتملة    

مبنية على أساس تصنيف مركز مخاطرة القروض والهجرات املتوقعة وخصائص املنتجات واخلصائص الصناعية. 

انخفاض القيمة يغطي اخلسائر التي من املمكن أن تنتج من القروض العاملة الفردية املشكوك يف حتصيلها يف تاريخ التقرير والتي    
ال ميكن حتديدها فردياً إال يف وقت الحق مستقباًل. 

يتم احتساب االنخفاض بالقيمة املقدرة من قبل إدارة املجموعة لكل نوع من القروض على أساس اخلبرة السابقة وتصنيف القروض    
االئتماني والتغّيرات املتوقعة باإلضافة للخسائر املقدرة والتي تنعكس عن الظروف االقتصادية واالئتمانية مع األخذ بعني اإلعتبار 

متطلبات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

قروض فردية ذات صفات مشتـركة مدرجة على أساس احملفظة ويف حال لم تكن مبالغ القروض الفردية جوهرية  )ب( 
يُحتسب انخفاض قيمة القروض الفردية بتطبيق صيغة يتم فيها رصد مخصص بنسبة 25% من رصيد القرض الذي جتاوز موعد    
استحقاقه مبا يزيد على 90 يوماً وأقل من 120 يوًما، ومخصص بنسبة 50 % من رصيد القرض عندما يتخطى موعد استحقاقه 
ألكثر من 120 يوماً وأقل من 180 يوماً. ويتم إعدام كافة القروض عندما تتجاوز موعد استحقاها مبدة تزيد عن 180 يوماً أو رصد 

مخصص لها بالكامل صايف من الضمانات.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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املوجودات املالية )يتبع(   1-14-3
إلغاء االعتـراف باملوجودات املالية

ال تلغي املجموعة االعتـراف بأي أصل مالي إال عند انتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل املالي؛ أو عندما تقوم 
املجموعة بتحويل األصل املالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل بصورة جوهرية إلى منشأة أخرى. إذا لم تقم املجموعة بتحويل كافة مخاطر 
ومزايا امللكية أو حتويلها بصورة جوهرية واستمرت بالسيطرة على األصل احملولة ملكيته، تعتـرف املجموعة بالفوائد احملتجزة على األصل املالي 
واملطلوبات املصاحبة عن األموال التي قد تدفعها. أذا احتفظت املجموعة بصورة جوهرية بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل املالي احملول فإن 

املجموعة تستمر باالعتـراف باألصل املالي واالعتـراف كذلك باالقتـراض املضمون بالرهن عن صايف املبالغ احملّصلة. 

بيان  يف  املقبوض  املقابل  ومبلغ  لألصل  الدفتـرية  القيمة  بني  الفرق  يسجل  املطفأة،  بالتكلفة  املقاسة  املالية  باملوجودات  االعتـراف  إلغاء   عند 
الدخل املوحد.

عند إلغاء االعتـراف باملوجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر، ال يعاد تصنيف مبلغ األرباح أو اخلسائر املتـراكمة املتكبدة سابقا 
يف إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات يف بيان الدخل املوحد، على أن يُعاد تصنيفه ضمن حساب األرباح املستبقاة.

املطلوبات املالية وأدوات امللكية    2-14-3
التصنيف كدين أو أدوات ملكية

يتم تصنيف أدوات الدين وأدوات امللكيـة التي تُصدرها املجموعة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً جلوهـر العملية املتعاقد عليها يف العقد 
وتعريف املطلوبات املالية وأدوات امللكية.

أدوات امللكية
تعّرف أداة امللكية على أنها العقد الذي يثبت فائدة مستبقاة يف املوجودات املالية للشركة بعد اقتطاع كافة املطلوبات املتـرتبة عليها. تسجل أدوات 

امللكية التي تصدرها املجموعة بقيمة صايف املبالغ احملّصلة بعد طرح صايف تكلفة اإلصدار. 

املطلوبات املالية
يتم قياس جميع املطلوبات املالية فيما بعد بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر.

على الرغم من ذلك، فإن املطلوبات املالية التي تنشأ عندما يكون حتويل املوجودات املالية غير مؤهاًل أللغاء االعتـراف أو عند تطبيق طريقة التدخل 
املستمرة، وعقود الضمان املالي الصادرة عن املجموعة، وااللتزامات التي أصدرتها املجموعة لتقدمي قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق يتم 

قياسها وفقا للسياسات احملاسبية احملددة املبينة أدناه.

املطلوبات املالية املُقاسة فيما بعد بالتكلفة املطفأة
يتم قياس املطلوبات املالية غير احملتفظ بها للمتاجرة والتي لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر بالتكلفة املطفأة عند نهاية 
الفتـرات احملاسبية الالحقة. يتم حتديد القيم الدفتـرية للمطلوبات املالية التي يتم الحقاً قياسها بالتكلفة املطفأة على أساس طريقة الفائدة الفعلية. 

يتم تضمني أعبـاء الفوائد التي لم يتم رسملتها كجزء من تكاليف املوجودات يف بيان الدخل املوحد.

طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيها احتساب التكلفة املطفأة للمطلوب املالي وتوزيع أعبـاء الفوائد على الفتـرات التي تخصها. نسبة 
الفائدة الفعلية هي حتديداً النسبة التي يتم فيها خصم النقد املقدر استالمه يف املستقبل عبر املدة املتوقعة للمطلوب املالي )مبا يف ذلك جميع الرسوم 
املدفوعة أو املستلمة التي تُشكل جزءاً يف نسبة الفائدة الفعلية، وتكاليف املعاملة وعالوات أخرى أو خصومات( أو )أينما كان مناسباً( عبر فتـرة 

أقصر، إلى صايف القيمة الدفتـرية عند االعتـراف املبدئي. 

أرباح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبة 
بالنسبة للمطلوبات املالية احملددة بالعمالت األجنبية ويتم قياسها بالتكلفة املطفأة عند نهاية كل فتـرة تقرير، يتم حتديد أرباح وخسائر أسعار صرف 

العمالت األجنبية على أساس التكلفة املطفأة لألدوات ويتم االعتـراف بها يف بيان الدخل املوحد.

يتم حتديد القيمة العادلة للمطلوبات املالية بالعمالت األجنبية بتلك العملة ويتم حتويلها على أساس السعر احلالي يف نهاية الفتـرة احملاسبية.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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املطلوبات املالية وأدوات امللكية )يتبع(   2-14-3
عقود الضمان املالي

إن عقد الضمان املالي هو العقد الذي يتطلب من املصدر القيام بدفعات محددة لتعويض صاحب الضمان عن أي خسارة يتكبدها من جراء إخفاق 
املدين يف الوفاء بالدفعات عند استحقاقها وفقاً ألحكام أداة الدين.

وتقاس عقود الضمان املالي الصادرة عن املجموعة بشكل مبدئي بقيمتها العادلة، كما تقاس الحقاً، إذا لم يتم حتديدها كأداة مالية بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح واخلسائر، بالقيمة األعلى لـ:

قيمة االلتزام مبوجب العقد، طبقا للمعيار احملاسبي الدولي رقم 37، املخصصات واملطلوبات الطارئة واملوجودات الطارئة؛ و •
     القيمة املعتـرف بها مبدئياً ناقص، إذا كان مناسباً، اإلطفاء الكلي املعتـرف به طبقا لسياسات االعتـراف باإليرادات. •

إلغاء االعتـراف باملطلوبات املالية
ال تلغي املجموعة االعتـراف باملطلوبات املالية إال عندما يتم إعفاء املجموعة من التزاماتها أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها. يتم إثبات الفرق بني القيمة 
الدفتـرية للمطلوبات املالية امللغى االعتـراف بها واملقابل املدفوع أو واجب الدفع، مبا يف ذلك املوجودات غير النقدية احملولة أو املطلوبات املتكبدة يف 

بيان الدخل املوحد.

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسـائر
تُصنف املطلوبات املالية كمطلوبات مالية »بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسـائر« عندما يحتـفظ باملطلوب املالي إما للمتاجرة أو عندما يكون 

محدداً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسـائر.

يُصنف املطلوب املالي كمحتفظاً به للمتاجـرة إذا:

مت حتمل قيمته لغرض إعادة البيع يف املستقبل القريب، أو •
كان، عند االعتـراف املبدئي، جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة تديرها املجموعة وله سمات حديثة يتـرتب عليها احلصول على  •

أرباح على املدى القريب، أو
كان أداة مشتقة غير مصنفة وفّعالة كأداة حتوط. •

ميكن حتديد املطلوبات املالية، بخالف املطلوبات املالية احملتفظ بها للمتـاجرة، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسـائر عند 
االعتـراف املبـدئي إذا:

كان هذا التحديد يقلل، أو يخفض إلى حد بعيـد، عدم تناسق االعتـراف أو القياس الذي قد ينشـأ خالف ذلك؛ أو •
كان املطلوب املالي يشكل جزءاً من مجموعة موجودات أو مطلوب مالي أو كليهما معاً، والذي يتم تقييم إدارته أو آدائه على أساس  •

القيمة العادلة، وفق إدارة املخاطر واستـراتيجة االستثمار املوثقة للمجمـوعة، وكانت املعلومات بشـأن التجميع تُقدم داخليـاً على نفس 
األسـاس؛ أو

كان يشكل جزءاً من عقد يتضمن مشتق ضمني أو أكثر، ويسمـح املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9 األدوات املالية بتحديد  •
كامل العقد )موجودات ومطلوبات( بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسـائر.

تُدرج املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسـائر بالقيمة العادلة إضافة إلى أية أرباح أو خسائر ناجتة من إعادة القياس املعتـرف 
بها يف بيان الدخل املـوحد. تتضمن صـايف األرباح أو اخلسائر املعتـرف بها يف بيان الدخل املـوحد أية فوائد مدفوعة على املطلوب املالي ويتم تضمينه 

يف بـند »األرباح واخلسـائر األخرى«.

مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية   15-3
يتم إجراء مقاصة على املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان املركز املالي املوحد فقط عندما يكون هناك حق قانوني للقيام بذلك أو عندما 

تنوي املجموعة القيام بالتسوية على أساس صايف القيمة أو عند استعادة األصل وتسديد االلتزام يف نفس الوقت.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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األدوات املالية املشتقة    16-3
تستخدم املجموعة األدوات املالية املشتقة والتي تشمل العقود اآلجلة بالعمالت األجنبية، العقود املستقبلية على أسعار الفوائد، االتفاقيات اآلجلة 
لألسعار، مقايضات العمالت والفوائد، اخليارات على العموالت وأسعار الفائدة )احمُلررة واملشتـراة(. يتناول إيضاح 41 مزيداً من التفاصيل حول 

األدوات املالية املشتقة.

يتم قياس األدوات املالية املشـتقة يف البداية بالقيمة العادلة بتاريخ العقد ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة العادلة يف نهاية كل فتـرة تقرير. يتم االعتـراف 
بالربح أو اخلسارة يف بيان الدخل املوحد مباشرة، سلبيـة، ما لم تكن األدوات املشتقة مؤهلة ومحددة كأداة حتوط، ويف تلك احلالة يستند توقيت 
االعتـراف يف بيان الدخل املوحد على طبيعة عالقة التحوط. ويتم إدراج املشتقات بقيمها العادلة كوجودات إذا كانت القيمة العادلة موجبة، أو يتم 

إدراجها كمطلوبات إذا كانت القيمة العادلة سلبية.

يتم احلصول على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق املدرجة ومناذج خصم التدفقات النقدية ومناذج التسعير املعروفة املناسبة.

املشتقات الضمنية
يتم التعامل مع املشتقات الضمنية يف العقود املضيفة غير املشتقة التي ال تُشكل موجودات مالية ضمن نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 
األدوات املالية )مثل االلتزامات املالية( كمشتقات منفصلة عندما تكون مخاطرها و خصائصها ال تتصل اتصاال وثيقا بتلك العقود املضيفة، وال تٌقاس 

العقود املضيفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر.

محاسبة التحوط   17-3
تصنف املجموعة بعض أدوات التحوط، والتي تشمل األدوات املشتقة وغير املشتقة املتعلقة مبخاطر العمالت األجنبية، إما كتحوطات بالقيمة العادلة 
أو حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبيـة. يتم محاسبة حتوطات مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية على تعهدات املنشأة كتحوطات 

تدفقات نقدية.

عند بدء عالقة التحوط تقوم املجموعة بتوثيق العالقة بني أداة التحوط والبند املتحوط بشأنه، مع أهداف إدارة املخاطر واإلستـراتيجية لديها للقيام 
مبعامالت حتوط متنوعة. باإلضافة لذلك، عند بدء التحوط وبشكل مستمر، تقوم املجموعة بتوثيق ما إذا كانت أداة التحوط عالية الفعالية يف تسوية 

التغيرات يف القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط الذي يعزى إلى اخلطر املتحوط بشأنه.

يتضمن إيضاح 41 على تفاصيل بشأن القيمة العادلة لألدوات املشتقة املستخدمة ألغراض التحوط.

حتوطات القيمة العادلة
إن التغيرات يف القيمة العادلة للمشتقات املصنفة واملؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة يتم االعتـراف بها مباشرة يف بيان الدخل املوحد، مع أية تغييرات 
يف القيمة العادلة لألصل املتحوط أو االلتزام والعائدة إلى املخاطر املتحوطة. إن التغير يف القيمة العادلة ألداة التحوط والتغير يف البند املتحوط 

والعائد إلى املخاطر املتحوطة يتم االعتـراف به يف بيان الدخل املوحد.

يتم إيقاف محاسبة التحوط عندما تنهي املجموعة عالقة التحوط وعندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو يتم بيعها أو تنتهي مدتها أو تنفذ، أو عندما 
ال تعود مستوفية لشروط محاسبة التحوط. إن تعديل القيمة العادلة للقيمة الدفتـرية بالنسبة للبند املتحوط بشأنه الناجت من املخاطر املتحوط لها 

يتم إطفاؤه يف بيان الدخل املوحد من ذلك التاريخ.

حتوطات التدفقات النقدية

يتم االعتـراف باجلزء الفّعال للتغيرات يف القيمة العادلة لألدوات املشتقة التي مت حتديدها وتأهيلها كتحوطات للتدفقات، وتُسجل يف الدخل الشامل 
األخر وتتـراكم ضمن إحتياطي حتوطات التدفقات النقدية. تُدرج أية أرباح وخسائر تتعلق باجلزء غير الفّعال يف بيان الدخل املوحد على الفور ويتم 

تضمينها يف بـند األرباح واخلسـائر األخرى.

يُعاد تصنيف املبالغ املعتـرف بها سابقاً يف بيان الدخل الشامل املوحد واملتـراكمة يف حقوق امللكية إلى بيان الدخل املوحد يف الفتـرات التي يؤثر فيها 
البند املتحوط يف االعتـراف باملوجودات غير املالية أو املطلوبات غير املالية. وحُتول األرباح و اخلسائر املعتـرف بها سابقاً يف بيان الدخل الشامل 

واملتـراكمة يف حقوق امللكية ويتم تضمينها يف تكلفة األصل غير املالي أو املطلوب غير املالي.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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حتوطات التدفقات النقدية )يتبع(
يتم التوقف عن محاسبة التحوط إذا أنهت املجموعة عالقة التحوط، أو حني انتهاء سريان أدوات التحوط أو بيعها أو فسخها أو استعمالها، أو إن 
لم تعد مؤهلة كأدوات حتوط. إن أي أرباح أو خسائر معتـرف بها يف بيان الدخل الشامل املوحد ومتـراكمة يف حقوق امللكية يف ذلك الوقت تظل يف 
حقوق امللكية ويُعتـرف بها عندما يتم االعتـراف يف نهاية املطاف باملعاملة املتوقعة يف األرباح أو اخلسائر. ويف حال لم يعد يتوقع حدوث معاملة 

متوقعة، يتم االعتـراف باألرباح أو اخلسائر املتـراكمة يف حقوق امللكية فوًرا يف بيان الدخل الشامل.

حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبيـة

يتم احتساب حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية لنحو مماثل لتحوطات التدفقات النقدية. ويتم االعتـراف بأي ربح أو خسارة ناشئة 
عن أداة التحوط التي لها صلة باجلزء املطبق من التحوط يف بيان الدخل الشامل املـوحد، كما يتم تـراكم هذا الربح أو اخلسارة ضمن فروق حتويل 

العمالت األجنبية املتـراكمة. ويتم االعتـراف بالربح أو اخلسـارة املتعلقة باجلزء غير املطبق بشكل مباشر يف بيان الدخل املوحد.

األجنبية  العمالت  احتياطي حتويل  يف  واملتـراكمة  التحوط  من  الفعال  باجلزء  املتعلقة  التحوط  أداة  عن  الناجتة  واخلسائر  األرباح  تصنيف   يُعاد 
املتـراكمة إلى بيان الدخل الشامل عند استبعاد العمليات األجنبية.

عقود التأمني    18-3
تصنيف املنتجات  1-18-3

إن عقود التأمني هي عبارة عن عقود تكون فيها املجموعة )املؤمن( قد قبلت مخاطر التأمني اجلوهرية من طرف آخر )حامل البوليصة( وذلك 
باملوافقة على تعويض حاملي البوالص إذا كان هناك حدث مستقبلي غير مؤكد ومحدد )احلدث املؤمن عنه( يؤثر سلباً على حامل البوليصة. تقوم 
املجموعة بصورة عامة بتحديد إذا كان لديها مخاطر تأمني جوهرية مبقارنة الفوائد املدفوعة مع املتوجبة الدفع إذا كان احلدث املؤمن لم يتحقق. 

ميكن لعقود التأمني أيضاً حتويل املخاطر املالية.

إن عقود اإلستثمار هي العقود التي حتول فيها املخاطر املالية اجلوهرية. إن املخاطر املالية هي املخاطر الناجتة من إمكانية التغيير مستقباًل يف 
واحدة أو أكثر من أسعار الفائدة احملددة، سعر األداة املالية ، سعر املنتج، سعر صرف العملة األجنبية، مؤشر السعر ، سعر السهم، تصنيف اإلئتمان 

أو بند متغير واحد آخر ، بشرط أنه يف حالة املتغيرات غير املالية حيث تكون املتغيرات غير محددة بطرف من أطراف العقد.

عندما يتم تصنيف عقد على أنه عقد تأمني فإنه يبقي عقد تأمني لبقية سريانه، حتى لو إنخفضت مخاطر التأمني بصورة جوهرية خالل هذه 
الفتـرة، إال إذا ألغيت جميع احلقوق واإللتزامات أو أنتهت مدة سريانها. ومع ذلك، يتم إعادة تصنيف عقود اإلستثمار كعقود تأمني بعد البدء بالعمل 

إذا اصبحت مخاطر التأمني جوهرية.

تشتمل بعض عقود التأمني وعقود اإلستثمار على ميزة املشاركة اإلختيارية التي تعطي احلق حلامل البوليصة باحلصول على املنافع التالية كإضافة 
إلى املنافع املضمونة :

التي يرجح أن تكون جزءاً أساسياً من مجموع املنافع التعاقدية، •
التي يكون مبلغها أو وقت أدائها وفقاً للعقد عائداً لتقدير املَؤمن، و •
التي قامت تعاقدياً على أساس ما يلي : •

أداء مجموعة محددة أو بنوع محدد من العقود،( 1)
عوائد اإلستثمار احملققة و/أو غير احملققة على مجموعة محددة للموجودات لدى املَؤمن، و( 2)
الربح أو اخلسارة للشركة أو الصندوق أو أي مؤسسة أخرى تصدر العقد.( 3)

ميكن يف إطار املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 4 عقود التأمني معاجلة ميزة املشاركة اإلختيارية إما كعنصر يف رأس املال أو كالتزام أو ميكن 
فصلها بني العنصرين. تقوم سياسة املجموعة على معاجلة ميزة املشاركة اإلختيارية كإلتزام ضمن مطلوبات عقود التأمني واإلستثمار.

يتحمل حامل البوليصة املخاطر املالية املتعلقة ببعض عقود التأمني أو عقود اإلستثمار. مثل هذه املنتجات عادة ما تكون عقود مرتبطة بوحدات.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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3-18-2  االعتـراف والقياس

يتم تصنيف عقود التأمني إلى قسمني أساسيني وذلك بناًء على طبيعة املخاطر وطول الفتـرة الزمنية لتغطية مخاطر عقد التأمني، وكذلك بناًء على 
ثبات أو عدم ثبات الشروط املشار لها يف ذلك العقد.

تتمثل هذه العقود يف عقود التأمني العامة والتأمني على احلياة.

3-18-3  عقود التأمني العامة

يتم تسجيل أقساط التأمني كإيرادات )أقساط تأمني مكتسبة( على أساس الفتـرات الزمنية املستحقة ومبا يتناسب مع فتـرة التغطية التأمينية. يتم 
تسجيل أقساط التأمني احملصلة من خالل عقود تأمني واملتعلقة بأخطار ال زالت قائمة كما بتاريخ بيان املركز املالي ضمن املطلوبات كأقساط تأمني 

غير مكتسبة. يتم إظهار أقساط التأمني ضمن األرباح واخلسائر قبل خصم العموالت.

يتم إدراج املطالبات ومصاريف تسويات اخلسائر املتكبدة ضمن األرباح واخلسائر على أساس اإللتزام املتوقع لتعويض حاملي عقود التأمني أو أطراف 
أخرى متضررة من حاملي تلك العقود.

عقود التأمني على احلياة   4-18-3

فيما يتعلق بعقود التأمني قصيرة األجل على احلياة، يتم تسجيل أقساط التأمني الناجتة عن عقود التأمني املذكورة كإيرادات )أقساط تأمني مكتسبة( 
على أساس الفتـرات الزمنية املستحقة ومبا يتناسب مع فتـرة التغطية التأمينية. يتم تسجيل أقساط التأمني املكتتبة من خالل عقود تأمني واملتعلقة 
بأخطار ال زالت قائمة كما بتاريخ بيان املركز املالي ضمن املطلوبات كأقساط تأمني غير مكتسبة. يتم إظهار أقساط التأمني ضمن األرباح واخلسائر 

قبل خصم العموالت.

فيما يتعلق بعقود التأمني طويلة األجل على احلياة، يتم تسجيل أقساط التأمني الناجتة عن عقود التأمني املذكورة كإيرادات )أقساط تأمني مكتسبة( 
عندما تصبح مستحقة الدفع حلامل البوليصة. مت إظهار أقساط التأمني قبل طرح العموالت.

يتم االعتـراف بإيرادات أقساط التأمني اجلماعي على احلياة عندما يتم الدفع من قبل حامل العقد.

يتم تسجيل اإللتزام الناجت عن الفوائد التعاقدية عند االعتـراف بأقساط التأمني والتي من املتوقع أن يتم تكبدها يف املستقبل. يعتمد اإللتزام على 
اإلفتـراضات للوفيات، نفقات الصيانة وإيرادات االستثمارات التي تثبت يف وقت إصدار العقد. يتم إدراج هامش إنحراف سلبي يف هذه اإلفتـراضات.

إذا تـرتب على عقد ضمان احلياة قسط واحد أو عدد محدود من أقساط التأمني املستحقة خالل فتـرة أقل بكثير من الفتـرة التي يتم توفير املنافع 
لها، فإنه يتم تأجيل الزيادة يف األقساط املستحقة على األقساط املقدرة واالعتـراف بها كدخل وفقاً لإلنخفاض يف خطر التأمني املتبقي من العقد 

امللزم واألقساط امللزمة وذلك متاشياً مع إنخفاض حجم الفوائد املتوقع دفعها يف املستقبل.

يتم إحتساب اإللتزامات يف نهاية فتـرة التقرير بإستخدام إفتـراضات متت يف بداية العقد.

يتم تسجيل املطالبات والفوائد املستحقة حلاملي العقود كمصاريف عند تكبدها.

عقود إعادة التأمني   5-18-3
يتم تصنيف العقود املبرمة مع شركات إعادة التأمني والتي يتم مبوجبها تعويض املجموعة عن اخلسائر الناجمة عن واحد أو أكثر من عقود التأمني 
املصدرة من قبل املجموعة واملتفقة مع متطلبات التصنيف عقود التأمني كعقود إعادة تأمني. بالنسبة للعقود التي ال تتوافق مع متطلبات ذلك التصنيف 
يتم إظهارها كموجودات مالية. تظهر عقود التأمني والتي تبرمها املجموعة مع أطراف تأمني أخرى ضمن عقود التأمني. يتم إعتبار املنـافع الناجتة 

عن دخول املجموعة يف عقود إعادة تأمني مبرمة كموجودات إعادة تأمني.

تقوم املجموعة بتقييم موجودات إعادة التأمني بشكل دوري. يف حال وجود مؤشر على خسائر إنخفاض قيمة موجودات إعادة التأمني تقوم املجموعة 
بتخفيض القيمة الدفتـرية لها إلى القيمة القابلة للتحصيل ويتم إدراج اخلسائر الناجمة ضمن بيان الدخل. يتم قياس املبالغ املطلوبة من أو إلى 
معيدي التأمني بشكل مستمر , بالقيمة املتعلقة بعقود إعادة التأمني وحسب شروط كل عقد من تلك العقود على حدة. تتمثل املبالغ املستحقة ملعيدي 

التأمني بشكل أساسي يف األقساط املستحقة عن عقود إعادة التأمني ويتم االعتـراف بها عند إستحقاقها.
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تثبيت  يتم  التأمني على احلياة وغيرها عندما ينطبق ذلك.  لعقود  العادية  أثناء سير األعمال  التأمني  بتقييم مخاطر إعادة  تقوم املجموعة أيضاً 
األقساط واملطالبات عن إعادة التأمني املفتـرضة كإيرادات أو مصاريف بنفس الطريقة عند إعتبار إعادة التأمني كأعمال مباشرة مع األخذ يف 
اإلعتبار تصنيف منتج أعمال إعادة التأمني. إن التزامات إعادة التأمني متثل األرصدة املستحقة لشركات إعادة التأمني. يتم تقدير املبالغ املستحقة 

الدفع بطريقة تتماثل مع عقود إعادة التأمني املرتبطة بها.

يتم إستبعاد موجودات وإلتزامات إعادة التأمني عند إلغاء أو إنتهاء مدة سريان احلقوق التعاقدية أو عند حتويل العقد إلى طرف أخر.

مطلوبات عقود التأمني   6-18-3
)أ(  إحتياطي أقساط التأمني غير املكتسبة

كما يف نهاية فتـرة التقرير، يتم تكوين مخصص من صايف األقساط احملتفظ بها من أعمال التأمني العامة، التأمني الصحي والتأمني على احلياة 
لتغطية أجزاء األخطار السارية. حُتتسب االحتياطيات على أساس نسبة الزمن مع االحتفاظ باحلد األدنى ملتلطبات االحتياطي وفق ما هو مطلوب 
من قبل القوانني املتعلقة بشركات التأمني. يُقدر قسط التأمني غير املستحق لفئات أعمال التأمني على احلياة واألفراد من قبل اكتواري املجموعة 

عند احتساب مطلوبات عقود التأمني لفئات أعمال التأمني.

)ب(  إحتياطي إضايف
يتألف االحتياطي اإلضايف من املخصصات املكونة لـ:

للزيادة التقديرية للمطالبات احملتملة عن األقساط غير املكتسبة )عجز األقساط(، •
املطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها كما يف نهاية فتـرة التقرير،  •
النقص احملتمل يف املبالغ املقدرة للمطالبات املبلغ عنها غير املسددة.  •

ميثل االحتياطي أفضل تقديرات من قبل اإلدارة لاللتزامات احملتملة كما يف نهاية فتـرة التقريـر. تُقدر الاللتزامات عن املطالبات املبلغ عنها غير 
املطالبات  تسوية  اإلدارة على اجتاهات  تقديرات  وتستند  للمجموعة،  عنها  مبلغ  فردية  بحاالت  التقديرات اخلاصة  باستخدام مدخالت  املسددة 
السابقة للمطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها. كما يف نهاية فتـرة التقرير، مت إعادة تقييم تقديرات املطالبات عن السنة السابقة للكفاية من قبل خبير 

اكتواري تابع للمجموعة، ويتم إدخال التغيرات على املخصص.

)ج( أموال التأمني على احلياة
يقوم خبير اكتواري مستقل بإحتساب أموال التأمني على احلياة للمنافع املستقبلية للبوالص يف كل فتـرة تقرير. تتضمن إفتـراضات اكتوارية هامشاً 
لإلنحرافات السلبية ويعتمد ذلك عادة على نوع البوليصة وسنة اإلصدار ومدة البوليصة. تعتمد إفتـراضات نسبة الوفاة على اخلبرة وجداول الوفيات 

املعدة ألغراض صناعة التأمني. تدرج التعديالت لرصيد أموال التأمني على احلياة ضمن بيان الدخل املوحد.

)د( مطلوبات الوحدات املرتبطة
بالنسبة للوحدات املرتبطة ببوالص أو عقود، تكون املطلوبات مساوية لقيمة احلساب املستحق للبوليصة. قيمة احلساب املستحق للبوليصة يتمثل يف 

عدد الوحدات املرتبطة بتلك البوليصة مضروباً يف سعر العرض لتلك الوحدات.

)هـ( مطالبات غير مسددة
يتم إثبات مطلوبات عقود التأمني املتعلقة باملطالبات غير املسددة عند إبرام العقود وحتميل األقساط كما بنهاية فتـرة التقرير. تُعرف هذه اإللتزامات 
مبخصص املطالبات غير املسددة، وتستند على التكلفة النهائية املقدرة جلميع املطالبات التي متت ولم تسدد يف نهاية فتـرة التقرير، وذلك بعد خصم 
املبالغ املتوقع إستـردادها. قد تكون هناك تأخيرات يف التبليغ والسداد لبعض أنواع املطالبات، لذلك فإن التكلفة النهائية  للمطالبات ال ميكن معرفتها 
مبوثوقية عالية بتاريخ بيان املركز املالي. ال يتم خصم قيمة اإللتزام ملقابلة القيمة املالية للزمن. ال يتم إثبات أي مخصص إلحتياطيات تسويات أو 

كوارث. يتم إلغاء االعتـراف باإللتزام عند إنتهائه، بطالنه أو الغاؤة.

3-18-7    تكاليف اإلستحواذ على البوالص
تتفاوت العموالت والتكاليف اخلاصة بضمان احلصول على عقود تأمني جديدة وجتديد عقود التأمني القائمة من عقد إلى آخر حيث يتم إثباتها 

كمصاريف عند حصولها.

تؤجل التكاليف املتكبدة نتيجة احلصول على عقود إستثمارية طويلة األجل، حيث يتم إطفاءها على مدة أربع سنوات.
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عقود التأمني )يتبـع(   18-3
3-18-8    تعويضات احلطام والتنازل

يؤخذ يف اإلعتبار العائد املتوقع من احلطام وتعويضات التنازل عند قياس اإللتزام ملقابلة اإلدعاءات.

3-18-9  إختبار كفاية اإللتزام 

يتم إستخدام أفضل  الفحص،  القيام بهذا  التأمني. عند  للتأكد من كفاية مطلوبات عقود  يتم فحص كفاية اإللتزامات  نهاية كل فتـرة تقرير،  يف 
التقديرات املالية للتدفقات النقدية التعاقدية املستقبلية ومصاريف التعامل وإدارة املطالبات باإلضافة إلى إيرادات اإلستثمارات للموجودات التي 

تقابل هذه املطلوبات. يتم حتميل أي عجز حاالً يف الربح أو اخلسارة.

3-18-10  الذمم املدينة والدائنة ذات الصلة بشركات التأمني 
يتم تسجيل الذمم املدينة والدائنة عند إستحقاقها. ويتضمن ذلك املطلوب من أو إلى الوكالء، الوسطاء وحاملي عقود التأمني وشركات إعادة التأمني.

يف حال وجود مؤشر على وجود خسارة يف إنخفاض قيمة ذمم التأمني املدينة، تقوم املجموعة بتخفيض القيمة الدفتـرية لتلك الذمم ويتم إدراج 
اخلسائر الناجمة يف بيان الدخل املوحد.

3-19     الضرائب
حيث يكون مالئماً، يتم أخذ مخصص للضرائب اجلارية واملؤجلة الناجتة عن نتائج األنشطة التشغيلية للفروع اخلارجية العاملة يف بلدان خاضعة 

لقانون ضريبي.

3-20    التمويل اإلسالمي واألدوات االستثمارية اإلسالمية
باإلضافة إلى اخلدمات املصرفيـة التقليدية، تقوم املجموعة بتقدمي أدوات مصرفيـة غير خاضعة للفائدة لعمالئه مت املوافقة عليها من قبل مجلس 

الشريعة.

إن جميع األدوات املصرفيـة اإلسالمية يتم احملاسبة عنها وفقاً للسياسات احملاسبية املبينة أدناه:

)أ(       التعريفات
فيما يلي مصطلحات يتم استخدامها يف التمويل اإلسالمي: 

املرابحة
هي اتفاقية تقوم املجموعة من خاللها ببيع بضاعة أو موجودات للعمالء، والتي قد قامت املجموعة بشرائها أو باإلستحواذ عليها بناًء على تعهد من 

العميل بأن يقوم بشرائها الحقاً وفقاً لبنود وشروط محددة. سعر البيع يتكون من تكلفة البضاعة وهامش الربح املتفق عليه.

إجارة
هي اتفاقية تقوم مبوجبها املجموعة التي تقوم بدور املؤجر بشراء أو انشاء موجودات معينة لغرض تأجيرها للعميل )املستأجر( بناًء على تعهده بتأجير 

املوجودات مببلغ وفتـرة متفق عليهما والتي تنتهي بإنتقال ملكية املوجودات املؤجرة إلى املستأجر.

مشاركة
اتفاقية بني املجموعة والعميل للمشاركة يف بعض املشاريع االستثمارية أو ملكية بعض العقارات وقد تنتهي بتملك العميل لكامل العقار. ويتم تقسيم 

حصص األرباح واخلسائر وفقاً للشروط املنصوص عليها يف االتفاقية.

املضاربة
اتفاقية بني املجموعة والعميل حيث تقدم املجموعة مبالغ محددة يقوم العميل بإستثمارها مبشاريع أو أنشطة محددة مقابل حصة محددة من األرباح. 

يف حالة اإلهمال أو عدم قدرة العميل على السداد أو إخالله ألي من شروط املضاربة يتحمل العميل كامل اخلسارة.

الوكالة
اتفاقية تقوم مبوجبها املجموعة بتزويد الوكيل مببلغ معني من املال لكي يقوم الوكيل باستثماره بشروط محددة مقابل أتعاب متفق عليها )مبلغ مقطوع 
من املال أو نسبة من املال املستثمر(. يتعهد الوكيل بإرجاع املبلغ املُستثَمر يف حال عدم قدرته على السداد أو إهماله أو إخالله ألي من شروط الوكالة. 
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3-20    التمويل اإلسالمي واألدوات االستثمارية اإلسالمية )يتبع(

)ب(           السياسة احملاسبية 
يتم قياس أدوات التمويل اإلسالمي واألدوات اإلستثمارية اإلسالمية بالتكلفة املطفأة، باستخدام طريقة الربح الفعلي، بعد طرح كافة املبالغ املعدومة، 

ومخصص الديون املشكوك يف حتصيلها واألرباح غير احملققة. 

نسبة الربح الفعلي هي املعّدل الفعلي خلصم قيمة املبالغ النقدية املتوقع استالمها يف املستقبل عبر املدة املتوقعة لألداة املالية أو عبر فتـرة أقصر، 
إن كان مناسباً.

يتم تكوين مخصص االنخفاض يف قيمة التمويل اإلسالمي واألدوات االستثمارية اإلسالمية حينما يكون حتصيلها أمراً مشكوك فيه مع األخذ بعني 
االعتبار متطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية )املبينة يف اإليضاح رقم 3-14-1(. يتم شطب التمويل اإلسالمي واألدوات االستثمارية اإلسالمية 

فقط عند استنفاذ كافة سبل التسديد املتاحة.

سياسة االعتـراف باإليرادات )ج( 
يتم االعتـراف باإليرادات من التمويل اإلسالمي واألدوات االستثمارية يف بيان الدخل املوحد باستخدام طريقة الربح الفعلي. 

ويتضمن احتساب الربح الفعلي كافة الرسوم املدفوعة أو املقبوضة، وتكاليف املعاملة، واخلصومات أو العالوات والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معّدل 
الربح الفعلي. تعتبر تكاليف املعاملة تكاليف إضافية مرتبطة مباشرة باالستحواذ او اإلصدار أو استبعاد األصل املالي. 

مرابحة 
يتم احتساب إيراد املرابحة على أساس معّدل الربح الفعلي على مدى فتـرة العقد وعلى أساس املبلغ غير املسدد. 

إجارة 
يتم االعتـراف باإليراد على أساس معّدل الربح الفعلي على مدى فتـرة اإليجار. 

مشاركة
يتم محاسبة اإليراد على أسـاس التناقص يف الرصيد عبر الفتـرات الزمنية والتي تعكس العائد الفعلي لألصل. 

مضاربة
يتم االعتـراف بإيرادات أو خسائر متويل املضاربة على أساس االستحقاق إذا كان باإلمكان قياسها بطريقة موثوقة. وبخالف ذلك، يتم االعتـراف 

باإليرادات بناًء على توزيعات املضارب بينما يتم قيد اخلسائر وقيدها على الدخل عند اإلعالن عنها من قبل املضارب. 

الوكالـة
يتم االعتـراف بالدخل املقدر من الوكالة على أساس االستحقاق موزعاً على املدة الفعلية، ويتم تعديله بالدخل احلقيقي عند االستالم. أما بالنسبة 

للخسائر فيتم محاسبتها عند وقت اإلعالن عنها من قبل الوكيل. 

)د( ودائع العمالء اإلسالمية والتوزيع على املودعني
يتم قياس ودائع العمالء اإلسالمية بدايًة بالقيمة العـادلة والتي عادًة ما متثل صايف املبلغ املقبوض بعد خصم تكاليف املعاملة املباشرة املتكبدة ويتم 

الحقاً قياسها بالتكلفة املطفأة باستخدام طـريقة الربح الفعلي. 

يتم احتساب توزيعات )األدوات اإلسالمية( على املودعني وفقاً إلجراءات املجموعة القياسية ويتم املوافقة عليها من قبل مجلس الشريعة للمجموعة.
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يف طور تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة واملوضحة يف إيضاح رقم 3، يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام، وتقديرات وافتـراضات للقيمة الدفتـرية 
للموجودات واملطلوبات لعدم وجود مصادر أخرى مؤكدة. يتم حتديد هذه التقديرات واالفتـراضات على أساس اخلبرة التاريخية والعوامل األخرى 

ذات العالقة. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة هذه التقديرات واالفتـراضات بشكل مستمر. يتم االعتـراف بالتعديالت على التقديرات احملاسبية يف الفتـرة التي يتم فيها إعادة تقييم 
هذه التقديرات وذلك يف حالة أن التعديالت الناجتة عن إعادة التقييم تؤثر على تلك الفتـرة فقط. أما يف حالة كون التعديالت الناجتة عن إعادة 

تقييم التقديرات تؤثر يف الفتـرة احلالية والفتـرات املستقبلية فيتم تسجيلها يف الفتـرات احلالية واملستقبلية.

فيما يلي األمور املهمة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات، أو االفتـراضات أو األحكام:

إنخفاض قيمة املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة   1-4
يتم  القيمة.  بالتكلفة املطفأة منخفضة  املالية املقاسة  باملوجودات  تتعلق  يتطرق اإليضاح رقم 3 لسياسة املجموعة احملاسبية للمخصصات والتي 
احتساب إنخفاض القيمة على أساس خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة أو بتطبيق نسبة معينة للقروض غير املصنفة على أساس حركة 
السوق أو مؤشرات عدم السداد التاريخية. أما بالنسبة للقروض والُسلف لألفراد فيتم إحتساب إنخفاض القيمة بناًء على معادالت والتي تعتمد على 

األقساط والدفعات التي جتاوزت موعد إستحقاقها.

يتم تكوين مخصص القروض وخسائر الُسلف بقيدها يف بيان الدخل املوحد كمخصص. إن الزيادة والنقصان يف املخصص والناجتة عن التغيرات يف 
تقييم القروض والسلف املتعثرة يتم إظهارها ضمن مخصص خسارة القروض والسلف املتعثرة والتي تؤثر طبقا لذلك على بيان الدخل املوحد.

قروض وسلف ُمقيمة فرديًا
يتم حتديد خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف املقيمة فردياً من خالل تقييم كل حالة على حدة. هذه الطريقة تنطبق على القروض وسلف 

الشركات املصنفة والتي تعتبر حسابات فردية جوهرية أو غير خاضعة لطريقة التقييم اجلماعي للقروض والسلف. 

تؤخذ العوامل التالية أدناه بعني االعتبار عند حتديد اخلسارة من انخفاض قيمة احلسابات املقيمة فردياً:

مـجموع إقتـراضات العميل. •
تصنيف مخاطرة للعميل - أي قدرة العميل على تنفيذ جتارة مربحة وحتصيل نقد كاف لسداد املبلغ املقتـرض.  •
قيمة الرهن واحتمالية حتويل امللكية. •
تكلفة استـرداد الدين.  •

تتطلب سياسة املجموعة إجراء مراجعة دورية ومنتظمة ملخصصات انخفاض القيمة للتسهيالت الفردية.

يستمر تصنيف القروض والسلف كقروض منخفضة القيمة إال إذا مت إعادة تصنيفها كقروض جارية واعتبر حتصيل الفائدة ومبلغ القرض األساسي 
مرجحاً كما هو متفق عليه. 

قروض مقيمة جماعيًا
تقوم إدارة املجموعة وفقاً للخبرة التاريخية السابقة والظروف االقتصادية واالئتمانية السائدة بتقييم حجم القروض والسلف التي من املمكن أن تكون 

متعثرة والتي لم يتم حتديدها بتاريخ التقرير. 

تقيم مخصصات احملافظ بشكل دوري ويتم تعديلها وفقاً لتقديرات اإلدارة وإرشادات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.  

مخصصات القروض املقيمة جماعياً يتم إعدادها بناًء على اخلسائر التي تتكبدها محافظ القروض الفردية ذات الصفات املشتـركة وحيث يكون 
القرض بحد ذاته ذو قيمة غير جوهرية.

يحتسب انخفاض قيمة القروض الفردية بتطبيق صيغة يتم فيها رصد نسبة 25% من رصيد القرض الذي جتاوز موعد استحقاقه مبا يزيد على 90 
يوماً وأقل من 120 يوًما، ومخصص بنسبة 50% من رصيد القرض عندما يتخطى موعد استحقاقه ألكثر من 120 يوماً وأقل من 180 يوماً. ويتم 

إعدام كافة القروض عندما تتجاوز موعد استحقاها مبدة تزيد عن 180 يوماً أو رصد مخصص لها بالكامل صايف من الضمانات.

يتم اسـتهالك تكلفة املمتلكـات واملعدات على مدة األعمار االنتـاجية املتوقعة التي يتم تقديرها بناًء على االستخدام املتوقع والتقادم والتي تعتمد على 
العوامل التشغيلية. لم تقم اإلدارة بإحتساب أية قيمة متبقية لألصل على اعتبار أنها غير جوهرية. 
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القيم العادلة لألدوات املالية  3-4
يتم حتديد القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية املسجلة يف بيان املركز املالي املوحد وغير املدرجـة يف األسواق املالية النشطة باستخدام 
تقنيات مختلفة للتقييم والتي تتضمن إستخدام مناذج حسابية. ويتم استنباط مدخالت هذه النماذج من بيانات السوق امللحوظة، إن أمكن، ولكن عند 
عدم توافر بيانات السوق امللحوظة، يجب القيام بافتـراضات لتقدير القيم العادلة. وتتضمن هذه االفتـراضات إعتبارات السيولة ومدخالت النموذج 
مثل تقديرات التّقلّب ألدوات حتوط غير مؤرخة ونسب اخلصم ونسب الدفعات املقّدمة ونسبة العجز لألوراق املدعومة مبوجودات. تعتقد اإلدارة أن 

أساليب التقييم املختارة واإلفتـراضات املستخدمة مالئمة لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية.

األدوات املالية املشتقة  4-4
بعد االعتـراف املبدئي، يتم احلصول على القيم العادلة لألدوات املالية املشتقة والتي تظهر بالقيمة العادلة بشكل عام بالرجوع إلى أسعار السوق 
املدرجة ومناذج التدفقات النقدية املخصومة ومناذج التسعير السوقية املقبولة املعتـرف بها. ومن بيانات أطراف مقابلة، يتم حتديد القيم العادلة 
باستخدام تقنيات التقييم التي ميكن الرجوع اليها عن طريق البيانات املتوفرة يف السوق. حيث يتم املقارنة مع أدوات مشابهة لديها بيانات سوقية، 
حتليالت لتدفقات نقدية مخصومة وتقنيات تقييم أخرى شائعة مستخدمة من قبل مشاركني يف السوق. إن العوامل الرئيسية والتي تهم اإلدارة عند 

تقدمي النموذج هي:

احتمال حدوث والوقت املتوقع للتدفقات النقدية املستقبلية من األداة. عادة يتم التحكم بتلك التدفقات النقدية من خالل شروط األداة،  )أ(  
على الرغم من أن تقديرات اإلدارة يف بعض الظروف تكون مطلوبة وذلك عندما تكون قدرة األطراف املقابلة على االلتزام بالشروط 

التعاقدية لألداة مشكوك فيها، و

نسبة اخلصم املناسبة لألداة. حتدد اإلدارة هذه النسبة وفق بيانات التسعير السوقية امللحوظة. وتأخذ اإلدارة بحسبانها عند تقييم  )ب(  
األدوات باإلشارة إلى أدوات مقارنة االستحقاق والهيكلية الذي يجرى به مقارنة املركز احملتجز.

اإلستثمارات العقارية  5-4
تقيـم املجموعة إستثماراتها العقارية بالقيمة العادلة على أساس تقديرات السوق املُعدة من إستشاري عقارات مستقلني. تستند هذه التقديرات على 
إفتـراضات تعتمد أساسا على ظروف السوق الراهنة يف تاريخ كل تقرير. ولذلك، تتأثر القيمة الـعادلة بأي تغير تشهده ظروف السـوق يف املستـقبل.

املطلوبات النهائية الناتـجة عن املطالبات املقدمة يف إطار عقود التأمني  6-4
يُعتبر تقدير املطلوبات النهائية الناشئة عن املطالبات املقدمة يف إطار عقود التأمني واحدة من أهم التقديرات احملاسبية للمجموعة. هناك مصادر 
لعدم التأكد والتي حتتاج إلى أن تؤخذ بعني اإلعتبار عند تقدير املطلوبات التي ستدفعها املجموعة ملثل هذه املطالبات. يجب إجراء التقديرات يف 
نهاية الفتـرة احملاسبية لكال من التكلفة النهائية املتوقعة للمطالبات املُدرجة والتكلفة النهائية املتوقعة للمطالبات املتكبدة غير املدرجة. يتم تقدير 
املطلوبات غير املسددة املبلغ عنها بإستخدام مدخالت التقديرات للحاالت الفردية املبلغ عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة على أساس إجتاهات 
تسويات املطالبات املاضية للمطالبات املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها. يف نهاية كل فتـرة تقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات مطالبات السنة السابقة 

للتأكد من كفايتها ويتم إجراء التغييرات على املُخصص.

تصنيف وقياس املوجودات املالية  7-4
يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية على منوذج عمل اإلدارة إلدارة املوجودات املالية وعلى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات 

املالية املقيمة. إن اإلدارة راضية بأن إستثمارات املجموعة يف األوراق املالية قد مت تصنيفها وقياسها بشكل مناسب.

إجراءات تقييم وقياس القيمة العادلة  8-4
تُصنف بعض من موجودات ومطلوبات املجموعة بالقيمة العادلة ألغراض التقارير املالية. ولتقدير القيمة العادلة ألي من املوجودات أو املطلوبات 
تستخدم املجموعة البيانات املستمدة من السوق إلى املدى املتاح. ويف حال عدم وجود مدخالت املستوى 1، تعني اإلدارة مقيمون مؤهلون مستقلون 
إلجراء عملية التقييم. يعمل البنك بشكل وثيق الصلة مع املقيميني املؤهلني اخلارجيني بغية إنشاء تقنييات تقييم مناسبة واملدخالت التي تالئم كل 

منط من أمناط تقنيات التقييم.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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نقد وأرصدة لدى املصارف املركزية  -5
ميثل التالي حتليل نقد وأرصـدة املجموعة لدى املصارف املركزية كما يف 31 ديسمبر: )أ( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم
845,591 1,0٤9,505 النقـد يف الصندوق

أرصدة لدى املصارف املركزية:
8,203,244 6,77٤,795 حسابات جارية وأرصدة أخرى
6,674,628 6,905,282 ودائع إلزامية 
3,700,000 3,900,000 شهادات إيداع 

19,423,463 18,629,582

فيما يلي التحليل اجلغرايف للنقد واألرصدة لدى املصارف املركزية: )ب( 
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم
10,876,322 12,0٤8,216 أرصدة داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة
8,547,141 6,581,366 أرصدة خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

19,423,463 18,629,582

يتطلب من املجموعة اإلحتفاظ بودائع إلزامية لدى مصارف مركزية مختلفة وذلك كحسابات حتت الطلب، ودائع ألجل وودائع أخرى  )ج( 
حسب املتطلبات اإللزامية. ال يجوز استخدام الودائع اإللزامية ألغراض أنشطة املجموعة اليومية. ال تخضع أرصدة النقد يف الصندوق 

واحلسابات اجلارية واألرصدة األخرى ملعدل فائدة، بينما حتمل شهادات اإليداع نسبـة فائدة مبعدل 0/74% )2015: 0/40%( سنوياً.

ودائع وأرصدة لدى املصارف  -6
ميثل التالي حتليل ودائع وأرصدة املجموعة لدى املصارف: )أ( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

2,011,629 1,٤18,631 حتت الطلب
192,997 55,000 مربوطة ليوم

12,805,486 17,19٤,119 ودائع ألجل
15,010,112 18,667,750

)122( - يطرح: مخصص انخفاض القيمة 

15,009,990 18,667,750

ميثل الوارد أعاله ودائع وأرصدة مطلوبة من:  )ب( 
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم

1,451,658 3,٤5٤,65٤ مصارف داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
13,558,454 15,213,096 مصارف خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

15,010,112 18,667,750
)122( - يطرح: مخصص انخفاض القيمة 

15,009,990 18,667,750

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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ودائع وأرصدة لدى املصارف )يتبع(  -6
احلركة على مخصص انخفاض القيمة  )ج( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

24,444 122 كما يف 1 يناير 
261 - احململ خالل السنة )إيضاح 32(

1,790 )122( )عكس( / فوائد معلقة 
)26,373( - حذوفات خالل السنة

122 - كما يف 31 ديسمبر 

املوجودات املالية األخرى  -7
فيما يلي حتليل املوجودات املالية األخرى للمجموعة كما يف 31 ديسمبر: )أ( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة
)1(  املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح و اخلسائر

سـندات دين 
2,624,985 1,008,996 سندات شركات وأوراق خزينة

36,027 10٤,٤00 صكوك

2,661,012 1,113,396
أوراق ملكية

16,548 - ُمدرجة
508 215 غير ُمدرجة

17,056 215
589,742 536,909 صناديق استثمار مشتـركة وصناديق أخرى 

3,267,810 1,650,520
)2(  املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

أوراق ملكية
402,783 38٤,21٤ ُمدرجة
216,650 3٤8,29٤ غير ُمدرجة

619,433 732,508
37,722 36,171     صناديق استثمار مشتـركة وصناديق أخرى )إيضاح 7 )ز((

657,155 768,679

3,924,965 2,٤19,199 )أ( مجموع  املوجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة 

)3(   موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة 

سندات دين 
7,141,930 10,01٤,326 سندات

963,140 9٤6,970 صكوك
)111,998( )111,998( يطرح: مخصص انخفاض القيمة

7,993,072 10,8٤9,298 مجموع  املوجودات املالية األخرى املقاسة بالتكلفة املطفأة     )ب(

11,918,037 13,268,٤97 مجموع املوجودات املالية األخرى])أ( + )ب([

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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املوجودات املالية األخرى )يتبع(  -7
فيما يلي التحليل اجلغرايف للموجودات املالية األخرى: )ب( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

3,338,488 3,٤9٤,333 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
8,579,549 9,77٤,16٤ خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

11,918,037 13,268,٤97

فيما يلي حتليل املوجودات املالية األخرى من خالل القطاع اإلقتصادي: )ج( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

5,323,051 5,935,271 القطاع احلكومي والعام
750,371 1,582,603 قطاع التجارة واألعمال

5,039,235 5,٤71,961 املؤسسات املالية 
805,380 278,662 أخرى

11,918,037 13,268,٤97

كانت احلركة على مخصص انخفاض قيمة املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة خالل السنة كما يلي: )د( 
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم

145,850 111,998 يف 1 يناير
)33,852( - عكس خالل السنة )إيضاح 32(

111,998 111,998 يف 31 ديسمبر

بلغت القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى املقاسة بالتكلفة املطفأة 10/76 مليـار درهم كما يف 31 ديسمبر 2016 )2015: 7/92  )ـه( 
مليـار درهم( )إيضاح 43(.

تتضمن املوجودات املالية األخرى املقاسة بالتكلفة املطفأة سنـدات دين بقيمـة اسمية 623 مليون درهـم )قيمة عادلة تبلغ 634 مليون  )و( 
درهم( ]2015: 750 مليون درهم )قيمة عادلة تبلغ 766 مليون درهم([ مت رهنها مبوجب اتفاقية إعادة الشراء مع البنوك )إيضاح 15(.

تتضمن املوجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر استمثار قيمته 36 مليون درهم )2015: 38 مليون درهم(  )ز( 
يف صندوق مكاسب للتمويل، الذي تديره املجموعة بدون تاريخ استحقاق ثابت أو فائدة، وتستند القيمة العادلة للتمويل على األسعار 

املدرجة بالسوق. 

تتضمن املوجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر مبلغ 225 مليون درهم )2015: 245 مليون درهم( متثل  )ح( 
اإلستثمار يف صندوق مكاسب وصندوق املشرق اإلسالمي للدخل وصندوق مشرق عرب تيجرز. تُدار هذه الصناديق من قبل املجموعة 

وليس لها تاريخ استحقاق ثابت أو فائدة. تستند القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات على أسعار السوق املدرجة.

القيمة  مُتثل  املطفأة.  بالتكلفة  املقاسة  الدين  لسندات  اإلئتمان  مخاطر  على  تـركيزات جوهرية  توجد  ال   ،2016 ديسمبر   31 كما يف  )ط( 
الدفتـرية املوضحة أعاله احلد األقصى لتعرض املجموعة ملخاطر اإلئتمان لتلك املوجودات.

خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016، مت االعتـراف بتوزيعات األرباح املستلمة من املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  )ي( 
الشامل األخر بقيمة 27 مليون درهم )2015: 26 مليون درهم( ضمن إيرادات استثمارات يف بيان الدخل املوحد )إيضاح 29(.

خالل السنة املنتـهية يف 31 ديسمبر 2016، بلغت قيمة التغييرات يف القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل  )ك( 
األرباح أو اخلسائر، ربح بقيمة 6مليون درهم )2015: خسارة بقيمة 41 مليون درهم( ومت االعتـراف بها كربح من االستثمارات يف بيـان 

الدخل املـوحد )إيضاح 29(.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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املوجودات املالية األخرى )يتبع(  -7
سجلت قيمة التغير يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر خالل السنة املنتـهية يف 31  )ل( 

ديسمبر 2016 أرباح قيمتها 12 مليون درهم )2015: خسائر قيمتها 178 مليون درهم( وُقيدت يف بيـان الدخل الشامل املـوحد.

قامت املجموعة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 بشراء واستبعاد أسهم ملكية بلغت بقيمة 250 مليون درهم )2015: 206مليون  )م( 
درهم( وقيمة 174 مليون درهم )2015: 150 مليون درهم( بالتـرتيب.

تتضمن املوجودات املالية األخرى املقاسة بالتكلفة املطفأة مبلغ 1.4 مليار درهم )2015: صفر( ميثل االستثمارات املعاد تصنيفها من  )ن( 
استثمارات مقاسة سابًقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. ونظًرا إلعادة التصنيف، فقد ارتفع صايف الربح للسنة املنتهية يف 

31 ديسمبر 2016 بقيمة 3.4 مليون درهم)2015: صفر(.

قروض وسلف مقاسة بالتكلفة املطفأة  -8
فيما يلي حتليل قروض وسلف املجموعة املقاسة بالتكلفة املطفأة: )أ(  

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

48,201,075 ٤8,720,9٤0 قروض
4,563,342 ٤,68٤,2٤3 تسهيالت جارية
3,167,485 2,78٤,011 بطاقات ائتمان

389,337 ٤59,800 قروض أخرى

56,321,239 56,6٤8,99٤
)2,766,169( )3,220,533( يطرح : مخصص االنخفاض يف القيمة 

53,555,070 53,٤28,٤61

فيما يلي حتليل قروض وسلف مقاسة بالتكلفة املطفأة من خالل القطاع اإلقتصادي: )ب(  

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

3,902,432 3,86٤,320 التصنيع 
3,849,313 5,503,953 االنشاءات

11,102,269 9,010,501 التجارة
4,282,487 3,8٤٤,615 النقل واإلتصاالت
4,820,698 5,698,٤16 اخلدمات 

660,483 1,82٤,699 املؤسسات املالية
16,604,872 16,581,261 أفراد
10,807,900 10,30٤,888 احلكومة ومشاريع ذات صلة

290,785 16,3٤1 أخرى

56,321,239 56,6٤8,99٤
)2,766,169( )3,220,533( يطرح : مخصص االنخفاض يف القيمة 

53,555,070 53,٤28,٤61

أخذ  يتم  أن  بعد  املتأخرة يف سجالتها حتى  واحلسابات  املشكوك يف حتصيلها  الديون  بتسجيل  املجموعة يف حاالت محددة  تستمر  )ج( 
مخصص النخفاض القيمة بنسبة 100%. ويتم احتساب الفوائد على معظم هذه احلسابات ألغراض التقاضي فقط وال يتم أخذها بالتالي 
إلى بيان الدخل املوحد. بلغت قيمة القروض والسلف التي لم تؤخذ فوائدها الى بيان الدخل املوحد، مبا يف ذلك احلسابات املكون لها 

مخصص بالكامل، مبلغ 2/20 مليار درهم كما يف 31 ديسمبر 2016 )2015: 1/95 مليـار درهم( )إيضاح 43(.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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قروض وسلف مقاسة بالتكلفة املطفأة )يتبع(  -8
إن احلركات على مخصص اإلنخفاض يف القيمة  للقروض والسلف املقاسة بالتكلفة املطفأة والفوائد املعلقة خالل السنة، كانت كما يلي: )د( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

3,136,593 2,766,169 كما يف 1يناير
789,214 903,225 مخصص انخفاض القيمة للسـنة )إيضاح 32(
84,835 117,17٤ فوائد معلقة
)4,440( )٤6,986( حتويل وتعديالت أخرى
)5,215( )3,900( استـردادات خالل السنة )إيضاح 32(

)1,234,818( )515,1٤9( حذوفات خالل السنة

2,766,169 3,220,533 كما يف 31 ديسمبر 

تأخذ املجموعة بعني اإلعتبار عند حتديد قابلية إستـرداد القروض والسلف أي تغيير يف جودة إئتمان القروض والُسلف املقاسة بالتكلفة  )ـه( 
املطفأة من تاريخ منح القروض حتى نهاية الفتـرة احملاسبية. يعد التـركيز على مخاطر اإلئتمان محدود ألن قاعدة العمالء كبيرة وليست 

ذات صلة.

9-        متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية مقاسة  بالتكلفة املطفأة 
فيما يلي حتليل لتمويالت املجموعة اإلسالمية ومنتجاتها االستثمارية املقاسة بالتكلفة املطفأة: )أ( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

متويل
3,907,356 3,69٤,7٤3 مرابحة
1,672,605 3,122,51٤ إجارة

5,579,961 6,817,257

استثمار
182,813 232,355 مضاربة

1,112,519 728,٤96 وكالة

1,295,332 960,851

6,875,293 7,778,108 املجمـوع
)216,056( )157,800( يطرح : إيرادات غير مستحقة
)48,631( )55,2٤5( مخصص االنخفاض يف القيمة

6,610,606 7,565,063

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة املطفأة )يتبع(   -9
فيما يلي حتليل للتمويل واألدوات االستثمارية اإلسالمية املقاسة بالتكـلفة املطفـأة من خالل القطاع اإلقتصادي: )ب( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

692,410 605,96٤ الصـناعة
1,263,384 1,988,٤59 اإلنشاءات
1,229,460 799,626 التجارة

778,107 323,8٤6 النقل واإلتصاالت
840,012 1,835,386 اخلدمات
23,576 278,256 املؤسسات املالية

1,607,374 1,783,5٤1 األفراد
440,972 163,030 احلكومة ومشاريع ذات صلة

6,875,293 7,778,108 املجموع
)216,056( )157,800( يطرح : إيرادات غير مستحقة
)48,631( )55,2٤5( مخصص االنخفاض يف القيمة

6,610,606 7,565,063

تبلغ قيمة التمويل واألدوات اإلستثمارية اإلسالمية التي لم تؤخذ بشأنها أرباح يف بيان الدخل املوحد، مبا يف ذلك احلسابات املكون لها  )ج( 
ُمخصص بالكامل كما يف 31 ديسمبر 2016 قيمة قدرها 71 مليون درهم )2015: 62 مليون درهم( )إيضاح 43(.

احلركة على مخصص اإلنخفاض يف القيمة: )د( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

48,014 ٤8,631 كما يف 1 يناير 
)382( 19,775 مخصص انخفاض القيمة /)عكس انخفاض القيمة( خالل السنة، بالصايف )إيضاح 32(

999 )1٤5( )عكس( / ربح معلق 
- )13,016( مشطوب خالل السنة

48,631 55,2٤5 كما يف 31 ديسمبر

عند حتديد قابلية إستـرداد التمويل وأدوات إستثمار إسالمية، تأخذ املجموعة بعني اإلعتبار أي تغيير يف جودة إئتمان التمويل اإلسالمي  هـ( 
وأدوات إستثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة املطفأة من تاريخ منحها يف البداية حتى نهاية الفتـرة احملاسبية. إن التـركيز على مخاطر 

اإلئتمان محدود نظراً ألن قاعدة العمالء كبيرة وليست ذات صلة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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موجودات أخرى  -10
2015 2016  

ألف درهـم ألف درهـم

184,702 237,529 فوائد مدينة
218,722 11٤,٤98 ممتلكات مستحوذ عليها مقابل تسوية ديون العمالء *
109,906 93,3٤9 مصاريف مدفوعة مقدماً

3,499,817 5,831,53٤ قبوالت عمالء **
879,233 863,918 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات )إيضاح 41(

1,351,272 1,728,520 ذمم تأمني مدينة 
84,718 9٤,٤05 ذمم بطاقات ائتمانية – مدينة
74,007 60,309 ضرائب مدفوعة مقدماً

526,593 528,25٤ أخــرى

6,928,970 9,552,316

* تتضمن املمتلكات املستحوذ عليها يف 31 ديسمبر 2016 مقابل تسوية ديون العمالء ممتلكات بقيمة دفتـرية صافية قدرها 113 مليون درهم )2015: 
215 مليون درهم(. إن قطعة األرض مسجلة باسم الرئيس التنفيذي للمجموعة بصفة أمانة وملصلحة املجموعة.

** تُسجل القبوالت كمطلوبات مالية )إيضاح 19( يف بيان املركز املالي املوحد عندما يكون لها حق تعاقدي للتعويض من العميل كأصل مالي.

11-     الشـهرة
استحوذت شركة عمان للتأمني ش.م.ع.، شركة تـابعة للبنك، خالل سنة 2012، على نسبة 51% من األسهم يف دبي جروب سيجورتـا أيه. إس.، وهي 
العام.  بالتأمني  تتعلق  التي  األجل  تأمني طويلة وقصيرة  إصـدار عقود  الشركة هو  نشـاط هذه  إن  تـركيـا.  إسطنبـول،  منشـأة ومسجلة يف  شركة 

استـحوذت املجموعة على دبي جروب سيجورتا أيه. إس. بهدف حتسني انتشارها اجلغرايف بشكل عام.

تبلغ النسبة الفعلية حلصة ملكيـة املجموعة يف هذه الشركة التـابعة %32/61. )2015: %32/61(.

12-     اإلستثمارات العقارية
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم
بالقيمة العادلة 

490,317 527,525 كما يف 1 يناير
3,012 - مشتـريات خالل السنة

34,196 )2,161( التغيير يف القيمة العادلة خالل السنة )إيضاح 30(
- )٤,500( استبعادات خالل السنة

527,525 520,86٤ كما يف 31 ديسمبر

يُحتفظ بكافة االستثمارات العقارية للمجموعة كتملك حر، وتقع جميعها يف دولة اإلمارات العربية املتـحدة.

مت التوصل إلى القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للشركات التابعة، كما يف 31 ديسمبر 2016، على أســاس التقييمات التي أجراها ُمقيمون 
مستقلون مؤهلون ليس لهم صلة باملجموعة ومن أصحاب الكفاءات الالزمة ولهم دراية باألوضاع السوقية الراهنة لتقييم العقارات يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

لم يطرأ على تقنيات التقييم أي تغيير خالل السنة.

تعتمد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة على البيانات السوقية غير امللحوظة، أي املستوى 3.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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املمتلكات واملعدات  -13

املجمـــوع أعمال رأسمالية 
حتت اإلنشاء

حتسينات على 
ممتلكات التملك 

احلر وأخرى

أثاث وتـركيبات 
ومعدات وسيارات

ممتلكات 
لإلستخدام 

اخلاص
ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

التكــلفة
2,007,261 37,789 440,084 480,645 1,048,743 كما يف 1 يناير 2015

231,119 12,434 93,992 93,804 30,889 إضافات خالل السنة
- )6,782( - 6,782 - حتويالت

)131,049( - )49,642( )80,684( )723( استبعادات / حذوفات

2,107,331 43,441 484,434 500,547 1,078,909 كما يف 31 ديسمبر 2015
136,063 13,331 77,415 39,981 5,336 إضافات خالل السنة
35,171 - - - 35,171 عكس انخفاض القيمة

- )18,936( - 18,936 - حتويالت
)121,889( - )5٤,538( )56,691( )10,660( استبعادات / حذوفات

2,156,676 37,836 507,311 502,773 1,108,756 كما يف 31 ديسمبر 2016

االستهالك املتـراكم وانخفاض القيمة
901,141 - 200,624 322,076 378,441 كما يف 1 يناير 2015 
148,637 - 67,790 62,232 18,615 محمل للسنة )إيضاح 31(

)107,817( - )34,316( )73,261( )240( محذوف عند االستبعاد / حذوفات

941,961 - 234,098 311,047 396,816 كما يف 31 ديسمبر 2015 
155,611 - 72,603 63,15٤ 19,85٤ محمل للسنة )إيضاح 31(

)106,53٤( - )٤9,176( )5٤,713( )2,6٤5( محذوف عند االستبعاد / حذوفات

991,038 - 257,525 319,٤88 ٤1٤,025 كما يف 31 ديسمبر 2016
القيمة الدفتـرية 

1,165,638 37,836 2٤9,786 183,285 69٤,731 كما يف 31 ديسمبر 2016

1,165,370 43,441 250,336 189,500 682,093 كما يف 31 ديسمبر 2015
 

ودائع وأرصدة للمصارف   -14
فيما يلي حتليل للودائع واألرصدة للمصارف: )أ( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

4,086,745 5,7٤3,217 ودائع ألجل
2,262,741 1,538,551 حتت الطلب
2,882,427 1,650,308 مربوطة ليوم

9,231,913 8,932,076

متثل الودائع واألرصدة أعاله اقتـراضات من:   )ب( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

2,848,821 1,73٤,671 مصارف داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة
6,383,092 7,197,٤05 مصارف خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 

9,231,913 8,932,076

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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إتفاقيات إعادة شراء مع املصارف  -15
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم نسبة الفائدة تاريخ االستحقاق إعادة التسعير

734.564 - 0/94% سنوياً مايو 2016 6 أشهر
- 35,028 1/43% سنوياً يناير 2017 شهر واحد
- ٤68,٤00 1/43% سنوياً مارس 2017 3 أشهر
- 102,172 1/53% سنوياً مارس 2017 3 أشهر

734.564 605,600

مت إيضاح الضمانات املقدمة مقابل االقتـراض باتفاقيات إعادة الشراء يف إيضاح 7 )و(حول البيانات املالية املوحدة.

ودائع العمالء  -16
فيما يلي حتليل ودائع العمالء:  )أ( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

38,839,043 ٤1,053,٤75 حسابات جارية وأخرى
3,555,435 3,٤06,698 حسابات توفير

22,849,312 25,٤86,951 ودائع ألجل

65,243,790 69,9٤7,12٤

حتليل من قبل القطاع االقتصادي:  )ب( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

4,959,337 ٤,915,852 القطاع العام واحلكومي
43,440,872 ٤6,572,635 قطاع التجارة واألعمال
14,397,197 1٤,77٤,919 األفراد
2,024,684 3,553,712 املؤسسات املالية

421,700 130,006 أخرى

65,243,790 69,9٤7,12٤

ودائع العمالء اإلسالمية  - 17
فيما يلي حتليل ودائع العمالء اإلسالمية:  )أ( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

2,845,304 3,78٤,930 حسابات جارية وأخرى
172,525 12٤,373 حسابات توفير

5,373,661 3,18٤,080 ودائع ألجل

8,391,490 7,093,383

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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ودائع العمالء اإلسالمية )يتبع(  - 17
حتليل من قبل القطاع االقتصادي: )ب( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

2,587,933 833,٤75 القطاع العام واحلكومي
2,987,231 3,177,6٤7 قطاع التجارة واألعمال

696,499 626,٤09 األفراد
2,119,827 2,٤55,852 املؤسسات املالية

8,391,490 7,093,383

أموال التأمني والتأمني على احلياة  -18

املجموع
صندوق أخر 

مرتبطة بالتأمني
 أموال التأمني 

على احلياة احتياطي إضايف
احتياطي أقساط 

غير مكتسبة مطالبات معّلقة
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

1,655,139 - 546,279 73,512 607,983 427,365 كما يف 1 يناير 2015
)95,435( - )22,747( 75,570 )118,486( )29,772( الزيادة / )النقص( 

1,559,704 - 523,532 149,082 489,497 397,593 كما يف 31 ديسمبر 2015
)٤8,9٤6( 9,503 )32,8٤3( )3٤,153( 30,075 )21,528( الزيادة / )النقص(

1,510,758 9,503 ٤90,689 11٤,929 519,572 376,065 كما يف 31 ديسمبر 2016

يُحتسب احتياطي أقساط التأمني غير املكتسبة على أساس نسبة الزمن مع االحتفاظ بـاحلد األدنى ملتطلبات االحتياطي وفق املطلوب من قبل 
القوانني بشأن شركات التأمني. يتم تقدير أقساط التأمني غير املكتسبة على احلياة بالنسبة للمجموعات واألفراد عن طريق اكتواري املجموعة عند 

احتساب مطلوبات عقود التأمني جلميع أعمال التأمني.

يتم حتديد أموال التأمني على احلياة بواسطة خبير اكتـواري مستقل لتقييم املنافع املستقبلية من البوالص يف نهاية كل فتـرة تقرير.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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مطلوبات أخرى  -19
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم

231,871 320,903 فوائد مستحقة الدفع
872,607 872,229 القيمة العادلة السلبية للمشتقات )إيضاح 41(

3,499,817 5,831,53٤ قبوالت عمالء *
540,781 928,873 أقساط تأمني محصلة مقدما
598,805 536,7٤7 مصاريف مستحقة
200,935 190,3٤2 إيرادات مقبوضة مقدماً 
295,519 37٤,65٤ أوراق دفع صادرة
193,997 189,9٤6 مخصص تعويض نهاية اخدمة املوظفني **
87,326 87,935 مخصص ضرائب

882,478 933,927 أخرى

7,404,136 10,267,090

*    تُسجل القبوالت كمطلوبات مالية يف بيان املركز املالي املوحد مع احلقوق التعاقدية للتعويض من العميل كأصل مالي )إيضاح 10(.

** يتضمن مخصص تعويض نهاية خدمة املوظفني 176 مليون درهم )2015: 181 مليـون درهم( عن املبالغ املقدرة لتغطيـة تعويض املوظفني عن نهاية 
اخلدمة يف تاريخ التقرير، حسب قانون العمل والعمال يف دولة  اإلمارات العربية املتحدة. من وجهة نظر اإلدارة، لن ينتج اختالف يف تقدير املخصص، 

يف حال مت احتسابه على أساس اكتواري.

يتعلق املبلغ املتبقي بشأن تعويض نهاية اخلدمة للموظفني بالفروع اخلارجية وشركات تابعة خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويُحتسب هذا املبلغ 
وفًقا للقوانني والنظم احمللية لكل بلد.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(



املشرق التقرير السنوي  702016

قروض متوسطة األجل  -20
20162015

ألف درهـمألف درهـم

3,135,3602.269.356أوراق متوسطة األجل 
1,836,5001,836,500قرض مشتـرك

٤,971,8604.105.856

استحقاقات األوراق املتوسطة األجل الصادرة ضمن البرنامج هي كما يلي: )أ( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم نسبة الفائدة تاريخ االستحقاق
110,190 - ثالثة أشهر اليبور + %1/450  24 فبراير 2016
41,369 - ثالثة أشهر اليبور + %1/250  16 مايو 2016

183,650 -  %1/370 23 يونيو 2016
36,730 - %2/060 25 يونيو 2016
36,730 - ثالثة أشهر اليبور + %0/780  30 يونيو 2016
93,294 - ثالثة أشهر اليبور + %1/300  7 يوليو 2016
36,730 -  %1/300 9 يوليو 2016
47,115 -  %0/270 28 يوليو 2016
73,460 - ثالثة أشهر اليبور + %0/800  4 أغسطس 2016
95,787 - ثالثة أشهر اليبور + %0/850  5 أغسطس 2016
43,974 -  %0/280 18 أغسطس 2016
94,230 - %0/250 11 أكتوبر 2016
31,410 -  %0/380 19 ديسمبر 2016
91,825 91,825 ثالثة أشهر اليبور + %1/000  18 يناير 2017

1,020,726 1,020,726 ثالثة أشهر اليبور + %1/125  24 يناير 2017
121,945 121,075 %2/750 6 فبراير 2017

- 98,069  %1/880 30 مارس 2017
- 6٤,760  %0/220 30 مارس 2017
- 38,856  %0/220 27 أبريل 2017
- 39,829  %0/400 3 مايو 2017
- 37,832  %1/830 11 مايو 2017

55,096 55,096 ثالثة أشهر اليبور + %1/750  6 يونيو 2017
- 312,205  %2/000 1 أغسطس 2017
- 73,٤60 ثالثة أشهر اليبور + %1/050  4 أغسطس 2017
- 111,٤12  %0/000 16 أغسطس 2017
- 183,650  %2/000 24 أغسطس 2017
- 32,380  %0/100 19 سبتمبر 2017
- 97,1٤0  %0/150 12 أكتوبر 2017
- 19٤,669  %2/100 20 نوفمبر 2017
- 99,57٤  %0/200 29 نوفمبر 2017
- 130,02٤ %2/150 30 نوفمبر 2017
- ٤0,٤03  %2/220 7 ديسمبر 2017
- 32,380  %0/250 11 ديسمبر 2017

55,095 55,095 ثالثة أشهر اليبور + %1/050  23 أبريل 2018
- 135,790  %4/100 7 سبتمبر 2018
- 36,730 ثالثة أشهر اليبور + %1/400  21 أكتوبر 2019
- 32.380  %0/500 19 ديسمبر 2019

2,269,356 3,135,360

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(



71 املشرق التقرير السنوي  2016

قروض متوسطة األجل )يتبع(  -20
فيما يلي العمالت السائدة بها األوراق متوسطة األجل:

20162015
ألف درهـمألف درهـم

2,329,78٤1,793,526دوالر أمريـكي
111,٤1295,787فرانك سويسـري

121,075121,945دينار كويتي
139,٤0341,369يورو

297,896216,729ين ياباني
-135,790يوان صيني

3,135,3602,269,356

أنشأت املجموعة برنامج أوراق متوسطة األجل – يورو بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي )2/75 مليار درهم( مبوجب إتفاقية مبرمة بتاريخ 4 فبراير 
2004. ويف 15 مارس 2010 ارتفع سقف برنامج أوراق متوسطة األجل – يورو مرة أخرى إلى 5 مليار دوالر أمريكي )18/37 مليـار درهم(.

مت خالل السنة إصدار أوراق مالية متوسطة األجل جديدة بقيمة 1/792 مليار درهم واستـرداد أوراق متوسطة األجل قيمتها 925 مليون درهم.

إن القيمة البالغة 1/02 مليار درهم هي أوراق مساعدة ذات فائدة متحركة وموافق عليها من قبل املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتـحدة 
ومؤهلة كقرض رأسمالي مؤهل من املستوى 2 وذلك حتى سنة 2012، وبالتالي يتم إطفاءها بنسبة 20% سنوياً للخمس سنوات التالية حتى يناير 2017 

وذلك إلحتسـاب كفاية رأس املال.

أبرمت املجموعة خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2014 اتفاقية قرض مشتـرك بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي )1/8 مليار  )ب( 
درهم( بهدف متويل أنشطة جتارية عامة. يبلغ أجل استحقاق القرض 3 سنوات ويُسدد عند االستحقاق، كما يحمل نسبة فائدة ليبور 

وهامش مبقدار 125 نقطة أساس يستوجب دفعها كل ثالثة أشهر.

رأس املال الصادر واملدفوع واإلحتياطات  -21
رأس املال الصادر واملدفوع )أ( 

بلغت األسهم العادية الصادرة واملدفوعة بالكامل كما يف 31 ديسمبر 2016 قيمة 177.530.823 سهم عادي بقيمة إسمية 10 دراهم للسهم الواحد 
)31 ديسمبر 2015: 177.530.823 سهم عادي بقيمة إسمية 10 دراهم للسهم(.

أعلن املساهمون خالل اجلمعية العمومية السنوية املنعقدة يف 22 يناير 2015 على توزيع أربأح أسهم للسنة املتنهية يف 31 ديسمبر 2014 بنبة 5% من 
رأس املال الصادر واملدفوع بقيمة بلغت 84.53 مليون درهم. وعليه، فقد ارتفع رأس املال املصرح به والصادر واملدفوع بقيمة توزيعات األرباح على 

األسهم.

إحتياطيات إلزامية وقانونية )ب( 
يتم حتويل 10% من أرباح السنة إلى االحتياطي اإللزامي وذلك وفقا للقانون اإلحتادي رقم 10/80 لدولة اإلمارات العربية املتحدة. ميكن التوقف عن 
هذه التحويالت إلى اإلحتياطي عندما يصل اإلحتياطي إلى النسب احملددة من قبل السلطات التنظيمية )إن النسبة احملددة يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة هي 50% من رأس املال الصادر واملدفوع(. يتعلق االحتياطي القانوني بعمليات البنك اخلارجية. إن اإلحتياطي اإللزامي والقانوني غير قابلني 

للتوزيع. 

إحتياطي عام )ج( 
يتم إحتساب اإلحتياطي العام وفقا لعقد تأسيس البنك وميكن استخدامه كما تقرره اجلمعية العمومية السنوية للمساهمني.

تسوية حتويل العمالت األجنبية املتـراكمة )د( 
يتم االعتـراف بفروقات الصرف املتعلقة بتـرجمة النتائج وصايف املوجودات للعمليات األجنبية للمجموعة من عمالتها الوظيفية إلى عملة عرض 
املجموعة )أي الدرهم( بشكل مباشر يف بيان الدخل الشامل املوحد ويتم تـراكمها يف احتياطي تسوية حتويل العمالت األجنبية املتـراكمة. يتم قيـد 
العمالت  تسوية حتويل  األجنبية يف مخصص  العمليات  االستثمارات يف  لتحوطات صايف  كأدوات حتوط  املصنفة  التحوط  أدوات  أرباح وخسائر 
األجنبية املتـراكمة. ويتم إعادة تصنيف فروقات سعر الصرف املتـراكم سابقا يف مخصص تسوية حتويل العمالت األجنبية املتـراكمة )فيما يخص 

تـرجمة كال من صايف املوجودات للعمليات األجنبية وحتوطات العمليات األجنبية( يف بيان الدخل املوحد عند استبعاد العمليات األجنبية.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(



املشرق التقرير السنوي  722016

رأس املال الصادر واملدفوع واإلحتياطات )يتبع(   -21
احتياطي إعادة تقييم االستثمارات  )هـ( 

يظهر احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات تأثيرات قياس القيمة العادلة لألدوات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. بلغت 
قيمة التغير يف القيمة العادلة للسنة ربح بقيمة 12 درهم )2015: خسارة بقيمة 178مليون درهم( قيدت يف بيـان الدخل الشـامل املـوحد.

احتياطي حتوط التدفقات النقدية )و( 
ميثل احتياطي حتوط التدفقات النقدية اجلزء الفعلي املتـراكم من األرباح أو اخلسائر الناجتة من األعباء يف القيمة العادلة ألدوات التحوط املبرمة 
التحوط  العادلة ألدوات  القيمة  التغيرات يف  الناجتة من  املتـراكمة  أو اخلسائر  األرباح  إعادة تصنيف  النقدية. وسيتم  التدفقات  مقابل حتوطات 
املعتـرف بها واملتـراكمة ضمن احتياطي حتوط التدفقات النقدية، سيتم إعادة تصنيفها يف بيان الدخل املوحد فقط عندما تؤثر املعاملة املتحوط منها 

على بيان الدخل املوحد، أو يتم تضمينها كتعديل أساسي إلى البند املتحوط منه غير املالي وفًقا للسياسة احملاسبية للمجموعة.

فيما يلي احلركة يف احتياطي حتوط القيمة العادلة:
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم

- 9,221 كما يف 1 يناير 
10,791 53,333 الربح الناجت من التغيرات يف القيمة العادلة ألدوات التحوط املبرمة مقابل حتوطات التدفقات النقدية
)1,570( )53,930( الربح املتـراكم الناجت من التغيرات يف القيمة العادلة ألدوات التحوط املعاد تصنيفها يف بيان الدخل املوحد

9,221 7,62٤ كما يف 31 ديسـمبر

توزيعات أرباح على أدوات حقوق امللكية )ز( 
خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016، وافق مجلس اإلدارة وصادق املساهمون يف االجتماع العمومي السنوي املنعقد بتاريخ 28 فبراير 2016 

على توزيع أرباح نقدية مقتـرحة بنسبة 40% مبا يبلغ 710 مليون درهم )للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015: 676 مليون درهم(.

األطراف غير املسيطرة   -22
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم

755,668 717,118 كما يف 1 يناير 
32,538 27.٤99 الربح للسنة

)56,069( ٤7 الربح / )اخلسارة( الشاملة األخرى للسنة
)18,129( )16,655( توزيعات أرباح مدفوعة

3,110 - مساهمة إضافية عائدة ملساهمي األطراف غير املسطيرة اجلدد*

717,118 كما يف 31 ديسمبر      728.009

* قام مساهمو األطراف غير املسيطرة لدبي جروب سيجورتا أيه. إس مبساهمة إضافية يف سنة 2015.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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احلسابات املتقابلة وااللتزامات  -23
فيما يلي حتليل للحسابات املتقابلة واإللتزامات للمجموعة: )أ( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

)1( احلسابات املتقابلة )نظامية(
40,720,747 38,285,010 ضمانات   
5,912,089 ٤,7٤3,855 إعتمادات مستندية   

46,632,836 ٤3,028,865
110,710 692,262 )2( إلتزامات لإلستحواذ على املعدات واملمتلكات
124,061 93,181 )3( إلتزامات اإليجارات التشغيلية

46,867,607 ٤3,81٤,308 مجموع احلسابات املتقابلة واإللتزامات

بلغت التسهيالت غير القابلة لإللغاء وغير املسحوبة، كما يف 31 ديسمبر 2016، مبلغ 7/9 مليـار درهم )2015: 4/73 مليـار درهم(. )ب( 

احلسابات املتقابلة - حتليل اإلستحقاق )ج( 

يتمثل حتليل إستحقاقات احلسابات املتقابلة للمجموعة فيما يلي:

املجمـــوع 5 سنوات فما فوق 1 – 5 سنوات 6 – 12 شهرًا 3 – 6 أشهر خالل 3 أشهر 2016
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

38,285,010 12,357,172 7,٤37,٤63 2,85٤,051 2,068,757 13,567,567 ضمانات
٤,7٤3,855 - 558,922 332,929 ٤92,225 3,359,779 إعتمادات مستندية

٤3,028,865 12,357,172 7,996,385 3,186,980 2,560,982 16,927,3٤6 املجموع

املجمـــوع 5 سنوات فما فوق 1 – 5 سنوات 6 – 12 شهراً 3 – 6 أشهر خالل 3 أشهر 2015
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

40,720,747 12,813,889 7,863,492 1,790,644 1,974,273 16,278,449 ضمانات
5,912,089 - 1,428,678 1,374,641 613,044 2,495,726 إعتمادات مستندية

46,632,836 12,813,889 9,292,170 3,165,285 2,587,317 18,774,175 املجموع

يتناول إيضاح 38 حول البيانات املالية املوحدة حتليل اإللتزامات واملطلوبات احملتملة على األساس اجلغرايف والقطاع االقتصادي.

التزامات التأجير التشغيلية )د( 

فيما يلي احلد األدنى للدفعات املستقبلية واملتضمنة يف عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء يف حال أن املجموعة هي املستأجر:

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

40,522 37,121 أقل من سنة واحدة
53,737 ٤6,077 من سنة إلى خمس سنوات
29,802 9,983 أكثر من خمس سنوات

124,061 93,181 املجموع

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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إيرادات الفوائد  -24
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم

3,318,455 3,392,622 قروض وسلف
379,512 520,761 مصارف
258,663 ٤11,008 موجودات مالية أخرى
145,316 1٤1,688 املصرف املركزي 

4,101,946 ٤,٤66,079

إيرادات من متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية   -25
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم
متويل

160,940 177,935 مرابحة
57,676 112,108 إجارة
3,032 9,٤66 أخرى

221,648 299,509

استثمار
5.220 10,518 مضاربة
31,425 37,528 وكالة

36,645 ٤8,0٤6

258,293 3٤7,555 املجموع

مصاريف الفوائد   -26
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم

608,318 861,٤70 ودائع العمالء
363,769 397,935 ودائع وأرصدة للمصارف األخرى 
61,105 86,125 قروض متوسطة األجل

1,033,192 1,3٤5,530

توزيع إلى املودعني – أدوات إسالمية  -27
متثل هذه املبالغ حصة اإليرادات املوزعة على املودعني يف املجموعة. إن التخصيصات والتوزيعات على املودعني موافق عليها من قبل مجلس الشريعة 

للمجموعة.  

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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صايف إيرادات الرسوم والعموالت  -28
2015 2016

ألف درهم ألف درهم
إيرادات الرسوم والعموالت

628,602 538,202 إيرادات العموالت
309,004 320,٤66 عمولة التأمني
656,842 688,8٤٤ رسوم ومصاريف اخلدمات املصرفية

1,212,096 1,272,00٤ رسوم متعلقة ببطاقات االئتمان
218,043 229.626 إيـرادات أخرى

3,024,587 3,0٤9,1٤2 مجموع إيرادات الرسوم والعموالت

مصاريف الرسوم والعموالت
)96,735( )35,07٤( مصاريف العموالت

)330,053( )3٤8,852( عمولة التأمني
)802,923( )898,576( مصاريف متعلقة ببطاقات اإلئتمان
)70,468( )81,967( مصاريف أخرى

)1,300,179( )1,36٤,٤69( مجموع مصاريف الرسوم والعموالت

1,724,408 1,68٤,673 صايف إيرادات الرسوم والعموالت

صايف إيرادات االستثمارات   -29
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم

33,305 2٤,029 صايف األرباح احملققة من بيع موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
)41,291( 6,310 تعديالت القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر )إيضاح 7 )ك((
160,330 20٤,709 إيرادات فوائد من أوراق دين بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

1,019 1,081 إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر 
)10,345( )٤90( صايف اخلسارة احملققة من بيع موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة 

26,088 26,878 إيرادات توزيعات أرباح من املوجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل األخر  )إيضاح 7 )ي((

169,106 262,517

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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إيرادات أخرى، صايف  -30
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم
34,196 )2,161( التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات العقارية )إيضاح 12(

413,100 ٤23,٤78 أرباح صرف العمالت األجنبية، صايف
334,048 393,352 أرباح تأمني وأخرى متعلقة بالتأمني، صايف )إيضاح 30 )أ((
)4,959( 53,837 الربح / )اخلسارة( من  استبعاد ممتلكات ومعدات

- )250( اخلسارة من استبعاد استثمارات عقارية
7,070 6,95٤ تعديل القيمة العادلة للمشتقات

38,747 )16,1٤2( أخرى

822,202 859,068

أرباح تأمني وأخرى متعلقة بالتأمني، صايف )أ(	

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

1,399,184 1,3٤2,328 صايف إيراد قسط التأمني
)1,115,567( )1,2٤9,606( صايف املطالبات املتكبدة

50,431 300,630 إيرادات أخرى متعلقة بالتأمني

334,048 393,352

مصاريف عمومية وإدارية  -31
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم

1,405,758 1,365,105 رواتب ومصاريف املوظفني
148,637 155,611 إستهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 13(

1,238 - مساهمات اجتماعية
916,894 885,985 أخرى

2,472,527 2,٤06,701

ساهمت املجموعة يف صندوق التقاعـد والتأمني الوطني ملواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة طبقاً للقانون اإلحتادي رقم )7( لعام 1999.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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مخصصات إنخفاض القيمة، صايف  -32

املجــموع انخفاض جماعي  شركات وأخرى أفراد 2016
ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

903,225 1٤2,812 573,358 187,055 مخصص االنخفاض يف قيمة القروض والسلف، بالصايف )إيضاح 8 )د((
37,617 - 37,617 - مخصص موجودات أخرى، بالصايف
19,775 - 1٤,3٤6 5,٤29 مخصص ملوجودات إسالمية منخفضة القيمة، بالصايف )إيضاح 9 )د((

890,٤72 - - 890,٤72 حذف قروض وسلف منخفضة القيمة
)3,900( - )3,900( - استـرداد مخصص مقابل قروض وسلف منخفضة القيمة )إيضاح 8 )د((

)113,530( - )68,672( )٤٤,858( استـرداد قروض وسلف محذوفة سابقاً

1,733,659 1٤2,812 552,7٤9 1,038,098

املجــموع انخفاض جماعي  شركات وأخرى أفراد 2015
ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

789,214 )305,170( 987,501 106,883
مخصص / )عكس مخصص( االنخفاض يف قيمة القروض والسلف،

بالصايف )إيضاح 8 )د((

261 - 261 -   
مخصص االنخفاض يف قيمة األرصدة املستحقة من املصارف، بالصايف 

)إيضاح 6 )ج((
38,120 - 38,120 - مخصص موجودات أخرى، بالصايف

)382( 8,000 - )8,382(
)عكس مخصص( / مخصص ملوجودات إسالمية منخفضة القيمة، بالصايف

)إيضاح 9 )د((

)33,852( - )33,852( -
عكس مخصص مقابل موجودات مالية أخرى منخفضة القيمة 

)إيضاح 7 )د((
470,835 - - 470,835 حذف قروض وسلف منخفضة القيمة
)5,215( - )5,215( - استـرداد مخصص مقابل قروض وسلف منخفضة القيمة )إيضاح 8 )د((

)259,176( - )215,580( )43,596( استـرداد قروض وسلف محذوفة سابقاً

999,805 )297,170( 771,235 525,740

ربح السهم الواحد   -33
يتم إحتساب ربح السهم الواحد بقسمة صايف ربح السنة العائد إلى مالكي الشركة األم على عدد املتوسط املرجح لألسهم العادية قيد اإلصدار خالل 
الفتـرة. ووفًقا للمعيار احملاسبي الدولي رقم 33 األرباح للسهم، مت أخذ تأثير أسهم املنحة املصدرة بأثر رجعي عند محاسبة عدد املتوسط املرجح 

لألسهم العادية خالل جميع الفتـرات املعروضة على النحو التالي:

2015 2016
درهـم درهـم

2,402,107 1,926,٤12 صايف ربح السنة )بآالف الدراهم( )املوزعة على مالكي الشركة األم(

177,530,823 177,530,823 عدد األسهم العادية القائمة )إيضاح 21 )أ((

13/53 10/85 األرباح  األساسية واملخفضة للسهم الواحد )درهم( 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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توزيعات األرباح املقتـرحة   -34
كما يف تاريخ املوافقة على البيانات املالية املوحدة، مت تقدمي اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيعات األرباح إلى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية 

املتـحدة من أجل احلصول على موافقه عليه. 

النقد وما يعادله   -35
ميثل النقد وما يعادله، النقد يف الصندوق واحلسابات اجلارية واألرصدة األخرى وشهادات اإليداع لدى املصرف املركزي واألرصدة لدى املصارف 

وودائع تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ قيمة اإليداع كما يلي :

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

845,591 1,0٤9,505 النقد يف الصندوق 
نقد وأرصدة لدى املصارف املركزية:

8,203,244 6,77٤,795 حسابات جارية وأرصدة اخرى 
10,828,896 12,٤89,137 إيداعات وأرصدة مستحقة من املصارف خالل ثالثة أشهر 

19,877,731 20,313,٤37

االستمثار يف شركات تابعة  -36
تتضمن مجموعة بنك املشــرق ش.م.ع. )»املجموعة«( من البنك والشركات التابعة املباشرة التالية كما يف 31 ديسمبر 2016: )أ( 

النشاط األساسي نسبة التصويت 
اململوكة )%( نسبة امللكية  مكان التأسيس

)أو التسجيل( والنشاط اسم الشركة التابعة

)%( )%(

متويل 98/00 98/00 اإلمارات العربية املتحدة أصول - شركة متويل )ش.م.خ(

التأمني وإعادة التأمني 63/94 63/94 اإلمارات العربية املتحدة مجموعة شركة ُعمان للتأمني )ش.م.ع.( 

برمجة وتطبيقات حاسوبية 100/00 100/00 اإلمارات العربية املتحدة مايند سكيب منطقة حرة ذ.م.م.

وساطة مالية 99/98 99/98 اإلمارات العربية املتحدة املشرق لألوراق املالية ذ.م.م.

تقدمي خدمات 100/00 100/00 اإلمارات العربية املتحدة اجناز سيرفيسز منطقة حرة – ذ.م.م.

شركة متويل إسالمي 99/80 99/80 اإلمارات العربية املتحدة مشرق اإلسالمي- شركة متويل )ش.م.خ(

وساطة وإدارة املوجودات 
وصناديق االستثمار 100/00 100/00 اإلمارات العربية املتحدة

مشرق كابيتال )شركة يف مركز دبي املالي العاملي( 
احملدودة

إدارة صناديق االستثمار 99/90 99/90 مملكة البحرين شركة مكاسب لصناديق االستثمار بي.اس.سي. 

إدارة صناديق االستثمار 99/90 99/90 مملكة البحرين )II( .شركة مكاسب لصناديق االستثمار بي.اس.سي

منشأة ذات غرض خاص 100/00 100/00 جزر الكاميان انفكتس ليمتد

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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االستمثار يف شركات تابعة )يتبـع(  -36
فيما يلي التفاصيل املالية للشركات التابعة غير اململوكة بالكامل من قبل البنك: )ب(	

اسم الشركة التابعة
الربح العائد إلى األطراف غير 

احلصص غير املسيطرة املتـراكمةاملسيطرة
2016201520162015

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

25,77031,355682,225699,630مجموعة شركة عمان للتأمني ش.م.ع
1,7291,183٤5,78٤17,488شركات تابعة ذات حصص غير مسيطرة وغير جوهرية فردًيا

27,٤9932,538728,009717,118

فيما يلي ملخصاً للمعلومات املالية ملجموعة شركة عمان للتأمني ش.م.ع، وهي الشركة التابعة الوحيدة التي متتلك حصص غير مسيطرة  )ج( 
جوهرية، ومتثل تلك املعلومات املالية األرصدة قبل احلذوفات الداخلية بني أعضاء املجموعة.

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

بيان املركز املالي
5,9٤7,870 7,19٤.38٤ مجموع املوجودات

٤,031,726 5,235,972 مجموع املطلوبات

1,916,1٤٤ 1,958,٤12 حقوق امللكية، صايف

بيان الدخل الشامل
1,399,184 1,3٤2,328 صايف إيرادات أقساط التأمني

)1,115,567( )1,2٤9,606( صايف املطالبات املتكبدة
29,415 15,50٤ صايف العموالت وإيرادات / )خسائر( أخرى
89,274 73,290 صايف إيرادات االستثمارات

)319,823( )101,302( صايف املصاريف

82,483 80,21٤ الربح للسـنة
)126,994( 9,517 )اخلسارة( / الدخل الشامل األخر

)44,511( 89,731 مجموع )اخلسارة( / الدخل الشـامل

بيان التدفقات النقدية
8,649 )٤9,1٤٤( صايف النقد )املستخدم يف( / الناجت من األنشطة التشغيلية

)227,526( )52,588( صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية
)9,588( 288,056 صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

)228,465( 186,32٤ صايف النقص يف النقد وما يعادله

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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املعامالت مع أطراف ذات عالقة  -37
إن بعض األطـراف ذات العالقة )مثل أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا واملساهمني الرئيسيني للمجموعة والشركات التي ميلكون  )أ( 
حصصاً رئيسية بها( هم عمالء لدى املجموعة ضمن نطاق النشـاط االعتيادي. إن مثل هذه املعامالت قد متت على نفس األسس السائدة 
مع األطراف غير ذوي العالقة مبا يف ذلك أسعار الفائدة والضمانات وال تتحمل أكثر من املخاطر ا العتيادية. مثل هذه املعامالت ألطراف 

ذات عالقة موضحة أدناه. 

تسيطر عائلة الغرير على املجموعة حيث ميتلكون 87/76% )2015: 87/73%( من رأسمالها الصادر واملدفوع. )ب( 

إن أرصدة األطراف ذات العالقة املتضمنة يف بيان املركز املالي املوحد هي كما يلي : )ج( 

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

1,539,510 2,586,٤03 قروض وسلف بالتكلفة املطفأة

1,401,076 1,216,323 ودائع العمالء

2,014,011 1,163,375 إعتمادات مستندية وضمانات 

يتضمن ربح السنة تعامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي : )د( 
2015 2016

ألف درهـم ألف درهـم

63,981 85,685 إيرادات الفوائد

10,353 7,809 مصاريف الفوائد

52,276 53,779 صايف إيرادات أخرى

تتضمن تعويضات كبار أعضاء اإلدارة الرواتب، والعالوات، واملنافع األخرى بقيمة 124 مليون درهم )2015: 148 مليون درهم( . )هـ( 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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تـركز املوجودات واملطلوبات وبنود خارج امليزانية العمومية   -38
املنطقة اجلغرافية : )أ( 

2015 2016

بنود خارج 
امليزانية 
العمومية

املطلوبات  املوجودات
بنود خارج 

امليزانية 
العمومية

املطلوبات  املوجودات

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

31,018,057 61,846,876 68,815,128 27,866,02٤ 59,783,528 7٤,22٤,٤11 اإلمارات العربية املتحدة
9,267,172 18,591,634 20,893,680 8,127,٤2٤ 21,619,112 21,313,7٤8 دول الشرق األوسط األخرى
3,192,241 11,309,970 10,269,825 2,882,022 13,0٤9,885 10,258,253 دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
3,155,366 4,922,973 15,178,548 ٤,153,395 8,875,366 17,017,12٤ دول أخــرى

46,632,836 96,671,453 115,157,181 ٤3,028,865 103,327,891 122,813,536

2015 2016 القطاع االقتصادي : )ب( 

بنود خارج 
امليزانية 
العمومية

املطلوبات  املوجودات
بنود خارج 

امليزانية 
العمومية

املطلوبات  املوجودات

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

 175,107 5,660,054 15,435,113 532,353 5,938,556 16,159,31٤ احلكومة والقطاع العام
 36,028,354 52,306,710 37,825,368 31,080,882 55,813,577 38,385,617 التجارة واألعمال

 920,813 15,431,320 15,015,784 659,53٤ 15,88٤,596 17,٤6٤,353 األفراد
 9,439,408 22,269,348 44,848,944 10,753,6٤3 2٤,989,793 ٤9,325,1٤8 املؤسسات املالية

69,154 1,004,021 2,031,972 2,٤53 701,369 1,٤79,10٤ قـطاعات أخرى

46,632,836 96,671,453 115,157,181 ٤3,028,865 103,327,891 122,813,536

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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معلومات عن القطاعات   -39
تقارير القطاعات 

التنفيذي  الرئيس  قبل  من  دروياً  مراجعتها  يتم  التي  املجموعة  مكونات  على  املبنية  الداخلية  التقارير  على  بناًء  التشغيلية  القطاعات  مت حتديد 
للمجموعة )صانع القرار التشغيلي للمجموعة(، وذلك لغايات تخصيص املوارد للقطاعات ولغايات تقييم أداء هذه القطاعات. املعلومات التي يتم 
إرسالها الى الرئيس التنفيذي لغايات توزيع املوارد وتقييم األداء تتم بناًء على الوحدات االستـراتيجية التالية والتي توفر املنتجات واخلدمات لألسواق 

املختلفة.

فيـما يلي قطاعات املجموعة الرئيسية وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 8 القطاعات التشغيلية: 

ومن  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  والتجارية يف  املؤسسية  املصرفية  وتشمل عمالء اخلدمات  اخلدمات املؤسسية احمللية  قطاع   .1
املنتجات الرئيسية و/أو خطوط األعمال التي تكون هذا القطاع، التمويل التجاري، متويل عقود املقاوالت، متويل املشاريع، اخلدمات 

املصرفية االستثمارية، خدمات املؤسسات االستشارية وإدارة النقد. 

املتحدة.  العربية  اإلمارات  الصغيرة داخل  املشاريع  أو  األفراد  إلى  خدمات األفراد احمللية وتشمل منتجات وخدمات مقدمة  قطاع   .2
وتشمل املنتجات املقّدمة إلى العمالء احلسابات اجلارية، وحسابات التوفير، والودائع الثابتة، وأدوات االستثمار، وودائع »مليونير املشرق«، 
والقروض الشخصية، وقروض متويل شراء السيارات، وقروض الرهن، وقروض األعمال، والبطاقات االئتمانية وفق برامج فريدة لوالء 
العميل، والتأمينات املصرفية، السحب على املكشوف واخلدمات املصرفية املتميـزة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة واخلدمات املصرفية 

اخلاصة وخدمات إدارة الثروات. 

قطاع اخلزينة وأسواق رأس املال ويشمل أنشطة تدفق أعمال من العمالء وأنشطة املضاربة. وتتألف أنشطة أنشطة لتدفق أعمال من   .3
العمالء على صرف العمالت األجنبية، واملشتقات، وهامش تغيرات العمالت، والعمليات املستقبلية، والتحوط، وأدوات االستثمار، وادوات 
امللكية احمللية )الوساطة(، وتعهدات إدارة املوجودات بالنيابة عن العمالء. وتشمل األنشطة التملكية تعهدات املتاجرة وأنشطة االستثمار 

بالنيابة عن املجموعة. 

قطاع اخلدمات املصرفية الدولية وتشمل أعمال األفراد واملؤسسات لفروع املجموعة خارج الدولة يف قطر، ومصر، والبحرين، والكويت   .4
ومتويل  بالسداد،  والتعهدات  والسداد،  التجارية،  اخلدمات  تتضمن  والتي  األخرى  اخلارجية  الفروع  يف  املقابلة  املصرفية  واخلدمات 

السداد، وحتصيل فواتير التصدير، ومساهمة املخاطر. 

يتم إدراج كافة األدوات املصرفية اإلسالمية املقّدمة إلى العمالء حتت قطاع اخلدمات املصرفية اإلسالمية. وتشمل هذه األدوات   .5
باملرابحة،  السلع  ومتويل  باملشاركة،  والتمويل  باملضاربة،  التوفير  وحسابات  والوديعة،  املضاربة،  وودائع  املنازل،  شراء  لتمويل  اإلجارة 
واإلجارة لتمويل شراء املعّدات، وصكوك االكتتاب، وخطابات اعتماد املشاركة، مرابحة ثقة اإلستالم وخطابات اعتماد املرابحة، والكفالة، 

وودائع الوكالة، وودائع املرابحة العكسية، واخلدمات االستشارية املتعلقة بالصكوك. 

تشّكل شركة التأمني التابعة، مجموعة شركة ُعمان للتأمني )ش.م.ع( قطاع التأمني. وتشمل املنتجات املقدمة إلى عمالء التأمني على   .6
احلياة والصحة واملركبات والبضائع البحرية والسفن واملالحة والتأمني ضد حوادث احلريق واحلوادث العامة وخطوط التأمني الهندسية 

واملسؤوليات والفردية. 

ويتألف املركز الرئيسي من استثمارات معينة وموجودات محتفظ بها مركزياً نظراً ألهميتها اإلستـراتيجية للمجموعة.  .7

تطبق املجموعة السياسات احملاسبية املبينة يف اإليضاح رقم 3 حول البيانات املالية املوحدة على القطاعات املتضمنة يف تقاريرها. متثل أرباح القطاع 
األرباح الناجتة عن كل قطاع دون تخصيص املصاريف العمومية واإلدارية ومخصصات إنخفاض القيمة وضرائب الدخل من العمليات اخلارجية.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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معلومات عن القطاعات )يتبع(  -39
تقارير القطاعات )يتبع(

2016

املجمـــوع
املركز 

الرئيسي  تأمني

اخلدمات 
املصرفية 

اإلسالمية 

اخلدمات 
املصرفية 

الدولية

خزينة 
وأسواق رأس 

املال 

خدمات 
فردية 
محلية 

خدمات 
مؤسسات 

محلية 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

3,362,367 320,696 59,016 305,836 696,323 39,058 1,09٤,٤٤3 8٤6,995
صايف إيراد الفوائد وايرادات 

األدوات اإلسالمية
2,806,258 60,639 376,003 15,6٤1 767,173 52٤,8٤8 589,50٤ ٤72,٤50 صايف إيرادات تشغيلية أخرى

6,168,625 381,335 ٤35,019 321,٤77 1,٤63,٤96 563,906 1,683,9٤7 1,319,٤٤5 مجموع اإليرادات التشغيلية

)2,٤06,701( مصاريف عمومية وإدارية
)1,733,659( صايف مخصصات إنخفاض القيمة  

2,028,265 الربح قبل الضريبة 

)7٤,35٤(
ضرائب الدخل من العمليات 

اخلارجية

1,953,911 الربح للسنة

موزعة كما يلي:
1,926,٤12 مالكي الشركة األم

27,٤99 األطراف غير املسيطرة

1,953,911

122,813,536 15,31٤,٤29 ٤,702,638 8,797,296 32,505,293 17,00٤,0٤2 13,579,281 30,910,557 موجودات القطاع

103,327,891 7,900,72٤ 2,577,053 8,٤50,303 23,155,000 7,٤67,659 2٤,153,152 29,62٤,000 مطلوبات القطاع

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(



املشرق التقرير السنوي  842016

معلومات عن القطاعات )يتبع(   -39
تقارير القطاعات )يتبع(

2015

املجمـــوع
املركز 

الرئيسي  تأمني

اخلدمات 
املصرفية 

اإلسالمية 

اخلدمات 
املصرفية 

الدولية

خزينة 
وأسواق رأس 

املال 
خدمات 

فردية محلية 

خدمات 
مؤسسات 

محلية 
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

3,261,789 248,281 40,963 193,036 631,421 69,458 1,202,319 876,311
صايف إيراد الفوائد وايرادات

األدوات اإلسالمية
2,715,716 13,593 352,188 114,534 669,321 483,192 635,477 447,411 صايف إيرادات تشغيلية أخرى

5,977,505 261,874 393,151 307,570 1,300,742 552,650 1,837,796 1,323,722 مجموع اإليرادات التشغيلية

)2,472,527( مصاريف عمومية وإدارية
)999,805( صايف مخصصات إنخفاض القيمة  

2,505,173 الربح قبل الضريبة 

)70,528(
ضرائب الدخل من العمليات

اخلارجية

2,434,645 الربح للسنة

موزعة كما يلي:
2,402,107 مالكي الشركة األم

32,538 األطراف غير املسيطرة

2,434,645

115,157,181 10,938,193 4,204,384 7,594,622 32,831,357 15,657,273 14,430,585 29,500,767 موجودات القطاع

96,671,453 5,744,081 2,336,422 8,459,961 21,281,772 9,009,000 23,041,000 26,799,217 مطلوبات القطاع

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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معلومات عن القطاعات )يتبع(   -39
املعلومات اجلغرافية 

متارس املجموعة أنشطةها يف أربعة مناطق جغرافية رئيسية – اإلمارات العربية املتحدة )املقّر الرسمي(، ودول الشرق األوسط األخرى )الكويت، 
والبحرين، ومصر، وقطر(، والدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )الواليات املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة( ودول أخرى )الهند، 

وهوجن كوجن(.

يبني اجلدول أدناه تفاصيل إيرادات املجموعة من العمليات املستمرة من العمالء اخلارجيني ومعلومات حول موجوداتها غير املتداولة مصنفة وفقاً 
للموقع اجلغرايف: 

اإليرادات التشغيلية من العمالء 
املوجودات غير املتداولة **اخلارجيني*

2016201520162015
ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

5,018,6٤24,968,9741,65٤,5371,653,031اإلمارات العربية املتحدة 
90٤,865790,11026,98736,008دول أخرى يف الشرق األوسط 

192,806167,5243,6252,476دول أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
50,89716,71819,530 52.312دول أخرى 

6.168.6255,977,5051,701,8671,711,045

*  تعتمد اإليرادات التشغيلية من العمالء اخلارجيني على مراكز املجموعة التشغيلية. 

**  تتضمن املوجودات غير املتداولة املمتلكات واملعدات، االستثمارات العقارية والشـهرة.

اإليرادات من األدوات واخلدمات الرئيسية 
مت اإلفصاح عن اإليرادات من األدوات واخلدمات الرئيسية يف اإليضاحات 24 و 25 و 28 و 29 و 30 يف البيانات املالية املوحدة. 

معلومات حول أهـم العمالء
لم تبلغ نسبة مساهمة أي عميل 10% أو أكثر يف إيرادات املجموعة للسنتني املنتهيتني يف 31 ديسمبر 2016 و 2015.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية  -40
يوضح اجلدول التالي تصنيف املجموعة لكل فئة من املوجودات واملطلوبات املالية والقيمة الدفتـرية لكل منهما كما يف 31 ديسمبر 2016: )أ( 

املجمـوع بالتكلفة  املطفأة 

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل األخر 

بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح 

واخلسائر
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

املوجودات املالية:
18,629,582 18,629,582 - - النقد وأرصدة لدى املصارف املركزية
18,667,750 18,667,750 - - ودائع وأرصدة لدى املصارف 

2,٤19,199 - 768,679 1,650,520 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة 
53,٤28,٤61 53,٤28,٤61 - - قروض وسلف مقاسة بالتكلفة املطفأة 

7,565,063 7,565,063 - - متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة املطفأة 
10,8٤9,298 10,8٤9,298 - - موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة

9,28٤,160 8,٤20,2٤2 - 863,918 موجودات أخرى

120,8٤3,513 117,560,396 768,679 2,51٤,٤38 املجموع 

املطلوبات املالية:
8,932,076 8,932,076 - - ودائع وأرصدة للمصارف

605,600 605,600 - - إتفاقيات إعادة الشراء مع املصارف
69,9٤7,12٤ 69,9٤7,12٤ - - ودائع العمالء

7,093,383 7,093,383 - - ودائع عمالء إسالمية
8,869,99٤ 7,997,765 - 872,229 مطلوبات أخرى
٤,971,860 ٤,971,860 - - قروض متوسطة األجل 

100,٤20,037 99,5٤7,808 - 872,229 املجموع 

يوضح اجلدول التالي تصنيف املجموعة لكل فئـة من املوجودات واملطلوبات املالية والقيمة الدفتـرية لكل منهما كما يف 31 ديسمبر 2015: )ب( 

املجمـوع بالتكلفة املطفأة 

بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل 

الشامل األخر 

بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح 

واخلسائر
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

املوجودات املالية:
19,423,463 19,423,463 - - النقد وأرصدة لدى املصارف املركزية
15,009,990 15,009,990 - - ودائع وأرصدة لدى املصارف 
3,924,965 - 657,155 3,267,810 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة 

53,555,070 53,555,070 - - قروض وسلف مقاسة بالتكلفة املطفأة 
6,610,606 6,610,606 - - متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة املطفأة 
7,993,072 7,993,072 - - موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة
6,526,335 5,647,102 - 879,233 موجودات أخرى

113,043,501 108,239,303 657,155 4,147,043 املجموع 

املطلوبات املالية:
9,231,913 9,231,913 - - ودائع وأرصدة للمصارف

734,564 734,564 - - إتفاقيات إعادة الشراء مع املصارف
65,243,790 65,243,790 - - ودائع العمالء
8,391,490 8,391,490 - - ودائع عمالء إسالمية
6,381,097 5,508,490 - 872,607 مطلوبات أخرى
4,105,856 4,105,856 - - قروض متوسطة األجل 

94,088,710 93,216,103 - 872,607 املجموع 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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املشتقات  -41
تستخدم املجموعة، يف سياق األعمال االعتيادية، أدوات املشتقات املالية التالية ألغراض املتاجرة والتحوط: 

املقايضات هي إلتزامات ملبادلة تدفق نقدي بآخر. بالنسـبة ملقايضات أسعار الفائدة فإن األطراف املقابلة بشكل عام يبادلون أسعار  )أ(	
الفائدة الثابتة واملعومة بعملة واحدة دون مبادلة املبلغ األصلي. بالنسـبة ملقايضات العمالت فإن املبالغ األصلية والفوائد الثابتة يتم تبادلها 
بعمالت مختلفة. أما بالنسبة ملقايضات أسعار التقاطع للعمالت فإن أصل املبلغ والفوائد الثابتة واملتحركة يتم تبادلها بعمالت مختلفة. 

)ب(	 مبادلة الديون املتعثرة هي عقود مبادلة يقوم مبوجبها املشتـري بسلسلة من الدفعات إلى البائع، وباملقابل، يتم استالم مبالغ يف حال تعثر 
أداة دين معينة أو اإلخفاق يف سدادها. 

العقود اآلجلة والعقود املستقبلية هي عقود إما شـراء أو بيع عملة محددة أو سلعة محددة أو أداة مـالية بسعر محدد وتاريخ محـدد يف  )ت(	
املسـتقبل. العقود اآلجـلة هي عقـود مخصصة متـارس يف األســواق ما بني الوسطـاء. العقود املستقبلية للعمالت األجنبية وأسعار الفائدة، 
متارس وفق مبالغ منطية وكميات محددة وقوانني سوق منظمة، ويتم تسوية التغيرات يف القيمة السوقية للعقود املستقبلية بشكل يومي. 

إتفاقيات العقود اآلجلة هي عقود مشابهة ألسعار الفائدة املستقبلية، إال أنه يتم التفاوض عليها بصورة فردية تستدعي تسوية نقدية  )ث(	
للفرق بني قيمة الفائدة املتعاقد عليها وأسعار الفائدة السوقية بتاريخ مستقبلي محدد على مبالغ التعاقد لفتـرة متفق عليها. 

عقد اخليار هو إلتزام تعاقدي يقوم مبوجـبه البائع )كاتب اخليار( مبنح املشتـري )حامل اخليار( احلق ولكن ليس االلتزام أما للشراء أو  )ج(	
البيع بتاريخ مستقبلي محدد، أو يف أي وقت خالل مدة محـددة وملبلغ محدد من العملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر متفق عليه مسبقاً. 

بيان املشتقات كما يف 31 ديسمبر 2016 
القيمة التعاقدية حسب اإلستحقاق

5 سنوات فما 
فوق

من سنة إلى 
5 سنوات

من 6 إلى 12 
شهرًا

من  3 إلى 6 
أشهر حتى 3 أشهر

القيمة 
التعاقدية

القيمة 
العادلة 
السلبية

القيمة 
العادلة 
املوجبة

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

- 1,277,751 6,970,96٤ 5,809,550 32,6٤7,759 ٤6,706,02٤ ٤52,175 379,705 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة
- - 1,163,٤9٤ 2٤0,737 776,227 2,180,٤58 35,128 - عقود خيار على العمالت األجنبية )املشتـراة(
- - 1,163,٤9٤ 2٤0,737 678,323 2,082,55٤ - 37,591 عقود خيار على العمالت األجنبية )املباعة(

7,087,95٤ 16,523,٤29 1,036,522 ٤87,000 528,393 25,663,298 383,051 389,820 مقايضات أسعار الفائدة
- - - 20,000 - 20,000 225 - مقايضات الديون املتعثرة
- - - - - - - - خيارات ملكية
- - 8,353 - 111,069 119,٤22 990 - عقود مستقبلية مشتـراة )عمالء(
- - - - 122,862 122,862 - 660 عقود مستقبلية مباعة )عمالء(
- - 8,353 - 111,069 119,٤22 - 990 عقود مستقبلية مباعة )مصارف(
- - - - 122,862 122,862 660 - عقود مستقبلية مشتـراة )مصارف(

7,087,95٤ 17,801,180 10,351,180 6,798,02٤ 35,098,56٤ 77,136,902 872,229 808,766
مشتقات محتجزة كتحوطات التدفقات النقدية

- - - - 270,735 270,735 - 55,152 مقايضات بني العمالت

7,087,95٤ 17,801,180 10,351,180 6,798,02٤ 35,369,299 77,٤07,637 872,229 863,918 املجموع

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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املشتقات )يتبع(  -41
بيان املشتقات كما يف 31 ديسمبر 2015

القيمة التعاقدية حسب اإلستحقاق

5 سنوات 
فما فوق

من سنة إلى 
5 سنوات

من 6 إلى 
12 شهراً

من  3 إلى 
6 أشهر

حتى 3 
أشهر

القيمة 
التعاقدية

القيمة 
العادلة 
السلبية

القيمة 
العادلة 
املوجبة

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم
مشتقات محتجزة للتداول

- 559,041 4,360,410 5,440,883 42,433,000 52,793,334 251,518 246,524 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة
- 810,577 173,683 449,175 1,392,343 2,825,778 26,821 - عقود خيار على العمالت األجنبية )املشتـراة(
- 405,290 30,364 86,427 1,894,483  2,416,564 - 28,804 عقود خيار على العمالت األجنبية )املباعة(

7,945,535 19,782,517 1,842,172 74,424 1,611,688 31,254,336 591,110 595,413 مقايضات أسعار الفائدة
- - - 18,365 - 18,365 - 17 مقايضات الديون املتعثرة
- - - - 20,234 20,234 - 3,499 خيارات ملكية
- - - 2,433 34,118 36,551 48 - عقود مستقبلية مشتـراة )عمالء(
- - - - 122,695 122,695 2,361 - عقود مستقبلية مباعة )عمالء(
- - - 2,433 34,118 36,551 - 48 عقود مستقبلية مباعة )مصارف(
- - - - 122,695 122,695 - 2,361 عقود مستقبلية مشتـراة )مصارف(

7,945,535 21,557,425 6,406,629 6,072,140 47,665,374 89,647,103 871,858 876,666
مشتقات محتجزة كتحوطات التدفقات النقدية

- 270,735 - - - 270,735 749 2,567 مقايضات بني العمالت

7,945,535 21,828,160 6,406,629 6,072,140 47,665,374 89,917,838 872,607 879,233 املجموع

42- إدارة رأس املال
تتلخص أهداف املجموعة يف إدارة رأس املال، وهو مصطلح أعّم وأشمل من »حقوق امللكية« املذكورة يف بيان املركز املالي املوحد، يف ما يلي: 

االلتزام مبتطلبات رأس املال احملددة من قبل هيئة بازل ومشرعي أسواق اخلدمات املصرفية التي تعمل فيها منشآت املجموعة؛  •
حماية قدرة املجموعة على االستمرار وفقاً ملبدأ االستمرارية حتى تقّدم عائدات للمساهمني ومنافع ألصحاب املصالح األخرين؛ و  •
احلفاظ على قاعدة رأس املال قوية لدعم تطور أعمالها.  •

رأس املال النظامي
يقوم املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة بوضع ومراقبة متطلبات رأس مال املجموعة ككل. يتم االشراف على الشركة األم والعمليات 

املصرفيـة اخلارجية مباشرًة عن طريق السلطات احمللية يف كل بلد. 

قام املصرف املركزي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بتطبيق نظام بازل 2 لرأس املال يف نوفمبر 2009. يحتسب البنك معدل كفاية رأس املال وفقاً 
لتعليمات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة. حّدد املصرف املركزي احلد األدنى لرأس املال بنسبة 12% من املوجودات املرجحة حسب 

املخاطر والذي مت احتسابه على أساس التعليمات الصادرة من قبل املصرف املركزي.

 ووفًقا لتعمليات املصرف املركزي األولية بشأن بازل 3، بلغت متطلبات رأس املال يف سنة 2016 نسبة 12.25% شاملة شاملة املخازن االنتقالية ملقاومة 
واالحتفاظ برأس املال. ومن املتوقع زيادة هذه النسبة لتصل إلى 16% بحلول سنة 2019.

مت حتليل رأس املال املجموعة النظامي إلى مستويني: 

رأس املال من املستوى 1 والذي يتضمن رأس املال املدفوع واألرباح املستبقاة واالحتياطيات القانونية واإللزامية واحتياطي فروق  •
تـرجمة العمالت األجنبية املتـراكمة وحصص األطراف غير املسيطرة يف حقوق امللكية يف الشركات التابعة غير اململوكة بالكامل 

باستثناء احلصص غير املسيطرة يف شركة التأمني بعد اقتطاع الشهرة واملوجودات غير امللموسة، إن وجدت. 
رأس املال من املستوى 2، ويتضمن املخصصات العامة )املخصص اجلماعي لالنخفاض يف القيمة بنسبة ال تزيد عن 1/25% من  •

املوجودات املرجحة حسب املخاطر(، والقرض املؤهل املساند، واحتياطي إعادة تقييم االستثمارات )حد أقصى 45% لزيادة القيمة 
السوقية عن صايف القيمة الدفتـرية( واملتعلق باألرباح غير احملققة على االستثمارات املصنفة كموجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل األخر.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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التابعة ملنع  • التأمني  املال من املستوى 2 االستثمار يف شركة  املال من املستوى 1  ورأس  يتم االقتطاع من إجمالي رأس  يجب أن 
االستخدام املتعدد ملوارد رأس املال ذاتها يف أجزاء مختلفة من املجموعة؛ إال أنه يحّق للمشّرع السماح باستخدام فائض رأس املال 

املستثمر )وفق احلدود التشريعية(. 
تطبق حدود متنوعة على مكونات قاعدة رأس املال. فال ميكن أن يتجاوز على 67% من رأس املال املؤهل من املستوى 2 عن رأس املال املؤهل من 
املستوى 1، وال يجوز أن يزيد رأس املال املؤهل للقروض املساندة عن 50% من رأس املال من املستوى ؛ إذ يجب أن يشّكل رأس املال من املستوى 1 ما 
نسبته 8% من املوجودات املرجحة حسب املخاطر. ومبوجب اإلرشادات األولية للمصرف املركزي بشأن بازل 3، بلغت نسبة متطلبات رأس املال من 
املستوى 1 10.25% منها نسبة األسهم العادية من املستوى 1 8.75% يف سنة 2016 شاملة املخازن االنتقالية ملقاومة واالحتفاظ برأس املال. ويتوقع 

من وراء ذلك زيادة رأس املال بنسبة 14% للمستوى 1 تبلغ نسبة األسهم العادلة من املستوى 1 12.5% بحلول سنة 2019.

تقّيم املوجودات املرجحة حسب املخاطر اخلاصة باملجموعة بالقياس إلى املخاطر االئتمانية والسوقية والتشغيلية اخلاصة بها. تتضمن املخاطر 
االئتمانية، املخاطر املدرجة يف بيان املركز املالي املوحد وغير املدرجة فيه. تتمثل مخاطر السوق يف اخلسائر من املراكز املدرجة وغير املدرجة يف 
بيان املركز املالي والناشئة عن احلركة على أسعار السوق وتتضمن مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف ومخاطر االستثمارات يف حقوق 
امللكية ومخاطر السلع ومخاطر اخليارات. وتعّرف املخاطر التشغيلية مخاطر اخلسارة الناجتة عن العمليات الداخلية غير الكافية أو غير الناجحة 
أو العناصر البشرية أو األنظمة أو األحداث اخلارجية. ويتبع البنك، الستيفاء أغراض التقدير وفقا ملتطلبات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، طريقة القياس املعيارية ملخاطر االئتمان والسوق ومخاطر العمليات، وفقاً للدعامة األولى من نظام بازل 2. 

تقوم  لألعمال.  املستقبلي  التطوير  وتعزيز  السوق  ثقة  على  للمحافظة  وذلك  قوية  مال  رأس  قاعدة  على  على احملافظة  املجموعة  تعتمد سياسة 
املجموعة باألخذ بعني اإلعتبار رأس مال املجموعة ومقارنته بالعائد على املساهمني كما أن املجموعة تدرك مدى احلاجة إلى املوازنة بني العوائد 
املرتفعة املمكنة من خالل زيادة نسبة املديونية واملنافع الناجتة عنها ومدى األمان املوفر من خالل قاعدة رأس مال قوية. تاريخياً، قامت املجموعة 
بإتباع سياسة توزيع أرباح حذرة لزيادة رأس املال من املصادر الداخلية ملقابلة حجم النمو املستقبلي. لزيادة تعزيز قاعدة رأس املال وضمان اإلدارة 

الفعالة لرأس املال، فإن هذه املجموعة أصدرت سندات متوسـطة األجل خالل العام املنتهي يف31 ديسمبر 2007.

قامت املجموعـة وعملياتها الفردية املنظمة بااللتزام مبتطلبات رأس املال اخلارجية املفروضة خالل السنة. 

لم يكن هناك أي تغييرات جوهرية على إدارة رأس املال للمجموعة خالل السنة. 

فيما يلي مركز رأس مال املجموعة النظامي كما يف 31 ديسمبر 2016 و 2015 :

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

رأس املال املستوى 1
1,775,308 1,775,308 رأس املال الصادر واملدفوع 

896,595 899,351 اإلحتياطي القانوني واإللزامي
312,000 312,000 االحتياطي العام
)60,610( )298,562( تسوية حتويل العمالت األجنبية املتـراكمة
)18,150( )15,365( الشهرة

15,112,512 16,310,198 األرباح املستبقاة
5,835 6,123 األطراف غير املسيطرة 

)22,750( )2٤,288( يطرح من رأس املال املستوى 1

18,000,740 18,96٤,765 املجموع

رأس املال املستوى 2 
1,246,645 1,325,100 مخصص االنخفاض يف القيمة اجلماعي
)276,416( )2٤8,283( احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات

9,221 7,62٤ احتياطي حتوط التدفقات النقدية
221,157 17,012 املطلوبات املساندة املؤهلة *
)22,750( )2٤,288( يطرح من رأس املال املستوى 2

1,177,857 1,077,165 املجموع

19,178,597 20,0٤1,930 )أ( مجموع قاعدة رأس املال

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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املوجودات املرجحة حسب املخاطر
99,731,614 106,007,825 مخاطر االئتمان
4,424,390 2,٤98,202 مخاطر السوق

9,358,033 10,367,92٤ مخاطر العمليات 

113,51٤,037 118,873,951 )ب( مجموع املوجودات املرجحة حسب املخاطر

%16/90 %16/86 ]100 x )أ(/)ب([ نسبة مخاطر املوجودات
* متثل املطلوبات املساندة املؤهلة ما يلي:

2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم

1,020,726 1,020,726 أوراق متوسطة األجل )إيضاح 20(
)799,569( )1,003,71٤( يطرح: اإلطفـاء املتـراكم

221,157 17,012

تخصيص رأس املال
تعتمد عملية تخصيص رأس املال بني العمليات واألنشطة إلى حد كبير على االستخدام األمثل للعائدات املتحققة على رأس املال املوزع. إن حجم 
رأس املال املوزع على كل عملية أو نشاط يعتمد على املخاطر املتعلقة بهذا النشاط. تقوم عملية توزيع رأس املال على حتديد العمليات واألنشطة 
امللزمة بشكل مستقل ومنفصل عن اجلهات املسؤولة على هذه العمليات واألنشطة حيث تتم من خالل قسم التمويل وإدارة املخاطر يف املجموعة، 

وتخضع للمراجعة عن طريق جلنة املوجودات واملطلوبات للبنك بشكل مالئم.

وبالرغم من أن التوسيع من رأس املال املعدل للمخاطرة هو أساس رئيسي يف حتديد كيفية توزيع رأس املال من خالل املجموعة للعمليات واألنشطة، 
إال أنه ليس األساس الوحيد املستخدم يف صنع القرار. مت األخذ بعني االعتبار أيضاً االستفادة من التعاون مع العمليات واألنشطة األخرى وتوفر 
اإلدارة واملصادر األخرى، وتوافق النشاط مع أهداف استـراتيجية املجموعة على املدى البعيد. تتم مراجعة سياسات املجموعة املتعلقة بإدارة رأس 

املال بشكل دوري من قبل أعضاء مجلس اإلدارة. 

إدارة املخاطر  -43
تتعلق املسؤولية األساسية ملجموعة إدارة املخاطر بتحديد املخاطر وقياسها ووسائل احلد منها وتسعيرها وإدارتها مبا يضمن حتقيق البنك لعائدات 

ثابتة عن طريق االحتفاظ مبوجودات ذات جودة مقبولة وحصد العائدات الرأسمالية التي يطمح البنك لتحقيقها وفق تكليف املساهمني.

فيما يلي املخاطر األساسية التي تتعرض لها املجموعة:

مخاطر االئتمان •
مخاطر السيولة •
مخاطر السوق •
مخاطر تشغيلية •

وتعد قدرة املجموعة على االستمرار بتبني إطاراً صلباً وثقافة دائمة إلدارة املخاطر أحد أهم العوامل لتحقيق املجموعة لالستقرار والنمو املالي.

إطار إدارة املخاطر
ينهض مجلس اإلدارة باملسؤولية الكلية لوضع إطار إدارة مخاطر املجموعة، وهي املخاطر التي تخضع لتقييم جلان متعددة، منها جلنة املخاطر وجلنة 
على  باملوافقة  املذكورة  اللجان  تقوم  اإلدارة.  مجلس  من  بتكليف  تعمل  التي  األخرى  اللجان  من  وغيرها  االستثمار،  واملطلوبات وجلنة  املوجودات 

سياسات إدارة مخاطر البنك املطورة من جانب مجموعة إدارة املخاطر.

تتحمل جلنة املخاطر املسؤولية بالكامل حيال مراقبة نظام إدارة املخاطر للمجموعة، كما تتحمل جلنة املخاطر مسؤولية إجراءات املخاطر االئتمانية 
التي تتبناها املجموعة والتأكد من االلتزام بالسياسات املوافق عليها ومراقبة مختلف املخاطر ضمن املجموعة. تقوم جلنة املخاطر مبراقبة وووضع 

حدود للتـركيزات املختلفة واملوافقة على اإلستثناءات والقيام مبراجعة دورية للتأكد من جودة املوجودات

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(



91 املشرق التقرير السنوي  2016

إدارة املخاطر )يتبـع(  -43
إطار إدارة املخاطر )يتبـع(

وتعد مجموعة إدارة املخاطر وظيفة مستقلة يف حد ذاتها يديرها مدير مخاطر مؤهل ومتتد مسؤوليته إلى إدارة املخاطر لتشمل املجموعة بشكل 
كامل. هذه املجموعة مسؤولة عن صياغة سياسات يتم عن طريقها إدارة املخاطر االئتمانية والسوقية والتشغيلية. يعمل مدراء املخاطر والذين هم 
على قدر عال من اخلبرة والتدريب على تفويض السلطات ضمن هيكل إدارات املخاطر للموافقة على معامالت مخاطر االئتمان ومراقبة مخاطر 

السوق واملخاطر التشغيلية. 

يستقل عمل جلنة االمتثال ومكافحة التحايل والتدقيق عن إدارة املخاطر. يوفر التدقيق تأكيداً نزيهاً حلاملي األسهم واإلدارة العليا بشأن االلتزام 
بجميع السياسات واإلجراءات االئتمانية املعمول بها بالبنك ومدى كفاءة عملية إدارة االئتمان، حيث يتم تنفيذ ذلك عن طريق إجراء مراجعة دورية 

على جميع وحدات املخاطر، ورفع تقارير جلنة االمتثال ومكافحة التحايل والتدقيق إلى الرئيس التنفيذي مباشرة.

حتليالت وحتديد درجات املخاطر
يطبق بنك املشرق مقاييس صارمة لتحديد عوامل احتمالية التخلف عن السداد اخلسارة يف حال التخلف عن السداد والرصيد عند التخلف عن 
السداد، تنهض وحدة بازل لتحليالت ومنذجة املخاطر اإلئتمانية والتحكم التابعة ملجموعة إدارة املخاطر مبسؤولية تطوير مناذج املخاطر املالية 
والتحقق من صالحيتها وفقاً إلرشادات بازل 2 بشأن املوافقة الدورية على األنظمة املختلفة لتصنيف املخاطر، مبا يف ذلك إعادة احتساب عوامل 

التخلف عن السداد اخلسارة يف حال التخلف عن السداد والرصيد عند التخلف عن السداد.

 يتحمل فريق عملية التقييم الداخلي ملدى كفـاية رأس املال داخل مجموعة إدارة املخاطر املسؤولية عن احتساب متطلبات رأس املال اإلقتصادية 
من  مجموعة  إطار  يف  للمجموعة  املال  رأس  كفاية  مراقبة  هذا  ويستلزم  للمجموعة.  الداخلية  املال  رأس  كفاية  تقييم  عملية  وإدارة  للمجموعة 
السيناريوهات املُشددة لتقييم وإعداد التقارير بشأن التأثير على رأس املال املجموعة )ُمقاس كرأس املال متاح ناقصاً طلب مخاطر رأس املال( 

والتوصية باإلجراءات املناسبة، على النحو املطلوب.

كجزء من حتليل نقاط ضغط احملفظة، تقوم املجموعة دورياً باختبار التحمل لكامل احملفظة وتتخذ اإلجراءات املالئمة لـ: )1( - تخفيف املخاطر 
الناجمة عن دائنني محددين وصناعات محددة و/أو اخلطر الناجم بسبب األحداث العاملية وآثارها على قاعدة العمالء للمجموعة،  و)2( - حتديد 

اجتاه احملفظة وتخصيص املوارد وفقاً لذلك.

حتتسب املجموعة كذلك مردود رأس املال املعدل يف ضوء املخاطر لتطبيقات االئتمان املسعرة وفق رأس املال املعدل يف ضوء املخاطر.

إدارة مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي املخاطر املتعلقة بإخفاق العميل أو الطرف املقابل لألصل املالي يف استيفاء التزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد املجموعة 
البنوك واملؤسسات املالية واألنشطة  خسارة مالية. وتعد من أهم مصادر املخاطر االئتمانية هي القروض والسلف لدى املجموعة، واملطلوب من 

االستثمارية غير التجارية.

يتم إدارة ومراقبة مخاطر االئتمان إدارة فعالة ومراقبة دائمة وفقاً لسياسات وإجراءات ائتمانية محددة. وتخضع املالءة االئتمانية لكل طرف مقابل 
للتقييم، مع إنشاء ضوابط ائتمانية محددة عن طريق اتباع هيكلة ائتمانية رشيدة تـرتبط مبخاطر االئتمان. ويف سبيل احلد من مخاطر االئتمان لكل 
طرف مقابل، تسعى املجموعة لضمان من أن القروض مضمونة برهانات مقبولة، وفق ما تقتضيه الضرورة. كما تستعني املجموعة بنظام التصنيف 
الداخلي لديها لتقييم اجلودة االئتمانية للشركات املقتـرضة واألطراف املقابلة من الشركات، حيث يُحَدد تصنيف داخلي لكل شركة مقتـرضة منتجة 
ما بني 1 إلى 25 وفق نظام التصنيف ببنك املشرق)MRS( ، بينما يُحدد تصنيفات القروض غير املنتجة مبوجب إعادة الهيكلة ودون العادية ومشكوك 

يف حتصيلها وخاسرة.

وحتسب املجموعة كذلك مردود رأس املال املعدل وفق املخاطر بشأن طلبات االئتمانية التي تسعر على أساس معدل يف ضوء املخاطر. ويتم تضمني 
حسابات مردود رأس املال املعدل وفق املخاطر يف نظام تقييم االئتمان.

ويتم تطبيق إجراءات تأمني ائتماني مختلفة على القروض املؤسسية والتجارية والقروض الشخصية كما هو موضح أدناه.

جُترى مراجعة على جميع السياسات االئتمانية واملوافقة عليها من قبل جلنة املخاطر بالبنك. كما يتم النظر يف تلك السياسات دورياً مبا يعكس 
التغيرات الطارئة على األوضاع السوقية وعلى املتطلبات القانونية. لنظر يف السياسات 

عند اإلمكان، يتم التأمني على القروض بأشكال مقبولة من الضمانات بهدف التخفيف من مخاطر االئتمان، كما يتم تخفيف مخاطر االئتمان كذلك 
من خالل تطبيق أسس ائتمانية موسعة تتعلق مبخاطر االئتمان، وتقوم املجموعة بالعمل على احلّد من هذه املخاطر عن طريق تنويع موجوداتها بني 

القطاعات اجلغرافية والصناعية املختلفة. 
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تخضع كافة طلبات االئتمان للقروض التجارية والشركات لسياسة املجموعة االئتمانية واملعايير املنصوص عليها واحلدود للصناعة التي يعمل بها 
املقتـرض )إن وجدت( واملتطلبات القانونية املناسبة من وقت إلى أخر. ال تقوم املجموعة بإقراض الشركات التي تعمل يف مجاالت اقتصادية تـراها 

املجموعة ذات مخاطر عالية أو مجاالت مضاربة.

يتم وضع احلدود االئتمانية على أساس مجموعة من العوامل مبا فيها تقييم مفصل لقيمة املقتـرض االئتمانية على أساس حسن األداء، والتحليل 
االقتصادي واإلداري املالي )كاًل من التاريخي واملتوقع(، وتصنيف املخاطر، وحتليل التسهيالت )املدة و أنواع التسهيالت والتسعير والضمانات والدعم(.

يقوم فريق إدارة املخاطر اإلئتمانية باجلملة باملوافقة على جميع التسهيالت االئتمانية مركزياً ووضع احلدود جلميع الشركات واخلزينة وأسواق رأس 
املال واملؤسسات املالية وعمالء املشاريع الصغيرة واملتوسطة احلجم للمجموعة. تخضع كافة التسهيالت االئتمانية املقدمة من املجموعة للموافقة 
املسبقة وفقاً ملجموعة من تفويض الصالحيات للحدود االئتمانية ووفقاً لتوصيات رئيس إدارة املخاطر والتي تتماشى مع سياسة االئتمان باجلملة 

ملوافقة الرئيس التنفيذي للمجموعة. 

لقد قامـت املجموعة بوضع حدود إلدارة عملية النقل والتحويل، واملعرفة معاً باحلدود اخلارجية. هذه احلدود يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجموعة 
إدارة املخاطر وبشكل دوري من قبل جلنة املخاطر. يتم حتديد مخاطر بلد ما باالعتماد على قوة املركز املالي لتلك الدولة واستقرارها، باستخدام 
الديون  ومعّدل خدمات  األجنبية،  العمالت  واحتياطي  والواردات،  والصادرات،  الكلي،  املالي  واملركز  اخلارجي،  الدين  مثل  املقاييس  من  مجموعة 
اخلارجية. ويتم الحقاً تطبيق هذه احلدود على كافة العمليات املتدفقة دولياً التي تصاحبها مخاطر التعثر املمثلة  بالقيود على قابلية االستبدال و/

أو التحويل. 

تتضمن إدارة املخاطر االئتمانية باجلملة مجموعة إدارة املوجودات اخلاصة والتي تدير األرصدة املصنفة بقائمة أرصدة مراقبة وما دون ذلك. وقد 
مت إنشاء مجموعة إدارة املوجودات اخلاصة لتشرف على احلسابات املستـردة وحتديد واتخاذ إجراءات وقتية على األرصدة الضعيفة احملتملة. كما 

وتؤدي تلك املجموعة مهمة استـرداد احلسابات.

وعالوة على ذلك، فإن جميع التسهيالت االئتمانية مراقبة بصورة مستقلة من قبل قسم العمليات االئتمانية )اإلدارة( الذي يرسل تقاريره بشكل 
منفصل إلى مجموعة العمليات ومجموعة التكنولوجيا.

مخاطر االئتمان الفردية
تدار مخاطر االئتمان الفردية على أساس املنتج. تخضع كافة طلبات االئتمان لقطاع األفراد للموافقة حسب برنامج املنتج املوافق عليه املبني على 
اإلرشادات التي نصت عليها كتيبات أدلة السياسة االئتمانية بالتجزئة املوافق عليها من قبل جلنة املخاطر للمجموعة، يتم تقييم الوضع االئتماني 
للمقتـرض بناء على مناذج احصائية للمنتجات عالية املستوى مثل البطاقات االئتمانية والقروض الشخصية وبناًء على دليل االكتتاب بشأن السياسات 
املعتمدة للمنتجات منخضفة القيمة وقروض السيارات. يتم بعد ذلك إجراء مراجعات ائتمانية مرحلية ومفصلة على مستوى احملفظة ملراقبة وتعقب 

أثار آداء احملفظة. 

املنتج  برنامج  على  للموافقة  مختلفة  مستويات  حّددت  اإلدارة.  مجلس  عن  بالنيابة  التنفيذي  الرئيس  قبل  من  املوافقة  كافة صالحيات  منح  مت 
واالستثناءات منها، وكذلك على القروض الفردية واالئتمانية حسب برامج املنتج. يحتوي كل برنامج للمنتج على تفاصيل متعلقة باالئتمان )مثل 
االئتمان بناًء على مستوى الدخل ومعلومات أخرى( واملتطلبات القانـونية وااللتزام والوثائق واملتطلبات التشغيلية األخرى. يتضمن برنامج العميل 

درجات صالحيات االئتمان.

إجراءات مراجعة االئتمان
عملية  تشمل  اجلملة،  عمليات  يتعلق مبحافظ  وفيما  للمحفظة.  دورية  مراجعة  والرقابة  واملراجعة  التدقيق  ملجموعة  املنتسبون  املختصون  يجري 
املراجعة اختبار عينات من املوجودات، ويكون التـركيز يف عمليات التجزئة على اختبار عملية إدارة املخاطر والتي تشمل املراجعة الدورية جلودة 
محفظة املوجودات الفردية واملخصصات املتعلقة. يقوم مدققون مختصني بإجراء تقييم مستقل جلودة موجودات املجموعة باستمرار مبا يتماشى مع 
إرشادات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة وسياسات املجموعة الداخلية بهدف املساعدة على توقع املشاكل احملتملة مسبًقا والتأكد 

من تطبيق سياسات ومعايير املوافقة االئتمانية والتوجيهات واإلجراءات التشغيلية املتبعة يف املجموعة.

تصنيف القروض 
مبوجب سياسة االئتمان باجلملة املطبقة لدى بنك املشرق، تُصنف جميع التسهيالت للقروض التجارية وقروض املؤسسات العاملة للمجموعة وفقاً 
ملقياس تقييم املخاطر والذي يتـراوح من واحد إلى خمسة وعشرين درجة. إن املدينني غير املصنفني هم أولئك الذين يتـراوح تقييمهم بني 22-1. 
املدينون الذين يعتبرون ذو خطورة أكبر من غيرهم هم أولئك الذين يتـراوح تقييمهم بني 21 و 22 درجة والذي يتم تصنيفهم ضمن »املراقبة«. يتم 
تصنيف القروض غير العاملة ضمن 5 فئات متصاعدة من حيث حدتها. املوجودات املصنفة 23 و24 مصنفة كموجودات »تستدعي االنتباه اخلاص 
)1(« واملصنفة 25 تصنف »تستدعي االنتباه اخلاص )2(«. جميع القروض والسلف املصنفة بني 21 إلى 25 تعتبر من الفئة الرابعة – قائمة املراقبة 

يف نفس اإليضاح أدناه.

تعتمد املجموعة على نظام تقييم تدرجي للمخاطر وسياسة محافظة للتسجيل املبكر للخسائر التي تخص املوجودات غير العاملة.
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وبعيداً عن نطاق اخلمسة وعشرين نقطة، فهنالك أربع فئات من القروض والسلف والتي تعتبر موجودات متعثرة، وهي »قروض ذات فوائد معلقة 
ويعاد هيكلتها« و«دون املستوى« و«مشكوك يف حتصيلها« و«خسـارة«. وتخصص فئة » قروض ذات فوائد معلقة ويعاد هيكلتها« للعمالء الذين جتاوزت 
استحقاقات دفعات الفائدة لديهم ألكثر من 90 يوماً وعندما تكون املفاوضات بشأن إعادة الهيكلة ال تزال جارية. أما القروض املصنفة حتت فئة 
»دون املستوى«، فهي املوجودات التي تأثرت قدرتها على استيفاء الدين بشكل بالغ وحيث أن استحقاقات األصل أو الفائدة قد جتاوز 90 يوماً وليس 
من املتوقع إعادة هيكلتها يف املستقبل القريب. وقد مت أخذ املخصصات وتصنيف القروض مبا يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن املصرف املركزي 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية.

إذا تأخر سداد الفائدة أو االئتمان لفتـرة 90 يوم أو أكثر يتم تعليق الفوائد وال تضاف إلى بيان الدخل املوحد. عندما يصنف القرض كغير مستحق، 
تعكس جميع االستحقاقات السابقة والفوائد املتـراكمة غير احملصلة وتخصم من إيرادات الفوائد، كما أن الفوائد املستحقة ال تسجل يف بيان الدخل 
املوحد ويتم ايقاف استهالك رسوم القروض املؤجلة. تكون املجموعة مخصص محدد للخسائر يف املوجودات املصنفة على أساس االستـرداد وتصنيف 

املخاطر للموجودات.

حُتتسب أية استـردادات على أساس النقد للقروض غير العاملة مبا يتفق مع سياسة االئتمان. يف حالة االحتفظ مبخصصات، يُطبق املبلغ احملصل 
على املبلغ األصلي أوالً ثم على الفائدة؛ أما يف حالة عدم االحتفاظ مبخصصات، فيُطبق املبلغ احملصل على الفائدة أوالً ثم على مبلغ األصل.

القروض و األوراق املالية منخفضة القيمة
القروض منخفضة القيمة واملوجودات املالية األخرى هي قروض وموجودات مالية حتددها املجموعة على أنها لن تكون قادرة على حتصيل كافة املبالغ 
أنها غير  املوجودات على  األخرى. مت تصنيف هذه  املاليـة  واملوجودات  القروض  بعقود  الواردة  التعاقدية  البنود  وفق  املستحقة  والفوائد  األصلية 
مستحقة مبوجب إعادة الهيكلة، ودون العادية ومشكوك يف حتصيلها أو خسارة يف نظام تصنيف املخاطر االئتمانية الداخلي للمجموعة لالئتمان 

اجلماعي. كما تتضمن هذه املوجودات أيضاً موجودات مت تعيلق فائدتها أو توقفها انتظاراً حملصلة إعادة الهيـكلة.

يتم احتساب انخفاض قيمة القروض الفردية بتطبيق صيغة يتم مبوجبها، طبقاً للتوجيهات الصـادرة عن املصرف املركزي، رصد مخصص بنسبة 
25% من رصيد املبلغ األصل الذي جتاوز موعد استحقاقه ألكثر من 90 يوماً وأقل من 120 يوًما، ورصد مخصص بنسبة 50% من رصيد املبلغ األصل 
تُكون  مبلغ األصل،  بشأن رصيد  الفصل غير ممكناً  كان  ما  يوماً. ويف حال  وأقل من 180  يوماً  يتخطى موعد استحقاقه ألكثر من 120  عندما 
املخصصات كما ذكر سلفاً على إجمالي الرصيد مقابل التسـهيل. ويتم حذف القروض الفردية عندما تتجاوز موعد استحقاها مبدة تزيد عن 181 
يوماً بناًء على طبيعة املنتج احملدد. إن االستثناء الوحيد لذلك هي قروض الرهن العقاري، التي يتوقف تقدميها على توجيهات املصرف املركزي. 

وبغض النظر عن بعض قروض الرهن العقاري عاليـة املخاطر، يتم تقدمي كامل املبلغ املتبقي ملدة 180 يـوماً.

قروض وأوراق مالية مستحقة الدفع غير منخفضة القيمة
القروض واملوجودات املالية األخرى املستحقة وغير منخفضة القيمة هي التي تخطت استحقاق دفع الفوائد التعاقدية واملبالغ األساسية عليها. ال 
تستمر هذه القروض واملوجودات املالية األخرى املستحقة وغير منخفضة القيمة سوى أليام قليلة يف الغالب وال تعكس حالة الضعف الرئيسي. وتعتقد 
املجموعة أنه من غير املالئم حتديد انخفاض القيمة على مثل تلك الفئات من القروض واألوراق املالية يف ظل الوضع احلالي على أساس حالة 

الضمان أو الرهن املتوفر و/ أو مرحلة حتصيل املبالغ املستحقة للمجموعة.

مخصصات إنخفاض القيمة
لهذا  الرئيسية  إن احملتويات  املتكبدة.  للخسائر  تقديرها  بحيث ميثل  القروض  قيمة محفظة  االنخفاض يف  املجموعة مخصصاً خلسائر  تـرصد 
املخصص تكمن يف خسارة محددة متعلقة مبخاطر جوهرية فردية، ومخصص خسارة جماعي  مرصود إلمكانية إحصائية تشير إلى أن بعض من 

تلك القروض قد تتعرض النخفاض يف قيمتها مستقباًل.

تلتزم املجموعة أيضاً باملعيار احملاسبي الدولي رقم 39 والذي تقوم املجموعة من خالله بتقييم خسائر االنخفاض بقيمة محفظة القروض عن طريق 
احتساب صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة يف املستقبل عن كل قرض أو قيمة االستـراداد بناًء على قيمة الضمان أو القيمة السوقية 

للموجودات حيث تتوفر هذه األسعار.

سياسة احلذف 
حتذف املجموعة القرض أو املوجودات املالية األخرى )وأي مخصصات متعلقة بخسائر االنخفاض يف القيمة( عندما حتدد إدارة إئتمان املجموعة 
القروض أو املوجودات املالية األخرى غير القابلة للتحصيل بشكل كامل أو جزئي. إن هذا التحديد يتم بعد األخذ بعني اإلعتبار املعلومات مثل ظهور 
تغييرات جوهرية يف املوقف املالي للمقتـرض أو املصدر حيث من املمكن عدم متكن املقتـرض أو املصدر من االلتزام بتسديد االلتزام بالكامل، أو أن 
تكون العائدات غير كافية لتسـديد التسهيالت بشكل كامل. أما بالنسبة ألرصدة القروض العادية الصغيرة، تعتمد قرارات ما سيتم حذفه على حالة 
املنتج احملدد املستحق. يسمح بحذف القروض إلى املدى التي تعتبر عنده القيمة غير قابلة للتحصيل. وعلى الرغم من ذلك، فتبقي املجموعة على 
املطالبات القانونية بالكامل وقد تستمر املجموعة يف مواصلة جهدها نحو استـرداد احلسابات احملذوفة، واللجوء للتقاضي الستـرداد تلك احلسابات.

فيما يلي حتليل إلجمالي وصايف )بعد خصم مخصصات إنخفاض القيمة( مبالغ املوجودات منخفضة القيمة املصنفة حسب درجة املخاطر.
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 موجودات مالية 

 أخرى مقاسة 
بالتكلفة املطفأة

 متويل 
وإستثمار إسالمي قروض وسلف مطلوب من مصارف

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم ألف د رهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

منخفضة القيمة
- - - 8,0٤7 83,332 88,287 - - غير مستحقة مبوجب إعادة الهيكلة
- - 25,663 9,3٤7 231,154 351,858 - - قروض دون العادية
- - 19,820 31,382 989,691 868,222 - - مشكوك يف حتصيلها

111,998 111,998 16,289 22,278 648,219 895,269 - - خسارة

111,998 111,998 61,772 71,05٤ 1,952,396 2,203,636 - - املبلغ اإلجمالي
)2,129( )2,129( )4,719( )٤,57٤( )229,533( )310,336( )122( - فائدة / أرباح معلقة

)109,869( )109,869( )19,212( )25,971( )774,884( )1,0٤5,1٤7( - - مخصص محدد لالنخفاض يف القيمة

- - 37,841 ٤0,509 947,979 8٤8,153 )122( -
مستحقة وغير منخفضة القيمة

- - 94,766 - 99,788 121,589 - - قروض مستحقة بـأقل من 90 يوم
- - 92,000 - - 29,938 - - قروض مستحقة بـ 90 يوم و أكثر
- - 25,873 ٤1,٤80 365,776 38٤,100 - - قروض فردية مستحقة بـ 30 يوم واكثر

- - 212,639 ٤1,٤80 465,564 535,627 - -
غير منخفضة القيمة وغير مستحقة

7,993,072 10,8٤9,298 6,384,826 7,507,77٤ 53,903,279 53,909,731 15,010,112 18,667,750 املبلغ اإلجمالي
- - - - )202,000( )202,000( - - مخصصات أخرى
- - )24,700( )2٤,700( )1,559,752( )1,663,050( - - مخصص اإلنخفاض يف القيمة 

اجلماعي

7,993,072 10,8٤9,298 6,360,126 7,٤83,07٤ 52,141,527 52,0٤٤,681 15,010,112 18,667,750

7,993,072 10,8٤9,298 6,610,606 7,565,063 53,555,070 53,٤28,٤61 15,009,990 18,667,750 القيمة الدفتـرية

ميكن تقدير جودة احملفظة االئتمانية للقروض والسلف املقاسة بالتكلفة املطفأة ومنتجات التمويل واإلستثمار اإلسالمية املقاسة بالتكلفة املطفأة 
غير املستحقة وغير منخفضة القيمة كما يف 31 ديسمبر 2016 و 2015، بالرجوع الى نظام تصنيف االئتمان للمجموعة. املعلومات التالية مبنية 

على النظام:
متويل إسالمي وأدوات استثمارية قروض وُسلـف

إسالمية
2016201520162015

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم
الدرجات

3,863,2194,036,364701,٤٤8547,836درجة 1- مخاطر منخفضة 
36,675,96038,850,5125,217,5734,668,614درجة 2- مخاطر مقبولة
6,755,5855,870,094366,295672,514درجة 3- مخاطر عادلة
6,61٤,9675,146,3091,222,٤57495,862درجة 4- قائمة املراقبة

53,909,73153.903,2797,507,7736,384,826
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يتم اإلحتفاظ بضمانات مقابل القروض والسلف املقاسة بالتكلفة املطفأة بشكل عام على شكل رهونات عقارية بالنسبة لقروض العقارات، أدوات 
مالية أخرى مسجلة كرهن على املوجودات، وضمانات. يعتمد تقدير القيمة العادلة على قيمة الضمانات املقدرة بتاريخ اإلقتـراض. ال يتم االحتفاظ 
عادة  يتم  ال  الشراء.  إعادة  إتفاقيات  من  كجزء  املالية  باألوراق  االحتفاظ  يتم  عندما  إال  للمصارف،  املمنوحة  والسلف  للقروض   بضمانات 

االحتفاظ بضمانات مقابل املوجودات املالية األخرى.

يحتوي اجلدول أدناه على تفاصيل القيمة العادلة للضمانات التي يتم حتديثها بشكل منتظم.

مستحقة من املصارف قروض وسلف ومتويل إسالمي وأدوات 
استثمارية إسالمية

2015 2016 2015 2016
ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

مقابل قروض وسلف منخفضة القيمة إفراديًا:
- - 142,859 197,3٤2 ممتلكات
- - 477,942 238,٤0٤ أدوت ملكية
- - 2,848 99,878 نقد

مقابل قروض وسلف غير منخفضة القيمة :
- - 10,581,068 10,323,793 ممتلكات
- - 1,234,669 1,121,515 أدوات ملكية

192.953 109,069 619,112 916.205 نقد
- - 4,128,877 ٤,870,659 أخرى

192.953 109,069 17,380,328 17,767,796 املجموع

إدارة املخاطر )يتبع(
فيما يلي التوزيعات حسب التـركيـز اجلغرايف للقروض والسلف منخفضة القيمة املقاسة بالتكلفة املطفأة ومخصص اخلسائر االئتمانية:

املجموع
دول منظمة 

التعاون والتنمية 
االقتصادية 

دول منطقة 
الشرق األوسط

اإلمارات العربية 
املتحدة 2016

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم
2,203,636 167 908,762 1,29٤,707 القروض والسلف منخفضة القيمة 

)1,355,٤82( )203( )577,35٤( )777,925( مخصص االنخفاض يف القيمة للخسائر اإلئتمانية متضمنًا الفائدة املعلقة 

8٤8,15٤ )36( 331,٤08 516,782

2015
1,952,396 200 1,045,916 906,280 القروض والسلف منخفضة القيمة 

)1,004,417( )236( )504,712( )499,469( مخصص االنخفاض يف القيمة للخسائر اإلئتمانية متضمناً الفائدة املعلقة 

947,979 )36( 541,204 406,811

فيما يلي التوزيعات حسب التـركيـز اجلغرايف ملنتجات التمويل واإلستثمارات اإلسالمية املقاسة بالتكلفة املطفأة ومخصص اخلسائر االئتمانية:
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املجموع
دول منظمة 

التعاون والتنمية 
االقتصادية 

دول منطقة 
الشرق األوسط

اإلمارات العربية 
املتحدة 2016

ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم
71,05٤ - - 71,05٤ منتجات التمويل واإلستثمارات اإلسالمية منخفضة القيمة 

)30,505( - - )30,505( مخصص االنخفاض يف القيمة للخسائر اإلئتمانية متضمنًا األرباح املعلقة 

٤0,5٤9 - - ٤0,5٤9
2015

61.772 - 13.017 48,755 منتجات التمويل واإلستثمارات اإلسالمية منخفضة القيمة 
)23,931( - - )23,931( مخصص االنخفاض يف القيمة للخسائر اإلئتمانية متضمناً األرباح املعلقة 

37.841 - 13,017 24,824

إدارة املخاطر التشغيلية 
املخاطر التشغيلية هي مخاطر اخلسارة الناجتة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو العناصر البشرية أو األنظمة أو األحداث اخلارجية. 

وحتدد سياسة املخاطر التشغيلية ببنك املشرق هيكل احلوكمة واملنهجية املتعلقة  مبراقبة وإدارة املخاطر التشغيلية.

احلوكمة
يف الوقت الذي ال يستطيع فيه البنك احلد من جميع املخاطر التشغلية، فقد عمل على تطوير إطار شامل لتحديد املخاطر التشغيلية وتقييمها 

والسيطرة عليها وتخفيفها ومراقتها واإلبالغ عنها.

وتتبع إدارة املخاطر الشتغيلية نظام الثالثة خطوط دفاع:
تأتي وحدات األعمال أول خط دفاع لتلك اخلطوط، حيث تكمن بها املخاطر ويكون لديها مسؤولية مباشرة إلدارة املخاطر التشغيلية  •

يف اجلوانب املتعلقة بها.
ويوفر خط الدفاع الثاني وهو فريق إدارة املخاطر التشغيلية باملجموعة السياسة واألدوات واألساس املطلوب لدعم وحدات األعمال  •

يف إدارة مخاطرهم.
ويقدم خط الدفاع الثالث، التدقيق الداخلي، ضمان مستقل بشأن فعالية إجراءات إدارة املخاطر. •

وينهض مجلس اإلدارة باإلشراف على مسؤوليات إدارة املخاطر التشغيلية، بحيث يتم ممارسة تلك املسؤولية عبر جلنة إدارة املخاطر والتي متثل 
منصة لإلدارة العليا املسؤولة عن اإلشراف على املخاطر التشغيلية.

ويتم احتساب املتطلبات الرأسمالية اإللزامية لرأس مال املخاطر التشغيلية سنوًيا. وقد اتبع بنك املشرق املنهج املعياري لتحديد متطلبات رأس مال 
مخاطره التشغيلية.

حتديد املخاطر ومراقبتها واإلبالغ عنها
يتضمن إطار املخاطر التشغيلية ببنك املشرق من أدوات من شأنها املساعدة يف إدارة وقياس املخاطر التشغيلية، وتتضمن:

التقييم الداخلي للمخاطر ووسائل السيطرة عليها
ميثل التقييم الداخلي للمخاطر ووسائل السيطرة عليها إجراءات حتديد وقيد وتقييم املخاطر احملتملة ووسائل السيطرة ذات الصلة، ما توفر إطاًرا 

وأدوات لإلدارة من أجل:

تقدير وإدارة املخاطر الرئيسية أ(	

فحص مدى فعالية وسائل السيطرة  ب(	

وضع خطط عمل ج(	

حتديد ومنح األولوية ألهداف أعمالها د( 
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إدارة مخاطر السوق )يتبع(

إدارة احلـوادث
يعد اإلبالغ عن احلوادث املتعلقة باملخاطر التشغيلية أحد املكونات الهامة التي يتضمنها إطار عمل إدارة املخاطر التشغيلية ببنك املشرق، حيث أن 
ذلك من شأنه ضمان حتقيق أعلى شفافية باملؤسسة وكذلك املساعدة يف حتديد الثغرات وتسهيل إجراءات التعويض يف الوقت املناسب للتعرضات 

للمخاطر احملتملة.

إدارة مخاطر السوق 
مخاطر السوق هي املخاطر التي تشير إلى احتمالية تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات املالية ملجموعة املشرق أو إيراداتها لتأثير 

بالغ نتجية احلركة يف العوامل السوقية مثل أسعار الفائدة وأقساط االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع واألسهم.

تخضع مخاطر السوق يف بنك املشرق إلى إطار شامل كما هو محدد من قبل سياسة مخاطر السوق املوافق عليها. وتعتبر وظيفة إدارة مخاطر السوق 
منفصلة بشكل تام عن األعمال، ويقوم رئيس مخاطر السوق بتقدمي التقارير إلى رئيس إدارة املخاطر.

تنتج مخاطر السوق عن أنشطة املجموعة التجارية وغير التجارية. يقوم فريق إدارة مخاطر السوق بشكل أساسي بالتعامل مع املخاطر الناجتة عن 
األنشطة التجارية. وتقوم جلنة املوجودات واملطلوبات بإدارة مخاطر أسعار الفائدة الناجتة عن األنشطة غير التجارية. وتتـرّكز مخاطر املتاجرة يف 
اخلزينة وأسواق رأس املال وتُدار وفقاً إلطار قوي حلدود مخاطر السوق التي تعكس مؤشرات مخاطر السوق للمجموعة. يتم وضع احلدود على 
أساس حجم املراكز ومعدالت احلد من اخلسارة وعوامل احلساسية السوقية. ويتم عن طريق إطار شامل إلعداد تقارير حول املخاطر مراقبة تلك 
احلدود يومياً لتحري احلدود املوضوعة ويتم نشر تقارير مراقبة املراكز على فريق إدارة مخاطر السوق ورؤساء األقسام املعنية. ويف حال التجاوزات 

املتعلقة باحلدود، يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية تتماشى مع سياسة مخاطر السوق وحدود مراكز التداول املعنية. 

لدى كل مركز تداول قائمة باملنتجات املصّرح بها تتضمن املنتجات والهياكل التي مت حتديدها كمالئمة للمتاجرة بها من قبل ذلك املركز. وتتم إضافة 
املخاطر  بتقييم  اللجنة  تقوم هذه  التداول، حيث  ملراكز  املال  رأس  وأسواق  منتجات اخلزينة  موافقة جلنة سياسة  بعد  القائمة  إلى هذه  منتجات 

املصاحبة للمنتجات وتتحقق من إمكانية السيطرة عليها بشكل فّعال قبل املوافقة على املنتج.

يستخدم البنك طريقة »القيمة عند املخاطر« كأداة حتليلة رئيسية للتنبؤ باخلسائر احملتملة أن تنتج عن محفظة ما، على مدى فتـرة زمنية محددة 
نظراً للتغيرات السلبية على بعض العوامل السوقية. يحتسب البنك »القيمة اليومية املعّرضة للمخاطر« مبستوى تأكد يصل إلى 99% باستخدام طريقة 

مونتي كارلو على جميع محفظتة التجارية. يتم تعزيز إطار القيمة عند املخاطر بحدود وعوامل حساسية أخرى.

يتم إجراء اختبار الضغط بإحداث سيناريوهات صارمة ولكنها معقولة، مثل احلركات الهامة على أسعار الفائدة والتوزيع االئتماني وغيرها وحتليل 
تأثيراتها على مركز املجموعة التجاري. 

خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016، مت احتساب القيمة املعّرضة للمخاطر بشكل إعتيادي. وكما يف 31 ديسمبر 2016 بلغت قيمة يوم واحد 
من 99% من القيمة املعّرضة للمخاطر 1/145 مليون دوالرأمريكي )31 ديسمبر 2015: 0/769 مليون دوالر أمريكي(. 

لم يطرأ أي تغيير على تعرض املجموعة ملخاطر السوق أو الطريقة التي تتم بها إدارة تلك املخاطر وقياسها.

إدارة مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من إحتمال تذبذب أسعار الفائدة التي تؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املالية. تتعرض املجموعة ملخاطر أسعار 

الفائدة كنتيجة لعدم املوازنة أو الفجوات يف مبالغ املوجودات واملطلوبات يف أوقات مختلفة إلعادة التسعير.

تستخدم املجموعة وسيلة مناذج احملاكاة لقياس ومراقبة حساسية أسعار الفائدة، وحتلل وتـراقب النتائج من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات؛ حيث 
أن معظم موجودات وإلتزامات املجموعة ذات معدالت فوائد معومة، يتم إعادة تسعير الودائع والقروض بشكل متزامن مما يؤدي إلى حتوط تلقائي 
والذي بدوره يقلل من مخاطر إنكشاف معدالت الفائدة، وأيضا فإن معظم موجودات ومطلوبات املجموعة يعاد تسعيرها خالل سنة مما يقلل من 

مخاطر أسعار الفائدة. 

سيؤدي تأثير 50 نقطة أساس كحركة فجائية يف أسعار الفائدة على صايف الدخل خالل اإلثنا عشر شهراً كما يف 31 ديسمبر 2016 إلى انخفاض 
الربح 5/37% )يف حال إنخفاض سعر الفائدة( وكان سيؤدي إلى زيادة الربح 5/51% )يف حال زيادة سعر الفائدة()2015: - 3/86% و + 4/35 %( على 

التوالي.

خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016، كانت نسبة الفائدة الفعلية للودائع واألرصدة لدى املصارف وشهادات اإليداع لدى املصرف املركزي %1/56 
)2015: 1/36%( وعلى القروض والسلف املقاسة بالتكلفة املطفأة 5/52% )2015: 5/40%(، وعلى إيداعات العمالء 1/10% )2015: 0/87 %( وعلى 

املستحق للمصارف ) مبا يف ذلك اتفاقيات الشراء( بنسبة %0/83 )2015: %0/61(.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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إدارة مخاطر أسعار الفائدة )يتبع(
يشرح اجلدول التالي املوقف املتعلق بحساسية أسعار الفائدة والفجوة يف أسعار الفائدة حسب تـرتيبات إعادة التسعير املتفق عليها:

حتليالت إعادة تسعير نسبة الفائدة

 املجمــوع
 بنود ال حتمل 

فائدة
 أكثر من 5 

سنوات
 أكثر من سنة 

إلى 5 سنوات
 أكثر من 6 إلى 

12 شهرًا
 أكثر من 3 إلى  

6ِ أشهر  خالل 3 أشهر
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

2016
املوجودات

18,629,582 9,511,449 - - 1,000,000 1,200,000 6,918,133 نقد وأرصدة لدى املصارف املركزية
18,667,750 3,014,641 - 241,652 783,781 4,031,887 10,595,789 ودائع وأرصدة لدى املصارف 
2,419,199 1,305,817 - - 344,910 373,696 394,776 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

53,428,461 499,963 2,016,447 4,432,714 1,622,752 4,053,755 40,802,830 قروض وسلف مقاسة بالتكلفة املطفأة 

7,565,063 50,415 875,431 679,997 81,492 110,857 5,766,871
متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية 

مقاسة بالتكلفة املطفأة 

10,849,298 159 381,632 919,317 366,415 3,458,384 5,723,391
موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة

املطفأة
9,552,316 9,552,316 - - - - - موجودات أخرى

15,365 15,365 - - - - - الشهرة
520,864 520,864 - - - - - االستثمارات العقارية

1,165,638 1,165,638 - - - - - املمتلكات واملعدات

122,813,536 25,636,627 3,273,510 6,273,680 4,199,350 13,228,579 70,201,790 مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية

8,932,076 2,901,464 - - 303,034 389,844 5,337,734 ودائع وأرصدة للمصارف
605,600 - - - - - 605,600 اتفاقيات إعادة الشراء مع املصارف

69,947,124 34,681,710 724,337 2,484,100 5,494,292 8,075,316 18,487,369 ودائع العمالء
7,093,383 2,568,941 21,440 520,868 675,219 392,031 2,914,884 ودائع العمالء اإلسالمية
1,510,758 1,510,758 - - - - - أموال التأمني والتأمني على احلياة

10,267,090 10,267,090 - - - - - مطلوبات أخرى
4,971,860 111,412 - 259,995 3,032,385 171,612 1,396,456 قروض متوسطة األجل 

18,757,636 18,757,636 - - - - - حقوق خاصة مبساهمي الشركة األم
728,009 728,009 - - - - - األطراف غير املسيطرة 

122,813,536 71,527,020 7٤5,777 3,26٤,963 9,50٤,930 9,028,803 28,7٤2,0٤3 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

- )45,890,608( 2,527.948 3,008,717 )5,305,580( 4,199,776 41,459,747 الفجوة داخل امليزانية العمومية
- - 13,967 )1,240( )6,717( 225,034 )231,044( الفجوة خارج امليزانية العمومية

- - ٤5,890,608 ٤3,3٤8,693 ٤0,3٤1,216 ٤5,653,513 ٤1,228,703 الفجوة يف حساسية أسعار الفائدة املتـراكمة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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إدارة مخاطر أسعار الفائدة )يتبع(
حتليالت إعادة تسعير نسبة الفائدة )يتبع(

املجمــوع
 بنود ال حتمل 

فائدة
 أكثر من 5 

سنوات
 أكثر من سنة 
إلى 5 سنوات

 أكثر من 6 
إلى 12 شهراً

 أكثر من 3 إلى  
6ِ أشهر  خالل 3 أشهر

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم
2015

املوجودات
19,423,463 8,315,603 - - 740,150 1,300,000 9,067,710 نقد وأرصدة لدى املصارف املركزية
15,009,990 2,035,759 50,206 110,455 1,140,866 2,724,705 8,947,999 ودائع وأرصدة لدى املصارف 
3,924,965 1,509,371 165,633 58,713 1,128,184 542,360 520,704 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

53,555,070 244,058 2,048,454 6,337,619 1,597,553 6,733,692 36,593,694 قروض وسلف مقاسة بالتكلفة املطفأة 

6,610,606 67,205 355,185 798,420 616,033 339,820 4,433,943
متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية 

مقاسة بالتكلفة املطفأة 

7,993,072 37,845 179,013 824,152 347,064 2,578,099 4,026,899
موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة

املطفأة
6,928,970 6,928,970 - - - - - موجودات أخرى

18,150 18,150 - - - - - الشهرة
527,525 527,525 - - - - - االستثمارات العقارية

1,165,370 1,165,370 - - - - - املمتلكات واملعدات

115,157,181 20,849,856 2,798,491 8,129,359 5,569,850 14,218,676 63,590,949 مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
9,231,913 2,807,400 - 379,712 253,757 308,487 5,482,557 ودائع وأرصدة للمصارف

734,564 - - - - 734,564 - اتفاقيات إعادة الشراء مع املصارف
65,243,790 31,819,329 201,134 3,018,212 4,187,829 6,900,445 19,116,841 ودائع العمالء
8,391,490 2,083,082 24,955 369,843 481,618 788,575 4,643,417 ودائع العمالء اإلسالمية
1,559,704 1,559,704 - - - - - أموال التأمني والتأمني على احلياة
7,404,136 7,404,136 - - - - - مطلوبات أخرى
4,105,856 - - 3,181,187 516,000 298,479 110,190 قروض متوسطة األجل 

17,768,610 17,768,610 - - - - - حقوق خاصة مبساهمي الشركة األم
717,118 717,118 - - - - - األطراف غير املسيطرة 

115,157,181 64,159,379  226,089 6,948,954  5,439,204 9,030,550 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية  29,353,005

- )43.309.523( 2,572,402 1,180,405 130,646 5,188,126 34,237,944 الفجوة داخل امليزانية العمومية
- - 13,965 )9,730( 98,150 211,605 )313,990( الفجوة خارج امليزانية العمومية

- - 43,309,523 40,723,156 39,552,481 39,323,685 الفجوة يف حساسية أسعار الفائدة املتـراكمة 33,923,954

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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إدارة مخاطر أسعار صرف العمالت
متثل مخاطر أسعار صرف العمالت مخاطر تغير قيمة األدوات املالية نتيجة التغير يف أسعار صرف العمالت األجنبية. وتتم مراقبة احلدود على 

املراكز بالعمالت األجنبية. إن مراكز املجموعة كما يف 31 ديسمبر هي كما يلي: 

20162015
صايف املراكز 

صايف املراكز املجموعاملراكز اآلجلةاللحظية
املجمـوعاملراكز اآلجلة اللحظية

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم
6,178,276)6,004,068(1,867,63212,182,344)7,8٤9,6٤2(9,717,27٤دوالر أمريكي

1,387,79٤769,1232,156,9171,884,106368,8032,252,909ريال قطري
397,34820,063)377,285(706,186٤,026)702,160(جنية استـرليني

3,179,645103,351)3,076,294(3,323,36٤201,1٤1)3,122,223(يورو
527,689)5,245(123,060532,934)30,119(153,179دينار بحريني
841,538106,021)735,517(960,86٤59,٤31)901,٤33(ريال سعودي 

)34,264(210,342)244,606(٤20,03751,177)368,860(ين ياباني 
)733(92,691)93,424(128,1073,181)12٤,926(فرنك سويسري

32,975)58,612(67,35891,587)578(67,936دينار كويتي
)24()78,815(78,791)15(230,300)230,315(يوان صيني

81,951٤9,063395,864191,643587,507)32,888(أخرى

9,773,770)864,730(٤,582,97110,638,500)1,260,٤07(5,8٤3,378املجموع

إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مقابل الدوالر األمريكي ثابت، كما أن تعرض املجموعة ملخاطر أسعار العمالت محدودة. 

تظهر معظم املراكز الهامة بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي، وعليه، فإن أي تغير يف أسعار صرف هذه العمالت لن يكون له تأثير كبير على بيان 
الدخل املوحد أو بيان الدخل الشامل املوحد. 

إدارة مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي تلك املخاطر التي تواجه فيها منشآت املجموعة مبناطق مختلفة وبعمالت مختلفة صعوبات يف الوفاء بإلتزاماتها املالية إلى 

العميل أو الدائن أو املستثمر وقت إستحقاقها.

تـركز اإلدارة العليا يف املجموعة على إدارة السيولة لألغراض التالية:

لفهم أفضل ملختلف مصادر مخاطر السيولة وخاصة يف ظل الظروف الصعبة؛  •
السلبية  • السيناريوهات  ملواجهة   ،3 بازل  لقياس  وفقا  والطويل،  القصير  املدى  على  املجموعة  ملرونة  الكافية  الصالبة  من  للتأكد 

الواقعية؛
لوضع خطط طوارئ فعالة للتعامل مع أزمات السيولة؛  •
لوضع مستويات مرونة مخاطر السيولة يف إطار عملية تقييم كفاية رأس املال الداخلية؛ و •
للتكيف مع االنخفاض احلاد يف السيولة يف السوق وإظهار أن من املمكن للبنك البقاء إذا مت إغالق واحد أو أكثر من األسواق املالية  •

من خالل ضمان إمكانية التمويل من مصادر متنوعة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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يتحمل مجلس إدارة بنك املشرق املسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة داخل البنك، ومن ثم فإن مجلس اإلدارة على علم واطالع مبخاطر 
التشغيلية  واملخاطر  السوق  االئتمان ومخاطر  املخاطر األخرى، كمخاطر  تأثير  الدقيقة بطريقة  ولديه اإلحاطة  بها  تُدار  التي  والطريقة  السيولة 
ومخاطر سمعة البنك وشهرته، على استـراتيجية مخاطر السيولة الشاملة. ومن بني أعضاء مجلس اإلدارة، يضطلع السيد عبد العزيز عبد اهلل 

الغرير، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة، باألساس املسؤولية املتعلقة مبراقبة إدارة السيولة بالبنك.

تنهض جلان املوجودات واملطلوبات باملركز الرئيسي ومجموعة املعامالت البنكية الدولية التابعة لبنك املشرق مبسؤولية صياغة السياسات املتعلقة 
بتنفيذ قابلة مخاطر السيولة املعتمدة من مجلس اإلدارة. ولدى جلنة املوجودات واملطلوبات كذلك صالحيات واسعة مفوضة من قبل مجلس اإلدارة 
وذلك إلدارة هيكل موجودات ومطلوبات املجموعة واستـراتيجيات التمويل. تعقد جلنة املوجودات واملطلوبات اجتماعاتها شهرًيا إذا اقتضت الضرورة 
ملراجعة نسب السيولة، وهيكل املوجودات واملطلوبات ومعدل الفائدة ومخاطر أسعار الصرف وااللتزام بالنسب الداخلية واإللزامية وفجوات التمويل 
وإعادة التسعير واألحوال االقتصادية العامة احمللية والعاملية وظروف الســوق املالي. وتقوم جلنة املوجودات واملطلوبات بتحديد هيكلية ومسؤوليات 
وسبل السيطرة املتعلقة بإدارة مخاطر السيولة وباإلشراف على مراكز السيولة لكل الفروع وكذلك بإيضاح تلك املراكز بشكل جلي يف سياسات 

السيولة للبنك.

تتكون جلنة املوجودات واملطلوبات من الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون املصرفية ورئيس مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد ورئيس األعمال 
املصرفية التجارية ورئيس مجموعة إدارة املخاطر ورئيس مجموعة اخلدمات املصرفية اخلارجية ورئيس قسم اخلزينة وأسواق املال. 

اعتمدت املجموعة عبر تاريخها على ودائع العمالء الستيفاء احتياجاتها التمويلية. وعلى مّر السنني، جنحت املجموعة يف تقدمي منتجات متنوعة 
إلدارة النقد وخطط التوفير لألفراد والتي مّكنت املجموعة من جمع ودائع قليلة الكلفة وواسعة القاعدة. وبهدف تنويع مصارد التمويل، مت إطالق 
برنامج السندات متوسطة األجل باليورو يف العام 2004، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم، نتج عن هذا البرنامج زيادة مبقدار 3/14 مليار درهم )2015: 
2/27 مليار درهم( )إيضاح 20 )أ((  على االقتـراضات متوسطة األجل. أنشأ البنك يف سنة 2014 بفرعه يف لندن برنامج شهادات اإليداع، وكذلك 

رفع البنك يف يوليو 2014 القرض املساهم البالغ قيمته 500 مليون دوالر أمريكي عبر العالقة القوية التي تـربط مصارفه.

يف سنة 2016، أعلن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة بالتعميم رقم 2015/33 والصادر يف 27 مايو 2015 واملتبوع بدليل إرشادي، 
أعلن عن تنظيمات وقوانني جديدة بشأن السيولة بالبنوك. وتقدم النظم املذكورة أعاله معدل سيولة جديد يطلق عليه معدل املوجودات السائلة 
املؤهلة السارية اعتباًرا من 1 يوليو 2015 مع التوجه نحو البدء يف االنتقال إلى معايير السيولة االنتقالية لبازل 3  بداية من 1 يناير 2016. واستعانت 
التمويل  إلى مصادر  القروض  القانونية الستخدام  النسبة  السيولة مبجموعة مؤشرات مختلفة مبا فيها  إدارة مراقبة مخاطر  املجموعة من أجل 
املستقرة ومعدل املوجودات السائلة املعتمد مؤخًرا. وتشمل املؤشرات األخرى نسبة القروض والسلف للعمالء واملوجودات السائلة إلى مجموع معدالت 
املوجودات  للجنة  املرونة  اإلبلغ بأي خرق ألي مستوى من مستويات  الفجوات. ويجب  للودائع وحلدود حتليل  املركز  املوجودات ومؤشرات اخلطر 

واملطلوبات ومت عالجه يف فتـرة قصيرة. 

إن مسؤولية اخلزينة يف املجموعة هي إدارة السيولة، وهي تتبع توجيهات صارمة الستخدام املوجودات السائلة داخل كل محفظة استحقاق. تقوم 
املجموعة بإختبارات التحمل دورياً لضمان توافر األموال خالل األوضاع احلرجة.

يعد االقتـراض بني املصارف وعقود إعادة شراء مع النظيرات التجارية واملصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة جزًءا من خطط الطوارئ 
وخيارات التمويل التي حتتفظ بها اخلزينة.
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يلخص اجلدول التالي حتليل السيولة للموجودات واملطلوبات للمجموعة على أساس التـرتيبات التعاقدية للدفع. هذا و قد مت حتديد تاريخ استحقاق 
املوجودات واملطلوبات على أساس الفتـرة املتبقية يف تاريخ التقرير إلى تاريخ االستحقاق:

حتليل االستحقاق:
فيما يلي حتليل اإلستحقاق للموجودات واملطلوبات وحقوق امللكية كما يف 31 ديسمبر 2016:

 

 أكثر من 5   املجمــوع
سنوات

 أكثر من سنة 
إلى  5 سنوات

 أكثر من 6 إلى 
12 شهرًا

 أكثر من 3 إلى 
6ِ أشهر  خالل 3 أشهر

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم
املوجودات

18,629,582 - - 1,000,000 1,20٤,٤23 16,٤25,159 نقد وأرصدة لدى املصارف املركزية
18,667,750 - ٤31,289 1,311,151 ٤,٤36,173 12,٤89,137 ودائع وأرصدة لدى املصارف 

2,٤19,199 612,031 222,310 3٤٤,910 137,778 1,102,170 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة
53,٤28,٤61 10,135,356 1٤,798,6٤3 ٤,75٤,120 2,76٤,٤92 20,975,850 قروض وسلف مقاسة بالتكلفة املطفأة 

7,565,063 1,190,103 1,309,730 100,765 157,060 ٤,807,٤05 متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية
مقاسة بالتكلفة املطفأة 

10,8٤9,298 3,3٤٤,273 ٤,287,73٤ 5٤9,978 652,523 2,01٤,790 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة
9,552,316 58٤,316 181,063 2,800,29٤ 2,861,6٤2 3,125,001 موجودات أخرى

15,365 15,365 - - - - الشهرة
520,86٤ 520,86٤ - - - - االستثمارات العقارية

1,165,638 1,165,638 - - - - املمتلكات واملعدات

122,813,536 17,567,9٤6 21,230,769 10,861,218 12,21٤,091 60,939,512 مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
8,932,076 - - 303,03٤ 389,8٤٤ 8,239,198 ودائع وأرصدة للمصارف

605,600 - - - - 605,600 اتفاقيات إعادة الشراء مع املصارف
69,9٤7,12٤ 72٤,337 2,513,٤93 5,٤83,935 8,059,135 53,166,22٤ ودائع العمالء

7,093,383 21,٤٤0 520,868 675,219 392,031 5,٤83,825 ودائع العمالء اإلسالمية
1,510,758 - ٤90,690 1,020,068 - - أموال التأمني والتأمني على احلياة

10,267,090 293,108 595,527 3,02٤,911 2,٤08,180 3,9٤5,36٤ مطلوبات أخرى
٤,971,860 - 259,995 3,1٤3,797 171,612 1,396,٤56 قروض متوسطة األجل 

18,757,636 18,757,636 - - - - حقوق خاصة مبساهمي الشركة األم
728,009 728,009 - - - - األطراف غير املسيطرة 

122,813,536 20,52٤,530 ٤,380,573 13,650,96٤ 11,٤20,802 72,836,667 مجمـوع املطلوبات وحقوق امللكية
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حتليل االستحقاق: )يتبع(

فيما يلي حتليل اإلستحقاق للموجودات واملطلوبات وحقوق امللكية كما يف 31 ديسمبر 2015:

املجمــوع
 أكثر من 5  

سنوات
 أكثر من سنة 
إلى  5 سنوات

 أكثر من 6 إلى 
12 شهراً

 أكثر من 3 إلى 
6ِ أشهر  خالل 3 أشهر

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم
املوجودات

19,423,463 - - 740,150 1,300,000 17,383,313 نقد وأرصدة لدى املصارف املركزية
15,009,990 50,206 242,683 1,436,148 2,452,057 10,828,896 ودائع وأرصدة لدى املصارف 
3,924,965 681,070 256,540 1,134,688 547,264 1,305,403 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة

53,555,070 9,411,418 16,398,763 3,704,998 4,766,025 19,273,866 قروض وسلف مقاسة بالتكلفة املطفأة 

6,610,606 521,117 2,146,992 575,342 583,423 2,783,732 متويل إسالمي وأدوات استثمارية إسالمية
مقاسة بالتكلفة املطفأة 

7,993,072 3,003,810 3,547,669 704,942 238,192 498,459 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة
6,928,970 509,493 451,131 1,099,923 2,050,944 2,817,479 موجودات أخرى

18,150 18,150 - - - - الشهرة
527,525 527,525 - - - - االستثمارات العقارية

1,165,370 1,165,370 - - - - املمتلكات واملعدات

115,157,181 15,888,159 23,043,778 9,396,191 11,937,905 54,891,148 مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
9,231,913 - 2,205,085 250,006 319,613 6,457,209 ودائع وأرصدة للمصارف

734,564 - - - 734,564 - اتفاقيات إعادة الشراء مع املصارف
65,243,790 749,356 3,091,190 4,400,894 6,969,927 50,032,423 ودائع العمالء
8,391,490 24,956 369,843 481,618 788,658 6,726,415 ودائع العمالء اإلسالمية
1,559,704 - 523,534 1,036,170 - - أموال التأمني والتأمني على احلياة
7,404,136 284,540 557,662 1,140,756 1,785,953 3,635,225 مطلوبات أخرى
4,105,856 - 3,181,187 516,000 298,479 110,190 قروض متوسطة األجل 

17,768,610 17,768,610 - - - - حقوق خاصة مبساهمي الشركة األم
717,118 717,118 - - - - األطراف غير املسيطرة 

115,157,181 19,544,580 9,928,501 7,825,444 10,897,194 66,961,462 مجمـوع املطلوبات وحقوق امللكية

قياسات القيمة العادلة
تعرف القيمة العادلة بالثمن الذي سيتم قبضه لبيع أي من املوجودات أو دفعه لتحويل التزام ما ضمن معاملة منظمة بني متشاركني بالسوق يف تاريخ 
القياس بغض النظر عما إذا كان ذلك السعر ميكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم أخر. وعند تقدير القمية العادلة ألي من 
املوجودات أو املطلوبات، تأخذ املجموعة بعني االعتبار خصائص األصل أو املطلوب إن كان متشاركو السوق سيأخذونها باالعتبار عند تسعير األصل 

أو املطلوب يف تاريخ القياس.

ويتم تصنيف القيمة العادلة، عالوة على ذلك، ألغراض إعداد التقاري املالية إلى املستويات 1 أو 2 أو 3 بناًء على الدرجة التي تكون عندها البيانات 
املتعلقة بقياسات القيمة العادلة ملحوظة وكذلك أهمية املدخالت لقياسات القيمة العادلة مبجملها، وهي موضحة فيما يلي:

بيانات املستوى 1 – وهي القيم املستنبطة من األسعار املدرجة )غير املعّدلة( ملوجودات أو مطلوبات مطابقة يف أسواق نشطة. •
املطلوبات، سواء  • أو  للموجودات  وامللحوظة   املستوى 1  املستخدمة يف  البيانات بخالف األسعار احملددة  املستوى 2، وهي  بيانات 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
بيانات املستوى 3، وهي بيانات غير ملحوظة للموجودات أو املطلوبات. •

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(



املشرق التقرير السنوي  1042016

إدارة املخاطر )يتبع(  -43
قياسات القيمة العادلة )يتبع(

تقنيات وافتـراضات التقييم املطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
حُتدد القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية باستخدام تقنيات وافتـراضات تقييم متشابهة ملا مت استخدامه يف السنة املنتهية يف 31 

ديسمبر 2015.

القيمة العادلة للموجودات املالية للمجموعة املقاسة بالقيمة العادلة على أساس مستمر
تُقاس بعض املوجودات املالية للمجموعة بالقيمة العادلة يف نهاية تاريخ التقرير. ويوفر اجلدول التالي معلومات بشأن كيفية حتديد القيم العادلة 

لتلك املوجودات املالية:

القيمة العادلة كما يفاملوجودات املالية
تسلسل القيمة 

العادلة
تقنيات التقييم واملدخالت 

الرئيسية
املدخالت 

امللحوظة الهامة
العالقة بني املدخالت غير 

امللحوظة والقيمة العادلة
31 ديسمبر 

2016
31 ديسمبر 

2015
ألف درهمألف درهم

موجودات مالية 
مقاسة بالقيمة 

العادلة من خالل 
الربح أو اخلسارة

استثمارات ملكية 
أسعار العطاءات املدرجة يف املستوى 16,5481-مدرجة

سوق نشط
ال توجد 

ال ينطبقملحوظات

استثمارت ديون 
أسعار العطاءات املدرجة يف املستوى 369,195188,9241مدرجة

سوق نشط
ال توجد 

ال ينطبقملحوظات

استثمارت ديون غير 
بناء على معامالت مشابهة املستوى 680,36٤2,404,5692مدرجة

حديثة يف السوق
معامالت السوق 

املتشابهة
أعلى قيمة لسعر الفائدة الفعلي 

وأقل قيمة لسعر السندات

استثمارت ديون غير 
صايف قيم موجودات املستوى 68,83767,5183مدرجة

أعلى قيمة لسعر الفائدة الفعلي سعر الفائدةالصندوق
وأقل قيمة لسعر السندات

صناديق مشتـركة 
صايف قيم موجودات املستوى 27٤,558327,8073وأخرى

الصندوق
صايف قيمة 

املوجودات
أعلى قيمة لسعر الفائدة الفعلي 

وأقل قيمة لسعر السندات

استثمارت ملكية 
املتسوى 2155083غير مدرجة

طريقة صايف قيم املوجودات 
بسبب عدم وجود معلومات 

مقارنة وسوقية متاحة. كانت 
صايف قيم املوجودات حُتدد 

بناًء على املعلومات املالية 
املدققة  / التاريخية احلديثة

صايف قيمة 
املوجودات

القيمة األعلى ألي من صايف 
قيمة موجودات الشركات 

املستثمر بها والقيمة األعلى 
للقيمة العادلة

صناديق مشتـركة 
املستوى 261,9361 262,351 وأخرى

بناء على أسار العطاءات يف 
سوق نشط

ال توجد 
ال ينطبقملحوظات

1,650,5203,267,810
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القيمة العادلة كما يفاملوجودات املالية
تسلسل القيمة 

العادلة
تقنيات التقييم واملدخالت 

الرئيسية
املدخالت 

امللحوظة الهامة
العالقة بني املدخالت غير 
امللحوظة والقيمة العادلة

31 ديسمبر 
2016

31 ديسمبر 
2015

ألف درهمألف درهم
موجودات مالية مقاسة 

بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو اخلسارة

أسعار العطاءات املدرجة يف سوق املستوى 38٤.21٤402.7831استثمارات ملكية مدرجة
نشط

ال توجد 
ال ينطبقملحوظات

استثمارت ملكية غير 
املتسوى 3٤8.29٤216.6503مدرجة

طريقة صايف قيم املوجودات 
بسبب عدم وجود معلومات 

مقارنة وسوقية متاحة. كانت 
صايف قيم املوجودات حُتدد بناًء 
على املعلومات املالية املدققة  / 

التاريخية احلديثة

صايف قيمة 
املوجودات

القيمة األعلى ألي من 
صايف قيمة موجودات 
الشركات املستثمر بها 
والقيمة األعلى للقيمة 

العادلة

أسعار العطاءات املدرجة يف سوق املستوى 36.17137.7221صناديق مشتـركة وأخرى
نشط

ال توجد 
ال ينطبقملحوظات

768.679657.155

2.٤19.1993.924.965

لم تتم أي حتويالت بني أي من املستويات خالل السنة. ال توجد أية مطلوبات يتعني تصنيفها ضمن أي من املستويات يف اجلدول أعاله.

يرجع سبب احلركة يف املوجودات املالية من املستوى 3 إلى فروق أسعار الصرف والتغيرات يف القيمة العادلة.

تسوية قياس القيمة العادلة من املستوى 3 للموجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

20162015
ألف درهـمألف درهـم

395,83٤393,977كما يف 1 يناير 
97,250134,367مشتـريات 

)199,308()158,298(استبعادات / مستحق
85,178-حتويل 

)18,380(3,82٤تغيير يف القيمة العادلة

338,610395,834كما يف 31 ديسمبر 

تسوية قياس القيمة العادلة من املستوى 3 للموجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

20162015
ألف درهـمألف درهـم

216,650214,647كما يف 1 يناير 
106,16537,350مشتـريات 

)21,397()16,6٤3(استبعادات / مستحق
)13,950(٤2,122تغيير يف القيمة العادلة

3٤8,29٤216,650كما يف 31 ديسمبر 
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مت إدراج جميع األرباح واخلسائر املدرجة يف بيان الدخل الشامل املوحد واملتصلة باالستثمارات غير املسعرة يف أدوات امللكية احملتفظ بها يف نهاية 
السنة املشمولة بالتقرير كتغييرات يف »احتياطي إعادة تقييم االستثمارات«.

القيمة العادلة لألدوات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة
باستثناء ما ورد يف اجلدول التالي، تعتقد اإلدارة بأن القيم الدفتـرية للموجودات املالية واملطلوبات املالية املقاسة يف البيانات املالية املوحدة بالتكلفة 

املطفأة تقارب قيمتها العادلة. 

القيمة العادلةالقيمة الدفتـرية
املجموعاملستوى الثالثاملستوى الثانياملستوى األول

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
2016

موجودات مالية:
10,8٤9,2987,070,1881,237,77٤2,٤50,53310,758,٤95موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة 

2015
موجودات مالية:

1,687,9667,920,078-   7,993,0726.232.112موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلةالقيمة الدفتـرية
املجموعاملستوى الثالثاملستوى الثانياملستوى األول

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
2016

مطلوبات مالية:
1,3٤0,8833,127,066-3,135,3601,786,183أوراق متوسـطة األجل

2015
مطلوبات مالية:

811,2812,246,075-2,269,3561,434,794أوراق متوسـطة األجل

يظهر اجلدول التالي حساسية القيمة العادلة لزيادة أو نقصان القيمة العادلة بنسبة 10% كما يف 31 ديسمبر 2016و 2015:

الظاهرة يف بيان الدخل املوحد
الظاهرة يف بيان الدخل الشامل 

املوحد
تغيير سلبي تغيير إيجابي تغيير سلبي تغيير إيجابي 

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم
2016

)76,868(76,868)165,052(165,052موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة 

2015
)65,715(65,715)326,781(326,781موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة 

إن غالبية األدوات املالية املشتقة هي أدوات متقابلة؛ وعليه فإن أي تغير على القيمة العادلة للمشتقات من تأثير التغير يف مدخالت األسعار ستكون 
غير هامة على بيان الدخل املوحد أو بيان الدخل الشامل املوحد. 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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األنشطة االئتمانية  -44
لم يتم تضمني املوجودات احملتفظ بها من قبل املجموعة بصفـة األمانة، احليازة أو الثقة بالنيابة عن عمالئه بهذه البيانات املالية املوحدة، وتتضمن 
تلك املوجودات احملتفظ بها بصفة ائتمانية ألطراف ذات عالقة موجودات بقيمة 1 مليون درهم كما يف 31 ديسمبر 2016 )2015: 1 مليون درهم(.

إدارة صناديق االستثمار  -45
تدير شركة مكاسب لصناديق االستثمار بي.اس.سي. ومشرق كابيتال )شركة يف مركز دبي املالي العاملي( احملدودة )إيضاح 36( عدد من صناديق 
االستثمار غير متضمنة بالبيانات املالية املوحدة. ال يحق لصناديق التمويل العودة إلى املوجودات العامة للمجموعة وكذلك األمر ال يحق للمجموعة 

العودة إلى موجودات صناديق التمويل.

موجودات البنك املقيدة يف اخلارج  - 46
حتتفظ بعض فروع البنك العاملة خارج دولة اإلمارات العربية املتـحدة بصايف موجودات تعادل مبلغ 98 مليون درهم كما يف 31 ديسمبر 2016 )2015: 

91 مليون درهم(، وتخضع هذه الفروع لقيود مراقبة النقد وحتويله من الدول التي تعمل فيها تلك الفروع.

املوافقة على البيانات املالية املوحدة   -47
وافق مجلس اإلدارة على البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 وصرح بإصـدارها يف 25 يناير 2017.

.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 )يتبع(
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