
 

 اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع(
  

 البيانات المالية الموحدة للمجموعة
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تخضع هذه البيانات المالية األولية لموافقة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي واعتمادها من قبل المساهمين 
 عموميةخالل اجتماع الجمعية ال

 
 

 



 

 
 اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 
 

 البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
 

 
 

 الصفحة المحتويات 

  3 للمجموعة المالية الموحدة تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات 

 1 بيان المركز المالي الموحد للمجموعة

 1 بيان الدخل الموحد للمجموعة

 4 الشاملة الموحد للمجموعةبيان اإليرادات 

 6-5 بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة

 8-7 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للمجموعة

 339-9 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 

 
 
 
 
 
 
 
 







 
     1إلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(                                        ا

 بيان الدخل الموحد للمجموعة
 1031 ديسمبر 13ية في للسنة المنته

     

 
 

 إيضاحات
--------- 

1031 

 ألف درهم

---------- 

1033 

 ألف درهم

---------- 
 3073537445 971167109 16 إيرادات الفوائد

 (174167411) (179777361) 16 مصروفات الفوائد
  -------------- -------------- 

 2.730.536 2.609.332  صافي إيرادات الفوائد

 371837565 371157361 17 اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
 (7187138) (6717669) 18 توزيعات أرباح للمودعين واألرباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك 

 038.637 206.393  في اإليرادات من التمويل اإلسالمي والمنتجات االستثماريةصا
  -------------- -------------- 

صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل اإلسالمي والمنتجات االستثمارية اإلسالمية صافية من 
   توزيعات األرباح للمودعين

2.933.235 

 
7.603.609 

 378567760 378777459  عاب والعموالت إيرادات األت
 (3077700) (3467181)  مصروفات األتعاب والعموالت

 3.739.525 3.783.372 19 صافي إيرادات األتعاب والعموالت 

 (3197615) 707550 10 من أوراق مالية للمتاجرة الربح / )الخسارة(  صافي

 13 إيرادات تشغيلية أخرى 
374987493 

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

370617438 
-------------- 

 9.985.356 35.633.307  إجمالي اإليرادات التشغيلية 

 (176687831) 11 المصروفات اإلدارية والعمومية
 
(175077714) 

 (917860) (807000) 35 إطفاء موجودات غير ملموسة 

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

 2.863.053 2.328.530  يمةاألرباح التشغيلية قبل انخفاض الق

 (479697841) (470017908) 11 صافي خسارة انخفاض القيمة للموجودات المالية 

 (87313) -  صافي خسارة انخفاض القيمة للموجودات غير المالية 

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

 3.805.033 6.309.387  األرباح التشغيلية بعد انخفاض القيمة  

 (6517991) 3307339 31 شركات زميلة وائتالفات مشتركة من (خسائر) /ربح فاض القيمة وحصة انخ

وربح بالقيمة العادلة على  %( في شركة تابعة 49أرباح ناتجة عن التخلص من حصة جزئية )
 33 حصة محتفظ بها في ائتالف مشترك

 

- 

 
378317798 

  رسوم ضريبة
(357117) 

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

(157867) 
--------------- 

  أرباح المجموعة عن السنة  
6.003.539 

======== 

6.338.338 
========= 

    العائدة إلى:   

 175137011 175547010  مساهمي المجموعة

  حصة غير مسيطرة
(33) 

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

(477540) 
------------- 

 6.338.338 6.003.539  أرباح المجموعة عن السنة 
  ======== ======= 

 5.33 5.33 16 ربحية السهم
  ==== ==== 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 339إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .3تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الصفحة 

 



 
      4إلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(                                       ا

 للمجموعة   اإليرادات الشاملة الموحدبيان 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 1031 

 رهمألف د
---------- 

1033 
 ألف درهم
---------- 

 174817481 175547039 أرباح المجموعة عن السنة 
   

 بنود يحتمل إعادة تصنيفها الحقاً للربح أو الخسارة:
 اإليرادات الشاملة األخرى 

  

   

   تحوطات التدفق النقدي:

 377361 117011 الحصة الفعلية من التغيرات في القيمة العادلة -
   

   احتياطي القيمة العادلة )أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع(:

   

 1887578 6887113 صافي التغير في القيمة العادلة -
 

  

 (3617150) (1657710) صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل -
 

  

 (17686) (37307) احتياطي تحويل العملة
   

 --------------- --------------- 
 3187704 1447417 اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

 --------------- --------------- 
 176117387 178987446 إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

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

   عائدة إلى:

 176697717 178987457 مساهمي البنك
   

 (477540) (33) حصة غير مسيطرة
  --------------- --------------- 

 176117387 178987446 إجمالي اإليرادات المعترف بها للسنة
 ========= ======== 
 

 

 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 339إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .3المالية الموحدة للمجموعة في الصفحة تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات 

 

 

 

 

 



 
 
 5                  إلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(                          ا

 بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 
 

 1031 
 ألف درهم
---------- 

1033 
 ألف درهم
---------- 

    األنشطة التشغيلية 

 174817481 175547039  أرباح المجموعة عن السنة  

    تسويات لبنود غير نقدية 

 473107570 173807739  خسائر انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة  

 5647365 6717497  خسائر انخفاض قيمة المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 1137534 3397453  خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية

 (3067951) (867411)  تقليص الفائدة على القروض الضعيفة

 (397514) 587554  إطفاء خسائر/)أرباح( القيمة العادلة

 (3607000) -  رباح القيمة العادلة على الديون المصدرة واألموال المقترضةأ

 157965 417014  خصم رئيسي على األوراق المالية االستثمارية

 (637758) (3867647)  غير محققة عن الصرف األجنبي أرباح

 6767000 -  خسائر انخفاض قيمة االستثمار في شركات زميلة

 917860 807000  ملموسة إطفاء موجودات غير 

 1897500 1007799  استهالك الممتلكات والمعدات 

 87313 -  خسائر انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

 197165 -  الموجودات الثابتة المشطوبة

 (117008) (3307339)  شركات زميلة وائتالفات مشتركة حصة من أرباح

 1067450 (887809)  وراق المالية االستثماريةالخسائر غير المحققة عن األ)األرباح(/
%( في شركة تابعة و 49أرباح ناتجة عن التخلص من حصة جزئية )
 (378317798) -  ائتالف مشترك في وربح بالقيمة العادلة على حصة محتفظ بها

 1887799 177180  إعادة تقييم عقارات استثمارية

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

  رباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات  والمطلوبات التشغيليةاأل
 

2.020.800 
 

2.333.706 

 (379337699) (376857111)  الزيادة في الودائع اإللزامية دون فوائد

 3875507000 (5507000)  النقص في شهادات الودائع لدى المصرف المركزي )الزيادة( / 

 (177517079) (374307946)  حقة من البنوك بعد ثالثة أشهر في المبالغ المست الزيادة

 377977988 (1397171)  الزيادة في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر)النقص( / 

 (176817834) 1457836  صافي التغير في المطلوبات األخرى/الموجودات األخرى

 3617171 3687888  صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات 

 (676577955) 1076347194  / )النقص( في ودائع العمالء )بما في ذلك الودائع اإلسالمية(الزيادة

 (178157018) (3173457301)  في القروض والذمم المدينة   الزيادة

 (776697511) (576417786)  في ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي الزيادة

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

 3.330.393 0.535.533  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

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



 
 
 6                  إلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(                          ا

 بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة 
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 

  1031 

 ألف درهم

---------- 

1033 

 ألف درهم

---------- 
    األنشطة االستثمارية 

 
من تحركات القيمة )الزيادة(/النقص في األوراق المالية للمتاجرة )صافي 

 العادلة(

 
 

(5457719) 

 

6107816 
في األوراق المالية االستثمارية )صافي من تحركات  النقص/)الزيادة(

 القيمة العادلة(
 

377837491 (377467111) 
 317766 697459  النقص في االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

 375537100 -  بيع استثمار في شركة تابعة
 (117736) (157095)  استحواذ على عقارات استثمارية 

 37338 -  إيرادات من بيع عقارات استثمارية 
 (3917965)  إضافات إلى عقارات ومعدات )صافي(

------------------- 
(4677336) 

------------------- 
  3.577.303  صافي التدفقات النقدية من/)المستخدمة في( األنشطة االستثمارية

------------------- 
(89.530) 

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

 األنشطة التمويلية 

 
   

       376177153 (377887787)  )النقص(/الزيادة في ودائع بموجب اتفاقيات إعادة شراء
 (177787941) 375517915  الزيادة/)النقص( في الدين المصدر وأموال مقترضة أخرى 

 (187004) 174117839  قروض الصكوك الزيادة/)النقص( في
 (1637581) (1617100)  الفائدة على سندات رأس المال الشق األول

 (373337555) (373307174)  توزيعات أرباح مدفوعة 
  ---------------- ---------------- 

 (8.006.788)  362.638  صافي التدفقات النقدية من/)المستخدمة في( األنشطة التمويلية 
  ========= ========= 

 (3.730.333) 2.938.333  (32الزيادة / )النقص( في النقد وما يعادله )راجع اإليضاح رقم 

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

 
 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 339إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .3الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الصفحة تم إدراج تقرير مدققي 

 
 
 

 
 



   7                           إلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(                                      ا
  في حقوق الملكية الموحد للمجموعة بيان التغيرات

 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 العائد لمساهمي المجموعة 

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

رأس المال  

 المصدر)أ(

 ألف درهم

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

 أسهم خزينة

 ألف درهم

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

 سندات رأس المال  

 الشق األول)ب(

 ألف درهم

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

احتياطي عالوة  

 األسهم )أ(

 ألف درهم

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

 االحتياطي القانوني

 واإللزامي )ت(

 ألف درهم

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

احتياطيات  أخرى 

 )ت(

 ألف درهم

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

احتياطي القيمة 

 العادلة )ت(
 ألف درهم

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

احتياطي تحويل 

 العملة )ت(
 ألف درهم

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

 األرباح المحتجزة

 ألف درهم

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

 اإلجمالي

 ألف درهم

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

 حصة غير مسيطرة

 ألف درهم

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

 اإلجمالي للمجموعة

 ألف درهم

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

 

 1479837054 467180 1479147774 775877509 (17686) 1487189 178697511 174537405 3171707314 470007000 (467375) 575577775 1031يناير  3الرصيد كما في 
 

 178987446 (33) 178987457 175547010 (37307) 1457514 - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
 

الفائدة على سندات رأس المال 

 (1617100) - (1617100) (1617100) - - - - - - - - الشق األول

 (373307174) - (373307174) (373307174) - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة

 

 - - - (1557430) - - - 1557430 - - - - التحويل لالحتياطيات

 

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 (87150) - (87150) (87150) - - - - - - - - (14)راجع اإليضاح رقم 

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

 

ديسمبر  13الرصيد كما في 

1031 575577775 (467375) 

 

470007000 3171707314 177067835 178697511 5917811 (47791) 875057105 1674517107 467169 1674987576 

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

 

 

 ، تمت معاملة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة على أنها تخصيص من حقوق الملكية.3984لسنة  8من قانون الشركات التجارية رقم  338وفقاً لتفسير وزارة االقتصاد للمادة رقم 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 339إلى  9ت المدرجة على الصفحات من تشكل اإليضاحا
 

 . 3تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الصفحة 

 
 إيضاحات:

 11للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح  (أ)
 14للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح  (ب)

 15للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح      )ج(
 
 

 



   8                           إلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(                                      ا
  في حقوق الملكية الموحد للمجموعة بيان التغيرات

 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 العائد لمساهمي المجموعة 

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

رأس المال  

 المصدر)أ(

 ألف درهم

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

 أسهم خزينة

 ألف درهم

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

 سندات رأس المال  

 الشق األول)ب(

 ألف درهم

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

احتياطي عالوة  

 األسهم )أ(

 ألف درهم

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

 االحتياطي القانوني

 زامي )ت(واإلل

 ألف درهم

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

احتياطيات  أخرى 

 )ت(

 ألف درهم

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

احتياطي القيمة 

 العادلة )ت(
 ألف درهم

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

احتياطي تحويل 

 العملة )ت(
 ألف درهم

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

 األرباح المحتجزة

 ألف درهم

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

 اإلجمالي

 ألف درهم

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

 حصة غير مسيطرة

 ألف درهم

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

 اإلجمالي للمجموعة

 ألف درهم

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

 

 1177497590 917810 1176557770 677007409 - 3057899 178697511 173987105 3171707314 470007000 (467375) 575577775 1033يناير  3الرصيد كما في 
 

 176117387 (477540) 176697717 175137011 (17686) 3417190 - - - - - - اإليرادات الشاملة للسنةإجمالي 

الفائدة على سندات رأس المال 

 (1637581) - (1637581) (1637581) - - - - - - - - الشق األول

 

 (373337555) - (373337555) (373337555) - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة

 

 - - (1517100) (1517100) - - - 1517100 - - - - التحويل لالحتياطيات

 

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 (377585) - (377585) (377585) - - - - - - - - (14)راجع اإليضاح رقم 

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

 

ديسمبر  13الرصيد كما في 

1033 575577775 (467375) 

 

470007000 3171707314 174537405 178697511 1487189 (17686) 775877509 1479147774 467180 1479837054 

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

 

 

 ، تمت معاملة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة على أنها تخصيص من حقوق الملكية.3984لسنة  8من قانون الشركات التجارية رقم  339وفقاً لتفسير وزارة االقتصاد للمادة رقم 
 

 من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة. جزءاً  339إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .3تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الصفحة 
 إيضاحات:

 11للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح  ( )أ
 14للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح  ( )ب
    15يضاح للمزيد من التفاصيل أرجع لإل ( )ت



 
9 

                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 معلومات عن الشركة  3

 
بموجب قانون  1007يوليو  36تم تأسيس اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. )"البنك"( في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 

 وتعديالته( كشركــة مساهمة عامة. وقد تم  3984لعام   8الشركات التجارية ) القانون االتحادي رقم 
أساسية لتفعيل الدمج بين بنك اإلمارات الدولي ش.م.ع )"بنك اإلمارات الدولي"( وبنك دبي الوطني  تأسيس البنك بصورة

 4بينما اكتمل الدمج من الناحية القانونية بتاريخ  1007أكتوبر  36ش.م.ع. )"بنك دبي الوطني"(. أصبح الدمج ساريا بتاريخ 
 دولي وبنك دبي الوطني قائمان كبنكين.. بعد هذا التاريخ لم يعد بنك اإلمارات ال1030فبراير 

 
تشمل البنك وشركاته التابعة )يشار إليهم معا بـ "المجموعة"(  1031ديسمبر  13البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 وحصة المجموعة في شركات زميلة وائتالفات مشتركة.
 

(. ويتمثل نشاط المجموعة األساسي في الخدمات "EMIRATESNBDتم إدراج البنك في سوق دبي المالي )المؤشر: "
المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للمستهلكين والخزينة والخدمات المصرفية اإلسالمية. عنوان موقع البنك على شبكة 

.  لمزيد من التفاصيل عن أنشطة الشركات التابعة يرجى االطالع على اإليضاح www.emiratesnbd.comاإلنترنت هو: 
 .40رقم 

 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة.   . دبي  . 777إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب. 

 
 إن الشركة األم للمجموعة هي مؤسسة دبي لالستثمار وهي شركة المساهم الرئيسي فيها هو حكومة دبي. 

 
 أساس اإلعداد 6
 

  أ(  بيان االلتزام( 
 

ة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموع

والتفسيرات الصادرة عن مجلس المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات القوانين السارية في دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة. 

 

خدامها في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة مبينة أدناه. وتم تطبيق هذه إن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم است

 ما لم يذكر خالف ذلك.   . السياسات بصورة متسقة على جميع السنوات المقدمة

 

 على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة  1031يناير  10وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 س )ب( أساس القيا 
 

 تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما يلي: 

 

 األدوات المالية المشتقة على أساس القيمة العادلة؛  تم قياس 

  األدوات المالية المصنفة على أنها قيمة من خالل الربح أو الخسارة تم قياسها بالقيمة العادلة؛ 

 جودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة؛تم قياس المو 

 تم قياس الموجودات والمطلوبات المغطاة والمعترف بها بالقيمة العادلة فيما يتعلق بالمخاطر التي يتم تغطيتها؛ 

 تم قياس مطلوبات المدفوعات على أساس السهم المسدد نقداً بالقيمة العادلة؛ 

 قيمة العادلة. كما تم قياس العقارات االستثمارية بال 
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 أساس اإلعداد )تتمة( 6
 

 أساس القياس )تتمة(  )ب(
 

يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( وهي العملة التشغيلية للمجموعة. 
 تي قد تم تقريبها إلى أقرب ألف. فإن المعلومات المالية المقدمة بالدرهم اإلمارا  . ما لم يذكر خالف ذلك

 
إن إعداد التقارير المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة محددة. ويتطلب كذلك من 

من األحكام اإلدارة أن تضع أحكاماً في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. إن النقاط التي تنطوي على درجة كبيرة 
أو تلك النقاط التي تكون فيها االفتراضات أو التقديرات ذات أهمية بالنسبة للبيانات المالية الموحدة للمجموعة قد تم   . أو التعقيد

 )أ(.  1اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم 
 

 مبادئ التوحيد)ج(   
 

 الشركات التابعة:  -3

المجموعة قدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية بها إن الشركات التابعة هي الشركات التي تكون لدى 

)يصاحب ذلك بصورة عامة امتالك المجموعة ما يزيد عن نصف رأس مالها الذي له حق التصويت( حتى يتسنى 

ل لها االنتفاع من أنشطتها. يتم الوضع باالعتبار وجود وتأثير حقوق التصويت التي تمارس حالياً أو القابلة للتحوي

 عند تقييم إذا ما كانت المجموعة تسيطر على شركة أخرى.

 .40مدرج قائمة بالشركات التابعة للمجموعة في اإليضاح رقم 

 أساس التوحيد  
 

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للبنك وشركاته التابعة كما في نهاية فترة إعداد التقرير. يتم إعداد 
لية للشركات التابعة المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة بنفس تاريخ إعداد تقرير البنك،  البيانات الما

 13باستثناء شركة اإلمارات للخدمات المالية ش م خ، وهي شركة تابعة غير ذات صلة، تنتهي سنتها المالية في 
ديسمبر. يتم تطبيق  13شهراً كما في  31مارس، وبالتالي تستخدم المجموعة بيانات حساباتها المراجعة لمدة 

 السياسات المحاسبية المعتمدة على مثل هذه المعامالت واألحداث في ظروف مماثلة.
 

كافة األرصدة واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت الداخلية للمجموعة 
 إلغاؤها بالكامل. والمتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة يتم

 
يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ االستحواذ عليها، نظراً لكونه تاريخ خضوع تلك الشركات إلى سيطرة 

 المجموعة، ويستمر توحيدها حتى تاريخ توقف هذه السيطرة.
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 أساس اإلعداد )تتمة( 8
 

 )ج( أساس التوحيد )تتمة(
 

 )تتمة(الشركات التابعة  (3)
 

 أساس التوحيد )تتمة(
 

يتم احتساب مجموعات األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. وتقاس الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة في 
مجموعة األعمال بداية على أساس قيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم االعتراف بالتكاليف ذات الصلة باالستحواذ 

 ي الفترات التي يتم فيها تكبد التكاليف وتلقي الخدمات.كمصروفات ف
  

 المناسب للتصنيف المفترضة المالية والمطلوبات الموجودات على تقييماً  تجري تجارية، أعمال على المجموعة تستحوذ عندما
 في المتجسدة المشتقات فصل يشمل هذا. االستحواذ تاريخ في الصلة ذات االقتصادية والظروف التعاقدية للشروط وفقا وتصنف

 .عليه قبل المستحوذ من الرئيسية العقود
   

 . االستحواذ بتاريخ العادلة بالقيمة االعتراف به سيتم الشركة المستحوذة قبل من تحويله يتوجب طارئ مبلغ أي إن
 

 المحاسبي للمعيار وفقاً  تراف بهاسيتم االع التزام، أو أصل إما تعتبر التي المحمل للمبلغ العادلة للقيمة الالحقة التغيرات إن
 مصنف كحقوق المحتمل المبلغ كان األخرى. إذا الشاملة اإليرادات في كتغيير أو الخسائر أو األرباح ضمن إما 19 رقم الدولي

 .المساهمين حقوق ضمن النهاية في تسويته يتم حتى قياسه إعادة عدم يجب مساهمين،
 
 بالقيمة تقديرها يعاد الشركة المستحوذة في سابقاً  بها المحتفظ حقوق المساهمين صةح فإن مراحل، على االندماج تحقق إذا

  الخسائر. أو األرباح خالل من االستحواذ بتاريخ العادلة
 

يتم االعتراف باختيارات كل مجموعة أعمال بمفردها، فيما إذا كانت حصة مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت( 
 عليها المحددة. المستحوذ الشركة موجودات صافي من واذ بالقيمة العادلة، أو على أساس حصة التناسبيةفي تاريخ االستح

 
في حال وجود أي زيادة في القيمة العادلة للمبلغ االعتباري المحول لصالح مجموعة األعمال، فإن قيمة الحصة غير المسيطرة 

ٌ من قبل المجموعة في في الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت(، والقيمة العا دلة لحصة حقوق المساهمين المحتفظ بها مسبقا
الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت(، وصافي القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات في الشركة المستحوذ عليها 

. في الحاالت التي يزيد فيها 1رقم  يتم إدراجها كشهرة. تمت اإلشارة إلى السياسة المحاسبية الخاصة بالشهرة في اإليضاح
المبلغ األخير عن المبلغ األول، يتم االعتراف بالزيادة كأرباح متحصلة من صفقة شراء بالربح أو الخسارة في تاريخ 

 االستحواذ.
 

 عند فقدان السيطرة، ال تعترف المجموعة بالموجودات والمطلوبات للشركة التابعة، وأي حصص غير مسيطرة والمكونات
األخرى من األسهم ذات الصلة بالشركة التابعة. يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ناجم عن فقدان السيطرة في الربح أو 
الخسارة. في حال احتفاظ المجموعة بأي حصة في  الشركة التابعة السابقة، فيتم قياس مثل هذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ 

تسابها على أنها حصة في رأس المال المستثمر أو وفقاً لسياسة المجموعة المحاسبية المتعلقة فقد تلك السيطرة. بعد ذلك يتم اح
 باألدوات المالية اعتماداً على مستوى تأثير االحتفاظ بها.
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 أساس اإلعداد )تتمة( 6

 
 )ج( مبادئ التوحيد )تتمة(     

 
 ( مؤسسات ذات أغراض خاصة: 1)

اض الخاصة هي مؤسسات تم تأسيسها لتحقيق غرض محدد تماما مثل توريق موجودات معينة أو المؤسسات ذات األغر

 –تنفيذ معاملة إقراض أو قروض معينة. يتم توحيد البيانات المالية للمؤسسة ذات األغراض الخاصة إذا رأت المجموعة 

 أنها تتولى السيطرة عليها. –بناء على تقييم جوهر عالقتها بالمجموعة ومخاطر وامتيازات تلك المؤسسة 

مسيطرة على المؤسسة ذات  -من الناحية الموضوعية –قد تشير الظروف التالية إلى عالقة تكون فيها المجموعة 

 األغراض الخاصة وبالتالي يتم توحيد بياناتها المالية: 

 المحددة حتى تحصل  تتم ممارسة أنشطة المؤسسة ذات األغراض الخاصة نيابة عن المجموعة تبعا الحتياجاتها

 المجموعة على مكاسب من أنشطة تلك المؤسسة؛

  يكون للمجموعة حقوق في الحصول على معظم منافع المؤسسة ذات األغراض الخاصة ولذلك قد تتعرض للمخاطر

 المتعلقة بأنشطة تلك المؤسسة؛ أو

 ة ذات األغراض الخاصة أو تحتفظ المجموعة بمعظم المخاطر المتبقية أو مخاطر الملكية المتعلقة بالمؤسس

 موجوداتها من أجل الحصول على منافع من أنشطتها.

يتم تقدير ما إذا كان للمجموعة سيطرة على المؤسسة ذات األغراض الخاصة عند التأسيس، وعادة ما تتم إعادة التقييم 

 بتاريخ الميزانية العمومية. 

 ة بالمجموعة.معلومات حول أنشطة التوريق الخاص 7يتضمن اإليضاح رقم 

 إدارة الصناديق( 1)
 

تتولى المجموعة إدارة وتوجيه الصناديق نيابة عن المستثمرين. ال يتم تضمين البيانات المالية لهذه الصناديق في البيانات 
 المالية الموحدة هذه. المعلومات عن نشاط إدارة الصناديق للمجموعة

 .48مبينة في اإليضاح رقم  
 

 نيةاألنشطة االئتما( 4)
 

ال تعتبر الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية كموجودات تابعة للمجموعة، وبالتالي، ال يتم تضمينها في البيانات 
 (.49المالية الموحدة هذه )يرجى مراجعة اإليضاح رقم 

 
 ( معامالت الحصص غير المسيطرة5)

 

عة غير عائدة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مالكي البنك، تمثل الحصص غير المسيطرة حقوق المساهمين في شركات تاب
ويتم إدراجها على نحو منفصل في بيان اإليرادات الشاملة الموحد وضمن حقوق المساهمين في الميزانية العمومية الموحدة، 

 وبشكل مستقل عن حقوق المساهمين العائدة لمالكي البنك.
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 أساس اإلعداد )تتمة( 6

 
 ج( مبادئ التوحيد )تتمة()     

 
 ( معامالت الحصص غير المسيطرة )تتمة(5)

يتم تصنيف التغيرات في حصة حقوق المساهمين في المجموعة ضمن شركة فرعية ما، بحيث ال يؤدي ذلك إلى فقدان 

ترية للحصص السيطرة عليها، على أنها معامالت خاصة بحقوق المساهمين. في مثل هذه الظروف، يتم تعديل القيمة الدف

المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس التغيرات في الحصص ذات الصلة بالشركة التابعة. في حال وجود أي فرق بين المبلغ 

الذي تم بموجبه تعديل الحصة غير المسيطرة، يتم االعتراف بالقيمة العادلة للمبلغ المقابل المدفوع أو المستلم مباشرة في 

 مالكين في المجموعة.حقوق المساهمين وتنسب إلى ال

 (  االئتالفات المشتركة 6)
 

لدى المجموعة حقوق  في ائتالفات مشتركة وهي شركات تخضع للسيطرة المشتركة. إن االئتالف المشترك هو ترتيب 
 تعاقدي يمارس بموجبه طرفان أو أكثر نشاط اقتصادي يخضع للسيطرة المشتركة من قبل الطرفين. 

 
المجمعة حصة المجموعة من إجمالي األرباح والخسائر المعترف بها في االئتالفات المشتركة  تتضمن البيانات المالية

الخاضعة للسيطرة المشتركة على أساس حقوق المساهمين، من تاريخ بدء السيطرة المشتركة وحتى تاريخ توقف تلك 
الستثمار، يتم إدراج االستثمار كـصفر السيطرة المشتركة. عندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر القيمة الدفترية ل

 ويتوقف االعتراف بالخسائر، إال في حدود التزام المجموعة )إن وجد(.
  

تتم مراجعة القيمة الدفترية لالئتالفات الخاضعة للسيطرة المشتركة في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما إذا كان هناك أي 
ل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد واالعتراف بأي خسارة في مؤشر على انخفاض القيمة. في حال وجود مث

 انخفاض القيمة كلما تجاوزت القيمة الدفترية المبلغ القابل لالسترداد. يتم تحميل خسارة انخفاض القيمة على بيان الدخل.
 

لعادلة الخاصة به. في حال ظهور أي فرق عند فقدان السيطرة المشتركة، تقيس المجموعة أي استثمار محتفظ به بالقيمة ا
بين القيمة الدفترية لالئتالف األولي الخاضع للسيطرة المشتركة عند فقدان تلك السيطرة ومجموع القيمة العادلة لالستثمار 

 المحتفظ به واإليرادات المتأتية من التخلص منه فيتم االعتراف به في بيان الدخل.
 
 ( الشركات الزميلة7)

ًً ولكن ال تسيطر عليهاتتمثل ا ويصاحب ذلك بصورة   . لشركات الزميلة بالشركات التي يكون للمجموعة فيها نفوذاً هاماً

%. والشركة الزميلة هي 50% إلى 10عامة امتالك المجموعة أسهم ملكية ذات حق التصويت فيها بنسب تتراوح ما بين 

 عة فيها نفوذاً هاماً.كيان، وليست شركة تابعة أو مشروع مشترك، ويكون للمجمو

والشركة الزميلة هي حقوق ملكية تسري صالحيتها اعتباراً من تاريخ اضطالع المجموعة بلعب دور مؤثر فيها وحتى 

 تاريخ توقف تأثير المجموعة على تلك الشركة الزميلة.
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 أساس اإلعداد )تتمة( 6

 
 )ج( مبادئ التوحيد )تتمة(     

 
 )تتمة(( الشركات الزميلة 7)

تحتسب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم قياس 

االستثمار في شركة زميلة في الميزانية العمومية إستناداً إلى التكلفة باإلضافة إلى تغييرات ما بعد االستحواذ في حصة 

 كة الزميلة.المجموعة من صافي موجودات الشر

تعكس األرباح أو الخسائر الحصة من نتائج العمليات في الشركات الزميلة. حيثما يكون هناك تغير معترف به في اإليرادات 

الشاملة األخرى من قبل الشركات الزميلة، تقوم المجموعة باالعتراف بحصتها من هذه التغيرات في اإليرادات الشاملة 

لخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركات الزميلة إلى مدى حصتها األخرى. يتم حذف األرباح وا

 في الشركات الزميلة.

يعكس الربح أو الخسارة حصة من نتائج العمليات التشغيلية للشركات الزميلة. حيث يكون هناك تغيير معترف به في 

تعترف المجموعة بنصيبها من هذه التغييرات في اإليرادات الشاملة اإليرادات الشاملة األخرى من قبل الشركات الزميلة، 

األخرى. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة إلى الحد المقابل 

 للحصة المملوكة في الشركات الزميلة.

 ركات الزميلة في بيان اإليرادات الموحد.يتم إدراج حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الش

عندما تكون حصة المجموعة من الخسائر في شركة زميلة مساوية أو أعلى من نسبة مساهمتها في الشركة الزميلة، ال 

تعترف المجموعة بالمزيد من الخسائر، ما لم يكن هناك التزامات قد ترتبت عليها أو سددت دفعات نيابة عن الشركة 

 الزميلة.

 
بعد تطبيق طريقة حقوق المساهمين، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري أن تعترف بالخسارة اإلضافية في انخفاض 
القيمة على استثمار المجموعة في شركاتها الزميلة. تحدد المجموعة في كل تاريخ ميزانية عمومية ما إذا كان هناك أي دليل 

منخفض القيمة. إذا كان هذا هو الحال، تقوم المجموعة باحتساب مقدار  موضوعي بأن االستثمار في الشركة الزميلة
انخفاض القيمة على أساس الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد من الشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتعترف بالقيمة في الربح 

 أو الخسارة. 
 

ير الخاص بالمجموعة. حيثما تقتضي الضرورة، يتم إجراء تم إعداد البيانات المالية للشركات الزميلة في نفس تاريخ التقر
 تعديالت على البيانات المالية للمجموعة لتتوافق مع السياسات المحاسبية للشركات الزميلة بما يتوافق مع سياسات المجموعة

 
 لة الخاصة به.عند فقدان النفوذ الهام على الشركة الزميلة، تقيس المجموعة أي استثمار محتفظ به بالقيمة العاد

 
في حال ظهور أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان النفوذ الهام عليها وبين مجموع القيمة العادلة 

 لالستثمار المحتفظ به واإليرادات المتأتية من التخلص منه فيحتسب ذلك في الربح أو الخسارة.
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  استخدام التقديرات واألحكام  أ( 
  

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة أن تضع تقديرات وافتراضات معينة تؤثر على المبالغ المقررة 

يتطلب من اإلدارة وضع   للموجودات والمطلوبات المالية ومخصصات انخفاض القيمة الناتجة والقيم العادلة. وبشكل محدد،

كام هامة حول تقدير مبالغ ومواعيد التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة للقروض والذمم أح

المدينة المعرضين النخفاض القيمة باإلضافة إلى مخصصات انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة. يتم 

والتي تعتمد على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى بما في ذلك التوقعات الخاصة بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام 

 باألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف الراهنة. 

 

 وفيما يلي أهم النقاط التي يتطلب فيها استخدام التقديرات واألحكام:

 والتمويالت اإلسالميةمخصصات انخفاض قيمة القروض والذمم المدنية (   3)

تقوم المجموعة بمراجعة محفظة القروض والذمم المدنية والتمويالت اإلسالمية لتقييم انخفاض القيمة بصورة منتظمة. 

تقوم المجموعة بوضع األحكام لمعرفة ما إذا كان   ، ولتحديد مدى ضرورة تسجيل مخصص خسارة ما في بيان الدخل

وجود نقصا ملموسا في التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية من قرض أو مجموعة  هناك أي بيانات ملحوظة تدل على

قروض متجانسة أو ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي. إن المنهج واالفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات 

 مقدرة والخسارة الفعلية. بصورة منتظمة لتقليل أي فروق بين الخسارة ال النقدية المستقبلية يتم مراجعتها

تقوم المجموعة أيضا   . باإلضافة إلى قيام المجموعة بتكوين مخصص مقابل قروض وذمم مدينة للتمويل اإلسالمي

بتكوين مخصص انخفاض قيمة متراكم لالعتراف بأنه في أي تاريخ للتقرير سوف يكون هناك مبلغ للقروض والذمم 

إلسالمي التي تم تخفيض قيمتها حتى من خالل نقطة إطالق محددة لالعتراف بالخسارة المدينة  والذمم المدينة للتمويل ا

 التي لم تثبت بعد )والتي تعرف بـ"مدة الظهور"(. 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   ( 1)

  . أسعار مدرجة عندما ال يمكن اشتقاق القيم العادلة لموجودات مالية ومطلوبات مالية مدرجة في بيان المركز المالي من

يتم تحديدها باستخدام مجموعة من أساليب التقييم المختلقة التي تشمل استخدام نماذج حسابية. تكون معطيات هذه 

النماذج مأخوذة من معطيات ملحوظة لدى السوق إذا كان ذلك ممكنا وإذا تعذر ذلك يكون مطلوبا قدرا من التقديرات 

تقديرات أخذ وضع السيولة ومعطيات النماذج في االعتبار مثل العالقات التبادلية لتحديد القيم العادلة. تشمل هذه ال

 والتقلب لمشتقات بتاريخ أطول. 

تخضع القيم العادلة إلطار من المراقبة مصمم لضمان أن يتم تحديدها أو تقييمها من خالل وحدة غير تلك التي تتحمل 

 المخاطر. 

 الستثمارية المتاحة للبيعانخفاض قيمة األوراق المالية ا  ( 1)

تقرر المجموعة أن األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع قد تعرضت النخفاض في القيمة عندما يحدث انخفاض 

حاد أو طويل األمد في القيمة العادلة إلى أدنى من سعر التكلفة. ويتطلب تحديد إذا ما كان ذلك االنخفاض حاداً أو طويل 

 تقوم المجموعة بتقييم عدة عوامل سوقية وغير سوقية.   . ام حول ذلك. ولوضع تلك األحكاماألمد وضع األحك
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 )تتمة( استخدام التقديرات واألحكام أ(   
 

 انخفاض قيمة الشهرة  (4)
 

هرة. وهذا يتطلب تقدير المبلغ القابل تحدد المجموعة على أساس سنوي ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الش
لالسترداد اعتماداً على القيمة المستخدمة من خالل الوحدات المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها. إن تقدير 
القيمة المستخدمة يتطلب من المجموعة إجراء تقييم للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدات المنتجة للنقد 

 اختيار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.وكذلك 
 

 خسارة انخفاض قيمة االستثمارات في شركات زميلة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة  (5)
 

تجري اإلدارة مراجعة لحصتها من االستثمارات في شركات زميلة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة لتقييم 
القيمة على أساس منتظم. ولتحديد هذا التقييم، تقوم المجموعة بمقارنة المبلغ القابل لالسترداد مع القيمة  انخفاض

الدفترية لالستثمار. إن تقييم المبلغ القابل لالسترداد باالعتماد على القيمة المستخدمة يتطلب من المجموعة إجراء 
لشركات الزميلة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة واختيار معدل تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من ا

 الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
  

 األوراق المالية االستثمارية المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها  ( 6)

الية غير المشتقة ذات الدفعات لتصنيف بعض الموجودات الم 19تتبع المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم 
الثابتة أو القابلة للتحديد وتاريخ استحقاق محدد على أنها موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها. وفي 

تقوم المجموعة بتقييم رغبتها وقدرتها على االحتفاظ بمثل هذه األوراق المالية حتى تاريخ   ، إطار وضع هذه االحكام
ألسباب غير الظروف المحددة    حالة إخفاق المجموعة باالحتفاظ بهذه االستثمارات لحين االستحقاق استحقاقها. وفي

فإنه سيتطلب   ، ، مثل بيع مقدار ضئيل قبل موعد االستحقاق بفترة وجيزة [3)هـ( )ط(  1]المذكورة في اإليضاح رقم 
وسوف يتم منع المجموعة من تصنيف األوراق  أن تقوم بإعادة تصنيف الفئة بالكامل كأوراق مالية متاحة للبيع

 المالية االستثمارية على أنها محتفظ بها لحين االستحقاق في السنة المالية الحالية والسنتين التاليتين.  

 اإللتزامات الطارئة الناشئة عن التقاضي  (7)

عمل المعتاد. يعتمد مخصص نظرا لطبيعة عملياتها، قد تدخل المجموعة في إجراءات تقاضي ناشئة عن سياق ال
المطالبة الطارئة الناشئة عن التقاضي على احتمال تدفق الموارد االقتصادية ومدى دقة ومصداقية تقدير تدفق تلك 
الموارد. تخضع مثل هذه األمور للعديد من حاالت عدم اليقين، ومن الصعب التنبؤ بما قد تتمخض عنه نتاجات 

 األمور الشخصية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01 

                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    8
 

 االعتراف باإليرادات ب( 
 

يتم االعتراف بإيرادات أو مصروفات الفوائد والمصروفات في بيان الدخل الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، 
أو االلتزام المالي من المبلغ  وهو المعدل المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية خالل العمر المتوقع لألصل

المرحل لألصل أو االلتزام المالي. يتم تعديل المبلغ المرحل لألصل أو االلتزام المالي إذا قامت المجموعة بمراجعة 
تقديراتها للمدفوعات أو المقبوضات. يتم احتساب المبلغ المرحل المعدل على أساس معدل الفائدة الفعلي األصلي ويتم 

 ر في المبلغ المرحل كإيرادات فائدة أو مصروفات فائدة.تسجيل التغي

يشمل حساب معدل الفائدة الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة التي هي جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. 
 تزام مالي.تشمل تكاليف المعامالت النفقات اإلضافية التي يمكن أن تنسب مباشرة لالستحواذ على أو إصدار أصل أو ال

 الفوائد الواردة في بيان الدخل الموحد ما يلي: ومصروفات دخليشمل 
 
 الفائدة على األصول وااللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة على أساس معدل الفائدة الفعلي   •
 الفائدة على األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع على أساس سعر الفائدة الفعلي، و   •
 على أساس سعر الفائدة الفعلي المحتفظ بها للتداول الفائدة على األوراق المالية   •

 
يتم تحصيل دخل الرسوم من مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمها المجموعة لعمالئها. يتم احتساب دخل الرسوم على 

 النحو التالي:

رادات فعلي عندما يتم استكمال هذه المبادرة. )على سبيل يتم االعتراف بالدخل المكتسب جّراء تنفيذ مبادرة مهمة كإي • 
المثال، الرسوم الناجمة عن التفاوض على، أو المشاركة في التفاوض على أو معاملة لصالح طرف ثالث، كترتيبات 

 االستحواذ على حصص أو أوراق مالية أخرى(؛

بعد تقديم تلك الخدمات )على سبيل المثال، إدارة يتم االعتراف بالدخل الناتج عن توفير الخدمات كإيرادات فعلية  • 
 األصول والمحافظ االستثمارية وغيرها من الخدمات االستشارية االدارية ورسوم الخدمة(، و

يتم االعتراف بالدخل الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألداة المالية على أنه تعديل لسعر الفائدة  • 
 ل المثال، رسوم محددة ذات صلة بالتزامات القروض(، ويتم قيده في دخل الفائدة.الفعلي )على سبي

 
يتم احتساب دخل العمولة على أساس تراكمي. ويحتسب دخل توزيعات األرباح عندما يثبت حق المجموعة في الحصول 

تحديدها على أنها منخفضة القيمة على أرباح. يتم احتساب المبالغ المتحصلة فيما يتعلق بالقروض والذمم الدائنة التي تم 
 بالكامل على أساس استالم النقد.
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 برنامج والء العمالء   ج(
 

تعتمد المجموعة تشغيل برنامج المكافآت الذي يتيح للعمالء الحصول على نقاط عند قيامهم بشراء منتجات باستخدام بطاقات 
ادرة عن المجموعة. يمكن بعد ذلك استبدال النقاط بقسائم تسوق أو مبالغ نقدية أو أميال السفر، مع مراعاة االئتمان الص

تحقيق الحد األدنى لعدد النقاط التي يتم كسبها. في حين تتم إدارة بعض جوانب هذا البرنامج داخلياً، تتم االستعانة بموردين 
 امج. خارجيين لتغطية جوانب أخرى معينة من البرن

 
 

في حال الجوانب التي تتم إدارتها داخلياً، تخصص إيرادات البيع التي يتم استالمها بين المنتجات المباعة والنقاط الصادرة، 
ويؤخذ بالحسبان أن تكون اإليرادات المخصصة للنقاط مساوية لقيمتها العادلة. تحتسب القيمة العادلة عن طريق تطبيق 

 التقنيات اإلحصائية.
 

يتعلق بالجوانب التي تدار من قبل طرف ثالث، يتم قيد المقابل المخصص الئتمان الجوائز الذي يتم تحصيله نيابة عن  فيما
 الطرف الثالث في بيان الدخل في وقت تقديم الجوائز. 

 
 دخل ذو صلة بالعقارات    د(

 
 قسط الثابت  طوال مدة اإليجار.يشمل الدخل المتعلق بالعقارات، دخل اإليجار الذي يتم احتسابه على أساس ال

 
  األدوات الماليةهـ(   

 
 التصنيف (3

 
 :أوراق مالية للمتاجرة 

  
يتم إدراج األوراق المالية للمتاجرة بصفة مبدئية بقيمتها العادلة. يتم إدراج األرباح والخسائر الناجمة عن التغيرات 

فيها. يتم إدراج الفائدة المكتسبة وتوزيعات األرباح في القيم العادلة في بيان الدخل الموحد في السنة التي تنشأ 
 المستلمة في إيرادات الفوائد واإليرادات التشغيلية األخرى على التوالي.

 
  : أوراق مالية استثمارية 

 

 محتفظ بها لحين االستحقاق -3
  

ة أو محددة ذات دفعات ثابت   إن الموجودات المحتفظ بها لحين االستحقاق هي موجودات مالية غير مشتقة

واستحقاق ثابت والتي يكون للمجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بها لحين االستحقاق. ويشمل ذلك بعض 

 أدوات الدين.

 

 ، إن وجد(  يتم ترحيل االستثمارات المحتفظ بها لحين االستحقاق بالتكلفة المطفأة )ناقصا انخفاض القيمة

 

 ن االستحقاق في الحاالت التالية فقط: يسمح ببيع االستثمارات المحتفظ بها لحي

 

 عندما يكون االستثمار قريبا من االستحقاق بدرجة ال يكون له تأثير على القيمة العادلة؛ 
  تم استالم قدر كبير من أصل المبلغ؛ 
 حدث منفصل خارج سيطرة المجموعة؛ 
  انخفاض ائتماني ملحوظ؛ 
   دمج أو استبعاد رئيسي لألعمال؛ أو 
 متطلبات الرأسمالية النظامية.  زيادة في ال 
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 )تتمة( األدوات الماليةهـ(   
 

 التصنيف )تتمة((    3
 

 )أوراق مالية استثمارية )تتمة 
 

 المتاحة للبيع  -1
 

عادلة من خالل الموجودات المتاحة للبيع هي موجودات مالية لم يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة ال

األرباح أو الخسائر أو كقروض وذمم مدينة أو محتفظ بها لحين االستحقاق. تشمل الموجودات المتاحة 

للبيع بعض االستثمارات في الديون وحقوق الملكية. قد يتم بيع هذه الموجودات لتلبية الحاجة إلى السيولة 

 الت األجنبية أو أسعار األسهم.ومعدالت صرف العم  أو نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة،

 

يجوز بيع الموجودات المالية المتاحة للبيع بحرية أو تغطيتها. تقاس جميع الموجودات المالية المتاحة للبيع 

بالقيمة العادلة. يتم ترحيل الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة إلى بيان اإليرادات الشاملة األخرى ويتم 

في بيان المركز المالي باستثناء حالة انخفاض القيمة حيث يتم ترحيل االعتراف به كعنصر منفصل 

الخسارة المتراكمة إلى بيان الدخل. عند بيع الموجودات المالية يتم تحويل القدر الكامل للفرق بين القيمة 

 إلى بيان الدخل.  –المدرجة سابقاً في بيان اإليرادات الشاملة األخرى  -العادلة والتكلفة 
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة مصنفة -1

 

قامت المجموعة بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة في 

 الحاالت التالية:

 

  عندما تتم إدارة أو تقييم الموجودات أو المطلوبات أو إعداد تقارير بشأنها داخلياً على أساس القيمة

 العادلة 
 ندما يلغي التصنيف أو يقلل بشكل كبير التباين المحاسبي والذي قد يظهر بخالف ذلك، أو ع 
  عندما تشمل الموجودات أو المطلوبات أداة مشتقة ضمنية تعدل التدفقات المالية بشكل كبير والتي قد

 تكون مطلوبة بخالف هذا الغرض بموجب العقد. 
 

   القروض و الذمم المدينة   
 

ض والذمم المدينة بموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها غير مدرجة في تتمثل القرو
سوق نشطة. تنشأ هذه القروض والذمم المدينة عندما تقدم المجموعة أموال أو بضائع أو خدمات مباشرة إلى 

 المدين مع عدم النية في المتاجرة في الذمم المدينة.
 

 م المدينة بالتكلفة المطفأة )ناقصا انخفاض القيمة( ويشمل: يتم ترحيل القروض والذم
 
  القروض المتولدة والقروض المشتركة الممولة عند تولدها؛ و 
  سندات دين أخرى تم االستحواذ عليها )تم شراؤها( من قبل المجموعة سواء من المصدر أو من

 مصدر أخر شريطة أن ال يتم  إدراجها في سوق نشطة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     8
 

  االعتراف(     1
 

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي حينما تصبح المجموعة طرفاً في أحكام 
في القيمة تعاقدية خاصة باألداة. يتم االعتراف اعتباراً من هذا التاريخ بأي أرباح أو خسائر تنشأ نتيجة للتغيرات 

العادلة للموجودات أو المطلوبات المبينة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو الموجودات المتاحة للبيع. 
 يتم االعتراف بالقروض والذمم المدينة في اليوم الذي يتم فيه تحويلها إلى المجموعة أو تستحوذ عليها المجموعة.

 
  ايقاف االعتراف   (  1

 
لمجموعة بايقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للمجموعة في الحصول على تقوم ا

تدفقات نقدية من الموجودات أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية 
ازات الخاصة بملكية الموجودات المالية. يتم للموجودات المالية في معاملة يتم فيها تحويل جميع المخاطر واالمتي

االعتراف بأي حقوق في موجودات مالية محولة تم إنشاؤها أو االحتفاظ بها من قبل المجموعة كموجودات أو 
 مطلوبات منفصلة .

 
ها أو تقوم المجموعة بايقاف االعتراف بالتزام مالي عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤ

 إنهاؤها.
 

تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبها بتحويل موجودات معترف بها في البيان الخاص بمركزها المالي ولكن 
تحتفظ بكل أو معظم المخاطر واالمتيازات الخاصة باالموجودات  المحولة أو جزء منها. إذا تم االحتفاط بكل أو 

الموجودات المحولة. إن تحويالت الموجودات مع االحتفاظ بجميع معظم المخاطر عندئذ ال يتم ايقاف االعتراف ب
إقراض أوراق مالية ومعامالت إعادة شراء وأوراق   -على سبيل المثال  –أو معظم المخاطر والمكاسب تشمل 

 مالية مدعمة بموجودات.
 

تعتبر المعاملة   . لمحولة عند بيع موجودات إلى الغير مع مبادلة إجمالي معدل العائد المتوافق على الموجودات ا
على أنها معاملة تمويل مضمونة مشابهة لمعامالت إعادة الشراء حيث تحتفظ المجموعة بجميع أو معظم المخاطر 

 واالمتيازات الخاصة بملكية تلك الموجودات.
 

   القياس   (  4
 

، في حالة الموجودات المالية أو  زائداً   . ادلةيتم االعتراف بالموجودات المالية أو المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة الع
المطلوبات المالية غير المبينة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف  المعامالت العائدة مباشرة إلى 

 حيازة أو إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي.
 

ية بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر وتقاس تقاس كافة الموجودات المال  ، الحقاً لالعتراف المبدئي
جميع الموجودات المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة، ماعدا األدوات التي ليس لها سعر سوقي مدرج في سوق نشط 

تكاليف بما في ذلك   فإنها تقاس بسعر التكلفة،  . والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة يمكن االعتماد عليها
 ناقصاً مخصصات خسائر انخفاض القيمة.  المعامالت،

 
تقاس جميع الموجودات المالية األخرى والمطلوبات المالية لغير المتاجرة بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصصات 

 خسائر انخفاض القيمة.
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 ( )تتمة األدوات الماليةهـ(  

 
 المشتقات الضمنية     ( 5

مثل خيار التحويل في سند قابل للتحويل حيث   ، هناك بعض األدوات المشتقة المدمجة ضمن أدوات مالية أخرى
يتم التعامل معها على أنها مشتقات مستقلة عندما يكون لها خصائصها االقتصادية ومخاطرها وال تربط بصورة 

سي وال يعتبر العقد األساسي مرحالً بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. وثيقة مع نظيرتها في العقد األسا
 يتم قياس هذه األدوات المشتقة الضمنية بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في بيان الدخل. 

  
 مبادىء قياس القيمة العادلة (    6

ة على أساس سعرها السوقي المدرج في تاريخ التقرير دون أية استقطاعات تستند القيمة العادلة لألدوات المالي
، تقدر القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام نماذج  لتكاليف المعامالت. وإذا لم يكن السعر السوقي المدرج متوفراً 

اسباً. ويتم ترحيل جميع حيثما يكون من  التسعير أو طرق التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات،
 األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة إيجابية وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سلبية. 

تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أفضل تقدير   عند استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة،
نسبة السوق ذات الصلة في تاريخ الميزانية العمومية لألداة المالية التي لها نفس  لإلدارة وتكون نسبة الخصم هي

الشروط والبنود. عند استخدام نماذج التسعير تستند المعطيات على مقاييس السوق ذات الصلة في تاريخ إعداد 
 التقارير .

ق مالية بالمبلغ الذي قد تتسلمه المجموعة أو يتم تفدير القيمة العادلة لألدوات المشتقة التي ال يتم تداولها في أسوا
تدفعه إلنهاء العقد في تاريخ إعداد التقارير مع األخذ في االعتبار أوضاع السوق والجدارة االئتمانية الحالية 

 لألطراف المقابلة.
 

 األرباح والخسائر عند القياس الالحق (    7
  

في القيمة العادلة لفئة "الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل يتم إضافة األرباح والخسائر الناشئة من التغيير 
األرباح أو الخسائر" في بيان الدخل في الفترة التي تنشأ فيها. يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة من 

ملة األخرى لحين التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع مباشرة في بيان اإليرادات الشا
عندئذ فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها   ، إيقاف االعتراف أو انخفاض قيمة هذه الموجودات المالية

 سابقاً في بيان اإليرادات الشاملة األخرى، يتم االعتراف بها في بيان الدخل.
 

 انخفاض القيمة     (  8
  

 انخفاض قيمة القروض والسلف 

تراف بخسائر انخفاض قيمة القروض فوراً عندما يكون هناك دليل موضوعي على حدوث انخفاض في يتم االع
قيمة القرض أو محفظة القروض. تحتسب مخصصات انخفاض القيمة على القروض الفردية وعلى مجموعات 

م تقليص القيمة القروض التي تقّيم بشكل جماعي. تدرج خسائر انخفاض القيمة كمصروفات في بيان اإليرادات. يت
 الدفترية للقروض منخفضة القيمة المدرجة في الميزانية العمومية باستخدام حسابات مخصص انخفاض القيمة. 
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  األدوات المالية )تتمة(هـ(  
 

 انخفاض القيمة )تتمة(       (8

 القروض والسلف المقّيمة فردياً 

 

تقوم المجموعة بتقييم كافة القروض التي تعتبر هامة بشكل فردي على أساس كل حالة على حدة وعلى أساس ربع 
سنوي، ولعدد مرات أكثر أحياناً عندما تستدعي الحاجة، في حال كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض 

 هذا الدليل الموضوعي ما يلي: قيمة القرض. تشمل المعايير التي تستخدمها المجموعة لتحديد وجود مثل

 

 صعوبات التدفق النقدي المعروفة التي يواجهها المقترض؛  -

 دفعات تعاقدية متأخرة السداد للمبلغ األساسي أو الفائدة؛  -

 اإلخالل بشروط القرض؛  -

 االنخفاض في قيمة الضمان القابلة للتحصيل؛  -

 ة أخرى؛ واحتمال تعرض المقترض لالفالس أو مشكالت مالي  -

 خفض درجة التصنيف االئتماني الخاص بالمقترض من قبل وكالة تصنيف ائتماني خارجية.  -

 

بالنسبة لتلك القروض التي يتوفر دليل موضوعي على انخفاض قيمتها، يتم تحديد خسائر انخفاض القيمة مع األخذ 
 في االعتبار العوامل التالية :

 عميل من المجموعة؛إجمالي القروض التي حصل عليها ال  -

صالحية النموذج التجاري للعميل وقدرته على مزاولة عمله التجاري بنجاح في ظل الصعوبات المالية   -
 وإنتاج تدفقات نقدية كافية للوفاء بالذمم المدينة المترتبة عليه؛

 حجم ومواعيد الدفعات المسددة والمبالغ القابلة المستردة؛  -

 ها والتي تكون متوافرة عند التصفية أو اإلفالس؛األرباح المتوقع توزيع  -

مدى التزامات الدائنين اآلخرين ممن هم متقدمين على أو متساوين من حيث التصنيف مع المجموعة،   -
 ومدى رغبة الدائنين اآلخرين في االستمرار بتقديم الدعم للشركة؛

ابلية تحديد الموقف القانوني والتأميني صعوبة تحديد المبلغ الكلي وتصنيف جميع مطالبات الدائنين وق -
 حيالها؛

 قيمة الضمان القابلة للتحصيل )أو غيرها من مخاطر االئتمان األخرى( واحتمال اعادة االستحواذ بنجاح؛  -

 إجراء خصومات محتملة ألية تكاليف ذات صلة باسترداد المبالغ المستحقة؛  -

 عملة القرض ما لم يكون مقّوماً بالعملة المحلية؛ وقدرة المقترض على االستالم والسداد بنفس   -

 عندما يكون متاحاً، وفق أسعار الدين السائدة في األسواق الثانوية.  -

 

يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للقرض بسعر الفائدة 
اتجة مع القيمة الدفترية الحالية للقرض. تتم مراجعة مخصصات انخفاض األصلي الفعلي ومقارنة القيمة الحالية الن

القيمة للقروض المهمة فردياً كل ثالثة أشهر بحد أدنى وألكثر من ذلك عندما تتطلب الظروف. ويشمل هذا عادة 
ة المتوقع حاالت إعادة تقييم إمكانية التنفيذ على أي ضمانات محتفظ بها، ومواعيد وحجم الذمم المدينة الفعلي

تحصيلها. يتم تقديم مخصصات انخفاض القيمة المقيمة فردياً فقط عندما يكون هناك دليل معقول وموضوعي على 
 حدوث انخفاض في تقديرات الخسائر المحددة.

 

 



11 

                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     8

 
  األدوات المالية )تتمة(هـ(  

  
 ( انخفاض القيمة )تتمة(8)

 

 والسلفيات المقيمة بشكل جماعيالقروض 

 

 يتم تقييم انخفاض القيمة على أساس جماعي في ظرفين:

 

 لتغطية الخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها على القروض الخاضعة للتقييم فردياً، و  -

 لمجموعات القروض المتجانسة التي ال تعتبر مهمة بشكل فردي.  -

 

 تي لم يتم تحديدها بعد )قروض الشركات(انخفاض القيمة المتكبدة وال
 

يتم تصنيف القروض المقّيمة بشكل فردي والتي لم يتوفر دليل محدد فردياً على الخسارة التي لحقت بها من خالل دمجها 
معاً وفقاً لخصائص المخاطر االئتمانية ذات الصلة بها، وذلك لغرض حساب تقديرات الخسارة الجماعية. وهذا يعكس 

نخفاض القيمة التي تكبدتها المجموعة نتيجة ألحداث وقعت قبل تاريخ الميزانية العمومية، والتي ال تتمكن خسائر ا
المجموعة من تحديدها على أساس القروض الفردية، ويمكن تقديرها بشكل صحيح. ستكون هذه الخسائر قابلة للتحديد فقط 

التي تحدد خسائر القروض الفردية داخل المجموعة، يتم على أساس فردي مستقبالً. حالما تصبح المعلومات متاحة و
 استبعاد تلك القروض من المجموعة وتقّيم على أساس فردي النخفاض القيمة.

 

 يتم تحديد مخصصات انخفاض القيمة الجماعية بعد األخذ بعين االعتبار ما يلي :

 

ن )على سبيل المثال، بحسب القطاع أو تجربة الخسارة التاريخية في محافظ لها نفس خصائص مخاطر االئتما  -
 تصنيف القرض أو المنتج(؛

الفترة التقديرية الممتدة بين حدوث انخفاض القيمة والخسارة التي تم تحديدها ويستدل على ذلك من خالل تكوين   -
 المخصصات المطلوبة لتغطية القروض الفردية؛ و

ف االقتصادية واالئتمانية الراهنة تشهد مثل هذا المستوى الفعلي خبرة اإلدارة المتمرسة لتحديد ما إذا كانت الظرو  -
للخسائر المتأصلة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية، واحتماالت أن تكون تلك الخسائر أكبر أو أقل من المتوقع من 

 خالل الخبرة التاريخية.
 

 محددة.تقدر الفترة بين حدوث الخسارة وتحديدها من قبل اإلدارة لكل محفظة 
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 األدوات المالية )تتمة(هـ(  

 
 ( انخفاض القيمة )تتمة(8)
 

 القروض والسلفيات المقيمة بشكل جماعي

 

  مجموعات القروض والسلف المتجانسة )قروض المستهلكين(
 

أساس جماعي لمجموعات القروض المتجانسة التي ال  تستخدم الطرق اإلحصائية لتحديد خسائر انخفاض القيمة على
 تعتبر مهمة فردياً، ألن تقييم القرض الفردي هو أمر غير عملي.

 
يتم إدراج الخسائر في مجموعات القروض هذه على أساس فردي عندما يتم شطب القروض الفردية، وعند هذه النقطة تتم 

 إزالتها من المجموعة. 
 

 س جماعي وفقاً لما يلي:يتم حساب المخصص على أسا
 

عندما تكون المعلومات التجريبية الالزمة متوفرة، تتبع المجموعة طريقة "مقارنة تغيرات األسعار". تدمج هذه الطريقة 
التحليل اإلحصائي للبيانات التاريخية ونطاق التقصير والتخلف عن السداد سعياً لتقييم حجم القروض التي سيتم شطبها في 

نتيجة لألحداث التي وقعت قبل تاريخ الميزانية العمومية والتي ال تتمكن المجموعة من تحديدها على أساس  نهاية المطاف
القروض الفردية والتي يمكن تقديرها بشكل صحيح. بموجب هذه الطريقة، تجّمع القروض في فئات وفقا لعدد أيام 

ي لتقييم أوضاع وتطورات تلك القروض في كل مجموعة الدفعات المتأخرة السداد، ويصار إلى استخدام التحليل اإلحصائ
 من حيث التقصير في السداد إلى يثبت في النهاية بأنها قروض غير قابلة لالسترداد.

 
في الظروف العادية، توفر الخبرة التاريخية المعلومات األكثر موضوعية وارتباطاً بذلك، لتقييم الخسائر المتأصلة في كل 

ها وفي بعض االحيان تقدم معلومات أقل أهمية عن الخسائر المتأصلة في محفظة معينة في تاريخ محفظة، بالرغم من أن
الميزانية العمومية، على سبيل المثال، عندما تكون هناك تغييرات في الظروف االقتصادية والتنظيمية والسلوكية التي 

نعكس كلياً في النماذج اإلحصائية. في ظل هذه تؤدي إلى إحداث تحول في اتجاهات المخاطر في المحفظة، وهو ما ال ي
الظروف، تؤخذ عوامل المخاطرة في االعتبار من خالل تعديل مخصصات انخفاض القيمة المشتقة من تجربة الخسارة 

 التاريخية وحدها فقط.
 

 شطب القروض والسلف
 

هناك رؤية واقعية لالنتعاش.  تشطب القروض عادة )ومخصصات انخفاض القيمة ذات الصلة( بالكامل عندما ال يكون
 تعتبر القروض آمنة، بعد استالم أي إيرادات متحصلة من بيع األصول أو من الضمانات المحتجزة إن وجدت.

  
 قيد انخفاض القيمة عكسياً 

 
إذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة في فترة الحقة، وكان هذا االنخفاض مرتبطاً بشكل موضوعي بحدث ما ظهر بعد 

العتراف بانخفاض القيمة، يتم إلغاء شطب القيمة الزائدة عن طريق تخفيض مخصصات انخفاض قيمة حساب القرض ا
 وفقا لذلك. يتم االعتراف بإلغاء الشطب في بيان الدخل.
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  األدوات المالية )تتمة(   هـ( 

  
 انخفاض القيمة )تتمة( (8)
 
 نخفاض قيمة األوراق المالية المتاحة للبيعا

 
في تاريخ كل ميزانية عمومية يتم إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض في قيمة 
الموجودات المالية. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة، فقط في حال يوجد هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة 

حد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي بالموجودات المالية )"حدث خسارة"( وبأن حدث نتيجة لوا
الخسارة )أو األحداث( له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل 

 موثوق.
  

للبيع، فإن  الفرق بين تكلفة االستحواذ على الموجودات المالية )صافياً من إذا انخفضت قيمة الموجودات المالية المتاحة 
أي دفعات أساسية واالستهالك( والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً أي خسارة في انخفاض القيمة تم االعتراف بها مسبقاً في 

 الدخل. بيان الدخل يتم استبعاده من اإليرادات الشاملة  األخرى والمعترف بها في بيان

   
 يتم إدراج طرق حساب انخفاض القيمة للموجودات المالية المتاحة للبيع بمزيد من التفاصيل أدناه.

 
 سندات الدين المتاحة للبيع 
 

عند تقييم سندات الدين المتاحة للبيع للحصول على أدلة موضوعية على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير، تأخذ 
األدلة المتاحة، بما في ذلك البيانات القابلة للمراقبة أو معلومات حول أحداث ترتبط تحديداً  المجموعة في االعتبار جميع

بالسندات، مما قد يؤدي إلى إحداث تباطؤ في انتعاش التدفقات النقدية المستقبلية. قد تنطوي هذه األحداث على  صعوبة 
قصير، أو اإلفالس أو عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى، أو مالية كبيرة لجهة اإلصدار، أو إخالل في العقد، مثل حاالت الت

 تالشي السوق النشطة لتداول سندات الدين بسبب صعوبات مالية تتعلق بجهة اإلصدار.
 

هذه األنواع من األحداث المعينة والعوامل األخرى مثل المعلومات حول تصفية جهة اإلصدار، والشركة والتعرض 
واالتجاهات في حاالت التقصير لموجودات مالية مماثلة واالتجاهات االقتصادية المحلية للمخاطر المالية ومستويات 

واإلقليمية والقيمة العادلة للضمانات والكفاالت، يتعين أخذها في االعتبار فردياً أو مجتمعة لتحديد ما إذا كان هناك دليل 
 موضوعي على انخفاض قيمة سندات الدين.
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  األدوات المالية )تتمة(   هـ( 
 

 انخفاض القيمة )تتمة( (8)
 

 األوراق المالية لحقوق الملكية المتاحة للبيع
  

قد يشمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األوراق المالية لحقوق الملكية المتاحة للبيع معلومات محددة حول 
ى النحو المفصل أعاله، ولكنه قد يتضمن أيضا معلومات عن تغييرات كبيرة في مجال الجهة المصدرة عل

التكنولوجيا أو األسواق أو االقتصاد أو القانون الذي يقدم الدليل على أن تكلفة األوراق المالية لحقوق الملكية المتاحة 
 للبيع قد ال يمكن استردادها.

  
لقيمة العادلة للموجودات إلى ما دون مستوى تكلفتها يشكل أيضا دليالً إن االنخفاض الكبير أو طويل األجل في ا

موضوعياً على انخفاض القيمة. في إطار تقييم ما إذا كان ذلك االنخفاض كبيراً أم ال، يتم تقييم االنخفاض في القيمة 
كان ذلك االنخفاض طويل العادلة مقابل التكلفة األصلية للموجودات في االعتراف األولي. في إطار تقييم ما إذا 

األجل أم ال، يتم تقييم مستوى التراجع مقارنة بالفترة التي كانت القيمة العادلة خاللها أدنى من التكلفة األصلية في 
 االعتراف األولي.

 
بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على الموجودات المالية المتاحة للبيع، فإن المعالجة المحاسبية للتغييرات 

 لالحقة في القيمة العادلة لتلك الموجودات تختلف تبعا لطبيعة الموجودات المالية المتاحة للبيع المعنية:ا
 

بالنسبة لسندات الدين المتاحة للبيع، يتم االعتراف باالنخفاض الالحق في القيمة العادلة لألداة المالية في بيان     -
ية على انخفاض القيمة كنتيجة لحدوث مزيد من التقليصات الدخل عندما يكون هناك مزيد من األدلة الموضوع

في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتأتية عن الموجودات المالية. عندما ال يتوفر هناك مزيد من األدلة 
الموضوعية على انخفاض القيمة، يتم االعتراف باالنخفاض في القيمة العادلة للموجودات المالية في بيان 

يرادات الشاملة األخرى. في حال حققت القيمة العادلة لسندات الدين زيادة في فترة الحقة، وكانت هذه الزيادة اإل
مرتبطة موضوعياً بحدث ما يظهر بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل، يتم قيد خسارة 

 قيمة العادلة، وانخفاض القيمة عكسياً من خالل بيان الدخل إلى درجة الزيادة في ال
 
فيما يتعلق باألوراق المالية لحقوق الملكية المتاحة للبيع، تعامل جميع الزيادات الالحقة في القيمة العادلة لألداة   -

المالية على أنه معاد تقييمها ويتم االعتراف بها في بيان اإليرادات الشاملة اآلخر. ال يتم قيد خسائر انخفاض القيمة 
ألوراق المالية لحقوق الملكية عكسياً من خالل بيان الدخل. يتم االعتراف باالنخفاضات الالحقة المعترف بها على ا

في القيمة العادلة لألوراق المالية لحقوق الملكية في بيان الدخل، إلى الحد الذي تم فيه تكبد المزيد من الخسائر 
 وراق المالية لحقوق الملكية.التراكمية النخفاض القيمة فيما يتعلق بتكلفة االستحواذ على األ

 
 العمالت األجنبية   و(   

 
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى درهم اإلمارات العربية المتحدة حسب أسعار الصرف السائدة 

م تقييم عقود الصرف في تاريخ إعداد التقارير ويتم ترحيل األرباح والخسائر الناتجة إلى بيان الدخل الموحد للمجموعة. يت
 اآلجلة حسب أسعار السوق المطبقة في تواريخ استحقاقها.

 
يتم أخذ فروق تحويل العملة الناتجة عن تحويل صافي االستثمارات في العمليات الخارجية مباشرة إلى احتياطي تحويل 

 العملة.
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     8

 
  ات واالستهالكالعقارات والمعد ز(   

 
يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم. وتشمل التكلفة التاريخية التكاليف التي تنسب مباشرة إلى 

 حيازة الموجودات. 

فقط عندما   . كما يكون مناسباً   . ويتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم االعتراف بها كأصل مستقل
يكون من المتوقع تدفق مزايا اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى المجموعة ويكون من الممكن قياس تكلفة البند بصورة 
يمكن االعتماد عليها. ويتم تحميل تكلفة أعمال اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الدخل خالل الفترة المالية التي تم 

 تكبدها فيها.

تهالك أراضي الملكية الحرة والموجودات الثابتة التي ليست قيد االستعمال. العمر االنتاجي االفتراضي ال يتم اس
 للموجودات الثابتة الخاصة بالمجموعة هي كما يلي: 

 

 سنة 15  مباني ملكية حرة

 سنوات 30  تحسينات ملكية حرة

 سنوات 7  تحسينات على ممتلكات مؤجرة

 سنوات 5  كتبيةأثاث وتركيبات ومعدات م

 سنوات 4   أجهزة وبرامج كمبيوتر

 سنوات 7  برامج الخدمات المصرفية األساسية

 سنوات 1  سيارات

 

 أعوام أيهما أقل.  7*تستهلك تحسينات اإليجار خالل فترة التأجير أو 

 مذكور أعاله.  يتم استهالك الموجودات األخرى على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية كما هو

يتم بيان الموجودات الثابتة الغير مستخدمة بسعر التكلفة. وإذا ما تم استخدامها يتم تحويلها إلى فئة العقارات والمعدات 
 المالئمة ويتم استهالكها وفقاً لسياسات المجموعة. 

 
قيمة الدفترية. ويتم بيانها ضمن الدخل يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة العائدات مع ال

 الموحد للمجموعة.
 

 المخزون  ح(  
  

يتم االحتفاظ بالممتلكات المكتسبة في تسوية الديون كمخزون ويتم تقديرها بتكلفة أقل أو صافي القيمة القابلة للتحقيق. يتم 
 فة المخزون.إدراج التكاليف المباشرة التي تم تكبدها في مرحلة االستحواذ كجزء من تكل

 
إن صافي القيمة القابلة للتحقيق هي سعر البيع المقدر في ظروف األعمال االعتيادية واعتماداً على أسعار السوق في 

 تاريخ هذا التقرير.
 

 ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة    ط(
 

دة في تاريخ الميزانية العمومية يحتسب رسم ضريبة الدخل الحالي على أساس القوانين الضريبية السائدة أو التي تكون سائ
في الدول التي تعمل فيها الشركة وفروعها وتحقق دخالً خاضعاً للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المراكز 
المتخذة ضمن عوائد الضرائب بشأن الحاالت التي تكون فيها تعليمات الضرائب المطبقة خاضعة للتفسير. وتقوم اإلدارة 

 صات عندما يكون ذلك مناسباً على أساس المبالغ المتوقع تسويتها مع سلطة الضرائب.كذلك بوضع مخص
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 ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة )تتمة(   ط( 

 
جلة  للموجودات يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة الموجودات والمطلوبات. يتم االعتراف بالضريبة المؤ

والمطلوبات عن كامل نتائج اآلثار الضريبية لكافة الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية بالبيانات المالية الخاصة بالموجودات 
والمطلوبات القائمة وبين األساس الضريبي الذي يقابلها. يتم االعتراف بضرائب الموجودات المؤجلة إلى الحد الذي ُيمكن 

اضعة للضريبة بشكل كافي لمقابلة خصم الفروق الضريبية المؤقتة. وتقاس ضرائب الموجودات توفير أرباح خ
والمطلوبات المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب المتوقعة بحيث يتم تطبيقها للفترة التي يتوقع فيها تحقق الموجودات أو 

 سداد المطلوبات.
 

عام لتخفيض القيم الدفترية بالقدر الذي ال يمكن معه توفر أرباح تتم مراجعة ضرائب الموجودات المؤجلة في نهاية كل 
 خاضعة للضريبة الستخدام الفروق.

 
  عقارات استثمارية ي( 

 
تحتفظ المجموعة بعقارات معينة كاستثمارات لكسب دخل إيجاري أو لزيادة رأس المال أو لكال الغرضين. يتم قياس 

بما في ذلك تكاليف المعاملة. تشتمل القيمة المرحلة على تكلفة استبدال   لتكلفةالعقارات االستثمارية بشكل مبدئي بسعر ا
أحد أجزاء عقار استثماري قائم في وقت تكبد التكلفة في حالة الوفاء بمعايير االعتراف باستثناء تكاليف الصيانة اليومية 

رية بالقيمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق في يتم بيان العقارات االستثما  . للعقار االستثماري عقب االعتراف المبدئي
تاريخ التقارير. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في بيان الدخل 
 تحت بند "إيرادات تشغيلية أخرى" في السنة التي تنشأ فيها.

 
عندما يتم استبعادها أو عندما يتم سحب العقار من االستخدام بالكامل وال يتوقع  يتم ايقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية

تحصيل أي منافع اقتصادية مستقبليه من التصرف فيه. كما يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر عند التخلي أو التصرف 
 و االستبعاد. بالعقار االستثماري في بيان الدخل تحت "إيرادات تشغيلية أخرى" في سنة التخلي أ

 
يكون هناك تغيير في االستخدام يظهر نتيجة إنهاء شغل    وفقط عندما   يتم إجراء التحويالت للعقارات االستثمارية عندما

المالك للعقار أو بدء عقد إيجار تشغيلي لجزء كبير من العقار لطرف أخر أو إنهاء البناء أو التطوير. يتم إجراء 
 يكون هناك تغيير في االستخدام اعتماداً على نموذج األعمال.    وفقط عندما  ستثمارية عندماالتحويالت من العقارات اال

 
 الضمانات المالية   ك( 

 
عقود الضمان المالي هو العقد الذي يتطلب من المجموعة أن تقدم دفعات محددة لتعويض حامليها عن خسارة حدثت 

وذلك وفقاً ألحكام أدوات الدين. ترّحل قيمة مطلوبات الضمان المالي  بسبب عجز مدين معين عن السداد عند االستحقاق،
 بالقيمة المطفأة.
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 امتيازات الموظفين ل( 
 

  التزامات معاش التقاعد (3)

 

   . المتحدة المؤهلين لذلك تعمل المجموعة بموجب نظام المعاشات الخاص بمواطني دولة اإلمارات العربية
بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة الخاص بالمعاشات والتأمينات االجتماعية. ويتم 

هذا ويتم   . إجراء ترتيبات المتعلقة بالتعويضات الخاصة بالعاملين خارج الدولة طبقا لألنظمة واألعراف المحلية
 تيازات المستحقة. تكوين مخصص كامل لكافة االم

 
تدفع المجموعة كذلك مساهمات للصناديق التي يديرها األمناء على أساس تعاقدي أو تطوعي. وال يترتب على 
المجموعة أي التزامات دفع بمجرد دفع تلك المساهمات. يتم االعتراف بالمساهمات كمصاريف مكافأة 

دفوعة مقدماً كأحد الموجودات إلى الحد الذي يتوافر الموظفين عند استحقاقها. ويتم االعتراف بالمساهمات الم
عنده استرداد نقدي أو خصم في المدفوعات المستقبلية. عادة ما يكون استحقاق هذه المكافآت مشروطاً بأن يبقي 

 الموظف في الخدمة حتى سن التقاعد أو أن يكمل الحد األدنى لمدة الخدمة. 
 

 برنامج  مكافأة نهاية الخدمة  ( 1)

 
موجب قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تعمل المجموعة بموجب نظام مكافأة نهاية الخدمة الذي ب

 يشمل كافة الموظفين الوافدين الذين عملوا لدى المجموعة ألكثر من عام.
  

  أدوات التغطية   م(  
 

قود المقايضة بأسعار الفائدة وأسواق صرف العمالت تشمل األدوات المالية للتغطية العقود المستقبلية والعقود اآلجلة وع
األجنبية. تستخدم المجموعة هذه األدوات للوفاء بمتطلبات عمالئها وتعامالتها التجارية بالنقد األجنبي ولتغطية تعرضها 

 لمخاطر أسعار الفوائد والعملة األجنبية.
 

بين أداة مشتقة والبند ذي صلة  19الدولي رقم في حالة وجود عالقة تغطية كما هو موضح في المعيار المحاسبي 
 ، يتم قياس أداة التغطية بالقيمة العادلة  مع احتساب أية أرباح وخسائر ناتجة كما هو موضح أدناه.  الخاضع للتغطية

 
)راجع إيضاح تحتسب القيمة العادلة ألدوات التغطية المشتقة بنفس الطريقة التي تحتسب بها القيمة العادلة لألدوات المالية 

 ((.1)أ( ) 1رقم 
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  . أن طريقة االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة الناتجة يعتمد على ما إذا كانت تلك األداة المشتقة محددة كأداة تغطية

 إما:   . يعة البند الذي تتم تغطيته. و تخصص المجموعة عدة مشتقات معينة كما يليو إن كان كذلك ما هي طب
 

  مشتقات تغطية التعرض للتغييرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو االرتباطات
 الثابتة )تغطية القيمة العادلة(؛ أو

 جة كبيرة يمكن نسبتها إلى أصل معترف به أو مطالبة أو مشتقات تغطية لتدفقات نقدية مستقبلية محتملة بدر
 لمعاملة متوقعة )تغطية تدفق نقدي(، أو

 .تغطية صافي االستثمار في عمليات خارجية مخصصة كمشتقات تغطية صافي االستثمار 
   

  تستخدم محاسبة التغطية للمشتقات المخصصة بهذه الطريقة شريطة توافر معايير محددة بها.  
 

 تغطية القيمة العادلة  (  3)
 

يتم تصنيف أداة مشتقة على أنها أداة تحوط في عالقة تحوط للتغير في القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات  
معترف بها أو التزام المؤسسة الذي قد يؤثر على األرباح أو الخسائر، يتم االعتراف مباشرة بالتغيرات في 

يان األرباح أو الخسائر مع أية تغيرات في القيمة العادلة للبنود المحوطة التي القيمة العادلة لألداة المشتقة في ب
تكون منسوبة إلى المخاطر المحوطة. عندما تنتهي أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنتهاؤها أو ممارستها أو عندما 

يف التحوط، يتم إيقاف ال يعد التحوط يفي بمعايير محاسبة التحوط للقيمة العادلة، أو عندما يتم إلغاء تصن
محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. فيما يتعق بأية تسويات إلى هذه النقطة بشأن البند المحوط، الذي تم تطبيق 
طريقة الفائدة الفعلية عليه، يتم إطفاؤها ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من معدل الفائدة الفعلي الُمعاد احتسابه 

 للبند على مدى عمره المتبقي.
 
  تغطية التدفق النقدي (   1)
 

عندما يتم تخصيص المشتقات كأداة تغطية لتغطية التقلب في تدفقات نقدية تعزى إلى مخاطر معينة مرتبطة 
بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو معاملة محتملة الحدوث من الممكن أن تؤثر في الربح أو الخسارة، فإن 

العادلة للمشتقات يتم االعتراف بها في بيان اإليرادات الشاملة األخرى الجزء الفعال من التغيرات في  القيمة 
أرباح/)خسائر( القيمة العادلة". يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء  –"تغطيات التدفق النقدي 

 مباشرة في بيان الدخل.  . غير المؤثر
 

رف بها في "دخل شامل آخر" في بيان الدخل في الفترات يتم إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة المعت
التي يؤثر فيها البند الخاضع للتغطية على األرباح والخسائر. ومع ذلك، عندما تؤدي الصفقة المتوقعة الخاضعة 
للتغطية إلى االعتراف بالموجودات غير المالية أو المطلوبات غير المالية، تتم إزالة األرباح أو الخسائر 

رف بها سابقا في "دخل شامل آخر" من حقوق المساهمين ويتم تضمينها في القياس األولي لتكلفة المعت
 الموجودات أو المطلوبات.

 
فإن أي   عند انتهاء فترة أداة تغطية أو بيعها، أو عندما تكون التغطية ال تتوافق مع شروط محاسبة التغطية،

ين في ذلك الوقت تبقى في حقوق المساهمين ويتم مكاسب أو خسائر متراكمة قائمة في حقوق المساهم
االعتراف بها عند االعتراف النهائي بالمعاملة المتوقعة في بيان الدخل. في حال أن المعاملة المتوقعة أصبحت 

يتم على الفور تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة المبينة في حقوق المساهمين إلى   . غير محتملة الحدوث
 . بيان الدخل
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  مشتقات تغطية صافي االستثمار (    1) 
    

عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة أو مطالبة مالية غير مشتقة كأداة تغطية لصافي االستثمار في عملية 
رات في القيمة العادلة ألداة التغطية في اإليرادات الشاملة األخرى خارجية، يتم تحقيق الجزء الفعال من التغي

في احتياطي تحويل العملة. ويتم تحقيق أي جزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة فوراً 
إعادة في بيان الدخل. يعاد تصنيف المبلغ المحقق في اإليرادات الشاملة األخرى في بيان الدخل كتسوية 

 تصنيف عند التخلص من العمليات األجنبية.
 
  المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية (  4)
 

إن بعض األدوات المشتقة غير مؤهلة لمحاسبة التغطية. يتم على الفور االعتراف بأية تغييرات في القيمة 
 العادلة ألي أداة مشتقة غير مؤهلة للتغطية المحاسبية ضمن بيان الدخل.

 

  النقد وما يعادله (   ن
 

يشتمل النقد وما يعادله على األرصدة لدى المصارف المركزية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية ذات فترات 
استحقاق أصلية لمدة ثالثة شهور أو أقل ناقصاً األرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية بفترات استحقاق أصلية 

 ل. لمدة ثالثة شهور أو أق
 

 مقاصة األدوات المالية  س(   
 

تتم مقاصة الموجودات و المطلوبات المالية و يتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة عندما يكون 
هناك حق قانوني قابل التنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها و تكون هناك رغبة في التسوية على أساس المبلغ الصافي أو 

 تحقيق األصل و تسوية المطلوبات في نفس الوقت. 
 

  اتفاقيات البيع و إعادة الشراء ع(   
 

يتم االفصاح عن األوراق المالية المباعة التي تخضع التفاقيات إعادة الشراء في البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
ف لبيع أو إعادة رهن الضمانات. ويتم إضافة كموجودات مرهونة عندما يكون للمحول إليه الحق بموجب العقد أو العر

المطلوبات المقابلة كوديعة مستقلة. و يتم بيان األوراق المالية التي تم شراؤها بموجب اتفاقيات إعادة بيع )اتفاقيات إعادة 
سعر إعادة حيثما يكون مناسباً. يعامل الفرق بين سعر البيع و   . شراء عكسي( كقروض وذمم مدينة لبنوك وعمالء آخرين

 الشراء كفائدة ويتم استحقاقه على مدى مدة االتفاقيات باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 
 

  القروض ف(  
 

على أساس أنها عائدات اإلصدار )القيمة العادلة للمبلغ المستلم( صافية من   . يتم االعتراف بالقروض أوالً بالقيمة العادلة
ن القروض بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج أي فرق بين العائد بعد خصم تكاليف المعاملة و تكاليف المعاملة. ويتم بعد ذلك بيا

 القيمة المستردة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة خالل مدة القروض باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 
 

 عقود االيجار  ص(  
 

لية مثل إيجارات المباني في بيان الدخل الموحد للمجموعة يتم تحميل إجمالي المدفوعات الخاصة بعقود االيجار التشغي
 بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي ق(  
 

ليها وليست مدرجة في أي سوق الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي هي موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو متفق ع
 نشطة. يتم تنفيذ هذه المنتجات بتكلفة االستهالك ناقصاً انخفاض القيمة.  

 
 التعريفات (  3)
 

 تستخدم العبارات التالية في التمويل اإلسالمي :
 

 المرابحة
 

استنادا على   وعة وامتلكتها،المرابحة هي اتفاقية تتعهد بموجبها المجموعة بأن تبيع للعميل السلعة التي اشترتها المجم
وعد من العميل بشراء السلعة المشتراة بموجب بنود وشروط معينة. يشمل سعر البيع تكلفة السلعة وهامش ربح 

 متفق عليه.
 

 اإلستصناع
 

اإلستصناع هو اتفاقية بين المجموعة والعميل تبيع المجموعة بموجبها إلى العميل عقاراً مطوراً بمواصفات متفق 
ا. تقوم المجموعة بتطوير العقار بنفسها أو عن طريق مقاول من الباطن وتقوم بعد ذلك بتسليمه إلى العميل في عليه

 تاريخ محدد وسعر متفق عليه.
 

 اإلجارة
 

اإلجارة هي عقد تقوم المجموعة )المؤجر( بموجبه بتأجير أصل ما للعميل )المستأجر( لمدة محددة ومقابل أقساط 
عندما يقوم   . ينتهي عقد اإلجارة بتحويل ملكية العقار إلى المستأجر في نهاية العقد. و كذلكإيجار معينة. وقد 

 المصرف فعلياً بتحويل جميع المخاطر والعائدات المتصلة بملكية األصل المؤجر إلى المستأجر. 
 

 المضاربة 
 

األخر يقدم الجهد و الخبرة و يسمى المضاربة هي عقد بين طرفين بحيث يقدم أحدهما المال و يسمى "رب المال" و 
"مضارب" و الذي يعتبر مسئوالً عن استثمار هذه األموال في مشروع أو نشاط محدد مقابل نسبة من دخل 
المضاربة المتفق عليها مسبقا. وفي حالة الخسارة العادية يتحمل رب المال خسارة األموال بينما يتحمل المضارب 

يتحمل   . لة التقصير أو اإلهمال أو اإلخالل بأي شروط و أحكام عقد المضاربةفي حا  . ضياع جهوده. ومع ذلك
المضارب وحده الخسائر. تقوم المجموعة بدور المضارب عندما تقبل أموال المودعين و بدور رب المال عند 

 تشغيل هذه األموال على أساس المضاربة. 
 

 الوكالة
 

مبلغ معين من المال لوكيل معين والذي يستثمره حسب شروط معينة الوكالة هي عقد تتعهد فيه المجموعة بتقديم 
مقابل رسوم محددة )مبلغ مقطوع من المال أو نسبة من األموال المستثمرة( يلتزم الوكيل بإعادة المبلغ المستثمر في 

 حالة التقصير أو اإلهمال أو اإلخالل بأي من بنود وشروط الوكالة. 
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 لمحاسبية الهامة )تتمة(السياسات ا   8
 

 منتجات التمويل و االستثمار اإلسالمي )تتمة( ق(  
 

 االعتراف باإليرادات (   1)
 

 يتم االعتراف باإليرادات من المنتجات اإلسالمية المذكورة أعاله كما يلي :
 

 المرابحة
 

عند تحققه خالل مدة العقد  يمكن احتساب الربح و تحديده تعاقديا عند بداية العقد، و يتم االعتراف بالربح
 بطريقة معدل الربح الفعال على الرصيد المستحق. 

 
 اإلستصناع

 
يتم احتساب إيراد اإلستصناع وهامش الربح المرتبط به )الفرق بين السعر النقدي للعميل وتكلفة إستصناع 

 المصرف اإلجمالية( على أساس التناسب الزمني.
 

 اإلجارة
 

 رة على أساس االستحقاق على مدى فترة العقد.يتم االعتراف بدخل اإلجا
 

 المضاربة
 

يتم االعتراف بإيرادات تمويل المضاربة عند توزيعها من قبل المضارب، بينما يتم تحميل الخسائر على الدخل 
 عند إعالنها من قبل المضارب.

 
 الوكالة

 
ل الفترة، و يتم تعديلها بالدخل الفعلي يتم االعتراف باإليرادات المتوقعة من الوكالة على أساس االستحقاق خال
 عند استالمه. و يتم احتساب الخسائر في تاريخ إعالنها من قبل الوكيل. 

 
 األصول غير الملموسة ر(    

 
 الشهرة (   3)

 
 تظهر الشهرة عند حيازة الشركات التابعة. 

 
 الشهرة عند  االستحواذ 

 
زيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة في صافي تمثل الشهرة عند االستحواذ على شركة أخرى ال

القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد و المطلوبات وااللتزامات الطارئة الخاصة بالشركة التي يتم االستحواذ 
عليها. عندما تكون هذه القيمة الزائدة سالبة )شهرة سالبة( يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد للمجموعة 

 مباشرة.
 

 االستحواذ على حصة غير مسيطرة 
 

تمثل الشهرة الناتجة عن االستحواذ على حصة غير مسيطرة  في شركة تابعة زيادة تكلفة االستثمارات 
 اإلضافية عن المبلغ المرحل لصافي األصول المكتسبة في تاريخ المقايضة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   8
 

 غير الملموسة )تتمة( األصولر(    
 

 الشهرة )تتمة( (  3)
 

 القياس 
 

يتم قياس الشهرة بشكل أولي بالتكلفة. بعد االعتراف األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض 
 المتراكم في القيمة. 

 
الحيازة، لغرض اختبار االنخفاض في القيمة، فإن الشهرة المستحوذة في مجموعة أعمال من تاريخ 

والمخصصة لكل من الوحدات التي تنتج النقد أو مجموعات الوحدات التي تنتج النقد، التي من المتوقع أن 
تستفيد من تعاون المجموعة، بغض النظر ما إذا كانت الموجودات والمطلوبات األخرى المستحوذة تم التنازل 

 عنها لتلك الوحدات.
 

خصيص الشهرة لها الختبار انخفاض القيمة على أساس سنوي وكلما كان تخضع الوحدة المنتجة للنقد التي تم ت
هناك مؤشر على انخفاض قيمة الوحدة المنتجة للنقد. يحدد انخفاض القيمة للشهرة عن طريق تقييم المبلغ القابل 

لمبلغ لالسترداد لكل وحدة منتجة للنقد )أو مجموعة وحدات منتجة للنقد( ذات الصلة بالشهرة. حيثما يكون ا
القابل لالسترداد لكل وحدة منتجة للنقد أقل من القيمة الدفترية، يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في حساب 

 األرباح والخسائر. ال يتم إجراء قيد عكسي لخسائر انخفاض القيمة للشهر في الفترات التالية.
 

ن العملية ضمن تلك الوحدة المستبعدة، فإن عندما تشكل الشهرة جزءاً من الوحدة التي تنتج النقد وجزءاً م
الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة تدرج في المبلغ المدرج للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة عند استبعاد 
العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة استناداً إلى القيمة المتعلقة بالعملية المستبعدة والجزء من 

 ة التي تنتج النقد المحتفظ بها.الوحد
 

  برامج الحاسوب المرسملة (  1)
 

يتم بيان برامج الحاسوب التي اشترتها المجموعة بسعر التكلفة ناقصاً اإلطفاء التراكمي و خسائر انخفاض 
 القيمة التراكمية. 

 
مزايا االقتصادية تتم رسملة المصروفات التالية على أصول برامج الحاسوب فقط عندما تزيد من قيمة ال

 المستقبلية المتضمنة في أصل معين ترتبط به و يتم احتساب جميع النفقات األخرى عند تكبدها. 
 

يتم االعتراف باالستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع للبرامج من التاريخ الذي 
المتوقع للبرامج هو أربع سنوات، باستثناء في حالة برامج  أصبح فيه البرنامج متاحاً لالستخدام. العمر اإلنتاجي

 سنوات.  7الخدمات المصرفية األساسية التي هي 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   8

 
 األصول غير الملموسة )تتمة(   ر(

 
 أصول غير ملموسة أخرى  (   1)

 
الحصول عليها بشكل منفصل في اعتراف مبدئي بسعر التكلفة. إن يتم قياس األصول غير الملموسة التي يتم 

سعر تكلفة األصول غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل دمج مع شركة ما هو القيمة العادلة كما 
هي بتاريخ االستحواذ. بعد االعتراف المبدئي، يتم نقل األصول غير الملموسة بسعر التكلفة ناقصا أي إطفاء 

اكم وأي خسائر انخفاض قيمة متراكمة. يتم تقييم العمر اإلنتاجي لألصول غير الملموسة على أنها إما متر
محددة أو غير محددة. يتم إطفاء األصول غير الملموسة التي لها عمر محدد خالل عمرها اإلنتاجي االقتصادي 

ير الملموس قد تنخفض. تتم مراجعة ويتم تقييمها النخفاض القيمة عندما يكون هناك مؤشر بأن قيمة األصل غ
فترة اإلطفاء وأسلوب اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل سنة مالية على 
األقل. تحتسب التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع لالستهالك لمزايا اقتصادية مستقبلية 

رة أو أسلوب اإلطفاء ) كما يكون مناسبا ( وتعتبر على أنها تغيير في التقدير مدمجة في األصل بتغيير فت
المحاسبي. يتم االعتراف بمصاريف اإلطفاء على األصول غير الملموسة ذات العمر المحدد في بيان الدخل 

 الموحد بفئة المصاريف التي تتفق مع وظيفة األصول غير الملموسة.
 

 ر الماليةانخفاض قيمة األصول غيش(    
 

يتم مراجعة المبالغ المرحلة لألصول الغير المالية للمجموعة بخالف العقارات االستثمارية و أصول الضرائب المؤجلة 
في كل موعد لتاريخ إعداد التقارير وذلك لتحديد إذا كان هناك إي مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا 

 سترداده من األصل. المؤشر يتم تقدير المبلغ الممكن ا
 

يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا تجاوز المبلغ المرحل ألصل أو للوحدة المولدة للنقد له المبلغ القابل لالسترداد 
الخاص به. تعتبر الوحدة المولدة للنقد أقل أصل للمجموعة يمكن تحديده والذي يولد تدفقات نقدية والتي تعتبر مستقلة عن 

خرى و عن المجموعة بشكل كبير. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل. يتم تخصيص األصول األ
خسائر انخفاض القيمة الخاصة بالوحدات المولدة للنقد أوالً لتقليل المبلغ المرحل ألي شهرة تخصص للوحدة ومن ثم 

 ات( على أساس النسبة والتناسب. لتقليل المبلغ المرحل لألصول األخرى في الوحدة )المجموعة أو الوحد
 

إن المبلغ المسترد ألصل أو وحدة مولدة للنقد هو القيمة األكبر لقيمته المستخدمة أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف بيعه. عند 
س تقييمات تقييم القيمة المستخدمة يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعك

 السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   8
 

 الموجودات المحتفظ بها للبيعت(    
 

ئيسية وتحديداً من تصنف الموجودات والمطلوبات كبنود محتفظ بها للبيع في حال كانت قيمتها الدفترية ستخضع لتغطية ر
خالل معاملة بيع يتوقع انجازها خالل عام واحد من تاريخ التصنيف، بدالً من االستخدام المتواصل. ال يتم إدراج 
الموجودات والمطلوبات بالقيمة الصافية. في الفترة التي يتم فيها االعتراف بالموجودات أو المطلوبات للمرة األولى على 

فإن هذه الموجودات والمطلوبات تدرج على نحو منفصل في بيان المركز المالي. ومع ذلك، ال يتم أنها محتفظ بها للبيع، 
 إعادة إدراج بيان المركز المالي لفترة المقارنة السابقة المقدمة.

 
 المحتفظ بها للبيع بالتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة.  تقاس هذه الموجودات والمطلوبات

 
 ت عالقةأطراف ذاث(    

 
 يعتبر الطرف  ذو عالقة بالمجموعة إذا كان :

 
 الطرف يتمتع بالحقوق التالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خالل وسيط واحد أو أكثر ، )أ( 

 
 
 يسيطر أو مسيطر عليه من قبل، أو يخضع لسيطرة مشتركة مع المجموعة؛ ( 3)
 راً على المجموعة؛ أو لديه حصة في المجموعة تمنحه نفوذاً كبي ( 1)
 لديه سيطرة مشتركة على المجموعة . ( 1)
 

 
 الطرف  شركة زميلة: )ب(

 
 الطرف ائتالفاً خاضع لسيطرة مشتركة؛ )ج(

 
 الطرف عضواً في إدارة المجموعة الرئيسية للمجموعة؛ )د(

 
 الطرف عضوا مقربا من عائلة أي فرد مشار إليه في الفقرة )أ( أو )د(؛ أو، )هـ(

 
 من قبل، أو لمن تؤول إليه صالحيةالطرف ائتالفاً خاضعاً لسيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو نفوذ مؤثر  (و)

 التصويت في االئتالف بشكل مباشر من األفراد المشار إليهم في الفقرة )د( أو )هـ( ؛ أو 
 

ئتالف هو طرف الطرف خطة من مستحقات ما بعد التوظيف مخصصة لمصلحة موظفي المجموعة، أو ألي ا )ز(
 ذو عالقة بالمجموعة.

 
 قطاعات التشغيل   خ( 

 
ألغراض اإلدارة، تم تقسيم المجموعة إلى قطاعات تشغيلية على أساس منتجاتها وخدماتها التي تدار بشكل مستقل من قبل 

 مدراء القطاعات المسؤولين عن أداء القطاعات المعنية الموضوعة في عهدتهم.
 

باشرة إلى إدارة المجموعة التي تجري مراجعة منتظمة لنتائج كل قطاع على حده بهدف يتبع مدراء القطاعات م
       تخصيص الموارد الالزمة له وتقييم أدائه. تم إدراج إفصاحات إضافية عن كل من هذه القطاعات في اإليضاح رقم 

 (19 .) 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   8

 
 رات جديدة لم يتم تفعيلها بعدمعايير و تفسي ذ(   

  

 1031ديسمبر  13بعض المعايير والتعديالت الجديدة للمعايير و التفسيرات لم تكن سارية المفعول للعام المنتهي في 

 والتي لهذا السبب لم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية وهي كالتالي:
 

تاريخ السريان )يسمح باعتماده 

 مبكراً(
 المعيار الوصف

1035يناير  3  
 

 19تم إصدار هذا المعيار كبديل للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 

والذي يحافظ على ولكن يسهل نموذج القياس المختلط وينشيء 

فئتي قياس أساسيتين للموجودات المالية وتحديدا التكلفة المستهلكة 

والقيمة العادلة. يعتمد أساس التصنيف على نموذج عمل الشركة 

خصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات المالية. يستمر و

تطبيق التوجيهات الخاصة باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 . 19وحساب التحوط الواردة في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 

 

يتضمن أيضاً المتطلبات ذات الصلة بتصنيف وقياس المطلوبات 

 ودات والمطلوبات المالية. المالية وإلغاء االعتراف بالموج

 

معيار التقارير المالية الدولية  

 األدوات المالية –( 9رقم )

1031يناير  3  
 

( هو وضع 30الهدف من معيار التقارير المالية الدولية رقم )

مبادئ لتقديم وإعداد البيانات المالية الموحدة عندما يسيطر كيان 

لذي يتحكم في كيان على كيان واحد أو كيانات أخرى )الكيان ا

واحد أو كيانات أخرى( لتقديم بيانات مالية موحدة. يحدد مبدأ 

الرقابة، ويضع الضوابط كأساس للتوحيد. يحدد كيفية تطبيق مبدأ 

الرقابة لمعرفة ما إذا كان المستثمر يسيطر على الحصة المستثمر 

فيها وبالتالي يجب توحيد الحصة  المستثمر فيها. يحدد المتطلبات 

 المحاسبية

 الالزمة إلعداد البيانات المالية الموحدة.

 

معيار التقارير المالية الدولية  

البيانات المالية  –( 30رقم )

 الموحدة

1031يناير  3  
 

( بالترتيبات المشتركة 33يتعلق معيار التقارير المالية الدولية رقم )

من خالل التركيز على حقوق والتزامات هذا الترتيب أكثر من 

التركيز على شكله القانوني. هناك نوعان من الترتيب المشترك: 

العمليات المشتركة واالئتالفات المشتركة. تنشأ العمليات المشتركة 

عندما يكون للمشغل حقوق في الموجودات وااللتزامات ذات الصلة 

بالترتيب ويتم بالتالي حساب حصته في الموجودات والمطلوبات 

تنشأ االئتالفات المشتركة عندما يكون لدى واإليرادات والنفقات. 

المشغل حقوق في صافي موجودات الترتيب وبالتالي يتم حساب 

حقوق الملكية وفقاً لحصته. التوحيد النسبي لالئتالفات المشتركة لم 

 يعد مسموح به.

 

معيار التقارير المالية الدولية 

الترتيبات  –( 33رقم )

 المشتركة
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 ات المحاسبية الهامة )تتمة(السياس   8
 

 معايير و تفسيرات جديدة لم يتم تفعيلها بعد )تتمة(ض(   
  

تاريخ السريان )يسمح باعتماده 

 مبكراً(
 المعيار الوصف

 1031يناير  3
 

متطلبات  (31معيار التقارير المالية الدولية رقم )تشمل  

اإلفصاح لجميع أشكال الحصص في الكيانات األخرى، بما 

ذلك الترتيبات المشتركة، والشركات الزميلة، المركبات  في

ذات األغراض الخاصة وغيرها من أدوات الميزانية 

 العمومية.

 

معيار التقارير المالية الدولية 

اإلفصاح عن  –( 31رقم )

 الحصص في كيانات أخرى 

 1031يناير  3
 

لتحسين مبدأ  (31معيار التقارير المالية الدولية رقم )يهدف 

التساق والحد من التعقيد من خالل تقديم تعريف دقيق للقيمة ا

العادلة ومصدر فردي لقياس القيمة العادلة ومتطلبات 

اإلفصاح لالستخدام عبر معيار التقارير المالية الدولية. ال 

تشمل المتطلبات، التي توفق بشكل كبير بين معيار التقارير 

ة عموما في الواليات المالية الدولية ومبادئ المحاسبة المقبول

المتحدة، ال تشمل استخدام محاسبة القيمة العادلة ولكن تقديم 

المشورة بشأن كيفية تطبيقها حيث يكون استخدامها مطلوباً أو 

مسموحاً به مسبقاً من قبل معايير أخرى ضمن معيار التقارير 

المالية الدولية أو مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في الواليات 

 حدة.المت

 

معيار التقارير المالية الدولية 

( )قياس القيمة 31رقم )

 العادلة(

 1031يناير  3
 

( )معدل لعام 17يتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم )

أحكاماً بشأن البيانات المالية المنفصلة التي تم تركها ( 1033

في  17بعد أن تم إدراج أحكام المعيار المحاسبي الدولي 

 .30ير المالية الدولية معيار التقار

 

المعيار المحاسبي الدولي رقم 

(، 1033( )معدل لعام 17)

 "البيانات المالية المنفصلة"

 1031يناير  3
 

( )معدل لعام 18يتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم )

متطلبات االئتالفات المشتركة باإلضافة إلى ( 1033

بة حقوق الشركات الزميلة ليتم احتسابها على أساس نس

معيار التقارير المالية الدولية المساهمين في أعقاب صدور 

 (.33رقم )

   

المعيار المحاسبي الدولي رقم 

(، 1033( )معدل لعام 18)

"الشركات الزميلة واالئتالفات 

 المشتركة"

 1031يناير  3
 

هذه التعديالت تلغي نهج الممرات وتحتسب تكاليف التمويل 

 على أساس صافي التمويل.
 

تعدددددددددديالت علدددددددددى المعيدددددددددار 

 39المحاسدددددددددددددبي الددددددددددددددولي 

 "امتيازات الموظفين".

 

 1034يناير  3
 

تعديالت على المعيار  مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

"عرض  11المحاسبي الدولي 

 األدوات".

 

 

والتفسيرات. استنادا إلى التقييم، فإن المعايير  قامت المجموعة بتقييم تأثير المعايير أعاله، والتعديالت على المعايير والمراجعات

المذكورة أعاله والتعديالت على المعايير والمراجعات والتفسيرات ليس لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة 

راحل األخرى لمشروع على نتائج الم 9معيار التقارير المالية الدولية للمجموعة كما في تاريخ التقرير. من المرجح أن يعتمد 

 لمجلس معايير المحاسبة الدولية. 19استبدال المعيار المحاسبي  الدولي 
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 نقد وودائع لدى المصرف المركزي 3

 
 1031 

 ألف درهم

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

1033 

 ألف درهم

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

 379777954 174977148 نقد 
   

 3176117538 3471387853 فوائدودائع إلزامية وخاصة لدى المصرف المركزي بدون 
   

 371347665 477507761 استثمارات لدى المصرف المركزي يترتب عليها فوائد
   

 577007000 971057000 شهادات ودائع لدى المصرف المركزي يترتب عليها فوائد
 ----------------- ----------------- 
 1077737861 1375167317 
 ========= ========= 

 

تم االحتفاظ بمتطلبات االحتياطي لدى مصرف اإلمارات العربية المتحددة المركدزي بددرهم اإلمدارات والددوالر األمريكدي وليسدت متاحدة 

الستخدام المجموعة في عملياتها اليومية وال يمكن سحبها دون موافقة المصرف المركزي. يتغير مستوى االحتياطي المطلوب كدل شدهر 

 . 11/33/3999بتاريخ  13/99رف اإلمارات العربية المتحدة المركزي إستناداً إلى التعميم رقم: طبقا لتوجيهات مص

  

 مستحق من البنوك       0

 

 محلية  1031ديسمبر  13

 ألف درهم 

--------  

 أجنبية 

 ألف درهم

-------- 

 إجمالي 

 ألف درهم

-------- 
 3375747010 974517541 173137487 قروض ألجل 

    

 579187664 576657300 1717564 ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير األجل 

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

 3775137694 3573377641 171957053 إجمالي المستحق من البنوك 

 (147147) (147147) - مخصصات محددة النخفاض القيمة 

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

 171957053 3570817196 3774787447 

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

    

 محلية  1033ديسمبر  13

 ألف درهم 

--------  

 أجنبية 

 ألف درهم

-------- 

 إجمالي 

 ألف درهم

-------- 
 3376697181 771147691 474447590 قروض ألجل 

    

 871317109 576107787 175917511 ير ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قص
 ---------- ------------ ------------- 

 3978817591 3178457480 770177331 إجمالي المستحق من البنوك 
 (137031) (137031) - مخصصات محددة النخفاض القيمة 

 ---------- -------------- ------------- 
 770177331 3178347467 3978537579 
 ====== ======== ======== 

 

  % سنويا(.375: 1033% سنوياً )371كانت نسبة العائد على هذه اإليداعات 
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 القروض و الذمم المدينة       2

 
 1031 

 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم
-------- 

   حسب النوعأ(   
 7074177807 8471167536 سحوبات على المكشوف

 30877587168 30678337954 قروض آلجل
 179787058 171477580 قروض مقابل إيصاالت أمانة

 173807705 177777797 سندات مخصومة
 178607660 173967867 ذمم مدينة لبطاقات االئتمان

 5937881 5977809 أخرى
 ----------------- ---------------- 

 38777977480 10079587511 إجمالي القـروض و الذمم المدينة
 5037786 4367549 أدوات دين أخرى

 ----------------- ---------------- 
 38871997166 10371757071 إجمالي القـروض و الذمم المدينة

 (3374847111) (3475097111) ناقصاً: مخصص انخفاض قيمة القروض
 ----------------- --------------- 
 38678657840 37678357014 
 ========= ========= 

 1877367743 إجمالي القروض و الذمم المدينة التي تعرضت النخفاض في القيمة
========= 

1678007118 
========= 

 
 
 

 1031 حسب القطاع : ب(  
 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم
-------- 

 35779867781 36870587316 الشركات 
   

 3779637460 3870737196 األفراد 
   

 1077353 3737000 الخزينة 
   

 5597643 5657108 أخرى
 ---------------- --------------- 
 38678657840 37678357014 
 ========== ======== 
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 القروض والذمم المدينة )تتمة(:       2
 

   

 
 الحركة في مخصصات االنخفاض المحدد في القيمة

1031 

 لف درهمأ

---------- 

1033 
 ألف درهم
---------- 

 575147719 870567791 يناير  3الرصيد كما في 
 179367509 178907318 مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل العام 

 (1667184) (5117057) عمليات استرداد خالل العام 
 (87191) - مبالغ محولة من التمويل اإلسالمي

 (3067951) (867411) م قيدها عكسياً على القروض منخفضة القيمة الفائدة التي ت
 (347170) (717586)  مبالغ مشطوبة خالل العام 

 37641 47190 تبادل وتعديالت أخرى 
 --------------- --------------- 

 870567791 3371697354 ديسمبر  13الرصيد كما في 
 --------------- --------------- 
   

 الحركة في مخصصات االنخفاض الجماعي للقيمة 

 
  

 379467995 174177440 يناير  3الرصيد كما في 
 379397845 1737118 مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل العام 

 (4197400) (4587600) المبالغ المستردة خالل العام
 --------------- --------------- 

 174177440 171407078 مبر ديس 13الرصيد كما في 
 --------------- --------------- 

 3374847111 3475097111 اإلجمالي
 ========= ======== 
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 توريق القروض  7

 
 تأسيس شركات اإلمارات دبي الوطني لتمويل األصول في ايرلندا وجزر كايمان لتوريق األصول ( 3)

 

 3المحدودة، وبتاريخ  3، تم تأسيس شركة اإلمارات دبي الوطني لتمويل األصول رقم 1031يونيو  8 بتاريخ

المحدودة وفقا لقانون الشركات  1، تم تأسيس شركة اإلمارات دبي الوطني لتمويل األصول رقم 1031يونيو 

الشركات في شراء محافظ  )ايرلندا وجزر كايمان( كشركات ذات أغراض خاصة. تتمثل األنشطة الرئيسية لهذه

 القروض من خالل إصدار السندات.
 

مليون درهم  37876، قامت المجموعة بتحويل قروض الشركات والذمم المدينة التي تبلغ 1031أكتوبر  9بتاريخ 
المحدودة )التي تم تأسيسها بموجب قانون الشركات  3إلى شركة اإلمارات دبي الوطني لتمويل األصول رقم 

(. ومع ذلك أبقت المجموعة على كافة مخاطر ومكاسب االئتمان المرتبطة بتحويل الموجودات، وهكذا اإليرلندي
تواصل المجموعة االعتراف بهذه الموجودات ضمن القروض والمطلوبات وتحتسب التحويالت على أنها 

مونة بموجب هذه المض  مليون درهم 37876معامالت تمويل مضمونة. يتم إدراج المطلوبات ذات الصلة بمبلغ 
تحت الديون الصادرة وغيرها من األموال المقترضة وتحّمل على التكاليف المطفأة. إضافة لذلك،   الموجودات،

المحدودة )التي تم تأسيسها  1أبرمت المجموعة، من خالل شركة اإلمارات دبي الوطني لتمويل األصول رقم 
دلة العائد الكلي بالرجوع إلى مطلوبات هذه السندات، وبذلك بموجب قانون الشركات في جزر كايمان(، اتفاقية مبا

 تبقي المجموعة على جميع المخاطر والمكاسب المقترنة بالتعرض لهذا النوع من القروض.
 

نتيجة تعرض المجموعة لمخاطر ملكية غالبية أسهم الشركات ومكاسب هذا القسم من الشركات ذات األغراض 
دمج حصة المجموعة في الشركات ذات األغراض الخاصة بالتوافق مع تفسير لجنة يتم   ، الخاصة متعددة البيع

 بشأن دمج الشركات ذات األغراض الخاصة. 31التفسيرات القائمة رقم 
 

، بلغت قيمة قروض الشركات ورصيد الذمم المدينة المحولة إلى شركة األغراض 1031ديسمبر  13كما في 
هم، وبلغت قيمة المديونية المرتبطة بها والمضمونة بهذه األصول والمدرجة مليون در 37876الخاصة في إيرلندا 

 مليون درهم. 37876تحت بند الديون الصادرة وأموال مقترضة أخرى 
 

 تأسيس اميرتس ان بي دي اوتو فاينانس ليمتد واميرتس ان بي دي اوتو فاينانسنج ليمتد لتوريق الموجودات.  ( 1)
 

سست اميرتس ان بي دي اوتو فاينانس ليمتد )"إيه بي سي"( بموجب قانون الشركات تأ  ،1009سبتمبر  30في 
والمسجلة في جيرسي كشركة محدودة. إن النشاط الرئيسي للشركة هو شراء محافظ  3993في )جيرسي( لعام 

 القروض عن طريق إصدار السندات.
 

متد )"ريباك"( بموجب قانون الشركات في تأسست اميرتس ان بي دي اوتو فاينانسنج لي   ،1009سبتمبر  30في 
والمسجلة في جيرسي كشركة محدودة. إن النشاط الرئيسي للشركة هو االستثمار في  3993)جيرسي( لعام 

 السندات واألوراق المالية عن طريق إصدار السندات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 

 توريق القروض )تتمة(  7
 

 ينانس ليمتد واميرتس ان بي دي اوتو فاينانسنج ليمتد لتوريق الموجودات )تتمة(. تأسيس اميرتس ان بي دي اوتو فا  (   1)
 

مليون درهم،  96875، قامت المجموعة بتحويل قروض سيارات األفراد ومطلوبات تصل إلى 1030أغسطس  30في 
ل الموجودات. نظراً مع اإلبقاء على مخاطر االئتمان المرتبطة بتحوي  ، ( إلى إيه بي سي1030ديسمبر  13)كما في 

تواصل المجموعة االعتراف بهذه الموجودات ضمن القروض   ، إلبقائها على مخاطر ومكاسب الموجودات المحولة
 857والمطلوبات وتحتسب التحويالت على أنها معامالت تمويل مضمونة. تم إدراج المطلوبات ذات الصلة بمبلغ 

تحت الديون الصادرة وغيرها من األموال المقترضة وتحّمل على   ،المضمونة بموجب هذه الموجودات  ، مليون درهم
، يتم  التكاليف المطفأة. نتيجة تعرض المجموعة لمخاطر ومكاسب ملكية غالبية أسهم الشركات ذات األغراض الخاصة

لشركات بشأن دمج ا 31دمج هذه الشركات ذات األغراض الخاصة بالتوافق مع تفسير لجنة التفسيرات القائمة رقم 
 ذات األغراض الخاصة.

  
 968، بلغت قيمة قروض السيارات ورصيد الذمم المدينة المحولة إلى )"إيه بي سي"(  1031ديسمبر  13كما في 

مليون درهم( وبلغت قيمة المديونية المرتبطة بها والمضمونة بهذه األصول والمدرجة  973: 1033مليون درهم )
 مليون درهم(. 907: 1033مليون درهم ) 830مقترضة أخرى تحت بند الديون الصادرة وأموال 

  
ليمتد )الشركات ذات األغراض الخاصة متعددة البيع( لتوريق  1دمج حصة المجموعة في امبلم فاينانس كومباني رقم  ( 1)

  الموجودات.
 

يون درهم ( كما مل 17391قامت المجموعة بتحويل قروض شركات ومطلوبات تصل إلى   . 1030نوفمبر  11بتاريخ 
مع   ليمتد )الشركات ذات األغراض الخاصة متعددة البيع(، 1)  إلى "امبلم فاينانس كومباني رقم 1030ديسمبر 13في 

اإلبقاء بشكل جوهري على كافة مخاطر االئتمان والمكاسب المرتبطة بتحويل الموجودات. وبذلك تواصل المجموعة 
المطلوبات وتحتسب التحويالت على أنها معامالت تمويل مضمونة. تم االعتراف بهذه الموجودات ضمن القروض و

تحت الديون الصادرة   ، المضمونة بموجب هذه الموجودات  مليون درهم، 17391إدراج المطلوبات ذات الصلة بمبلغ 
 وغيرها من األموال المقترضة وتحّمل على التكاليف المطفأة.

 
بية أسهم الشركات ومكاسب هذا القسم من الشركات ذات األغراض الخاصة نتيجة تعرض المجموعة لمخاطر ملكية غال

يتم دمج حصة المجموعة في الشركات ذات األغراض الخاصة بالتوافق مع تفسير لجنة التفسيرات القائمة   ، متعددة البيع
 بشأن دمج الشركات ذات األغراض الخاصة. 31رقم 

 
لشركات ورصيد الذمم المدينة المحولة إلى الشركة ذات األغراض ، بلغت قيمة قروض ا1031ديسمبر  13كما في 

مليون درهم(، وبلغت قيمة المديونية المرتبطة بها والمضمونة  883: 1033مليون درهم ) 677الخاصة متعددة البيع 
مليون  880: 1033مليون درهم ) 674بهذه األصول والمدرجة تحت بند الديون الصادرة وأموال مقترضة أخرى 

 درهم(.
 
 توريق الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي ( 4)

 
، أصدرت المجموعة من خالل شركتها التابعة، مصرف اإلمارات اإلسالمي، شريحتين من أدوات 1031خالل عام 

مليار درهم( لكل منهما من  177مليون دوالر أمريكي ) 500التمويل متوسط األجل المقومة بالدوالر األمريكي بقيمة 
 ترتيبات تمويل صكوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وهذا التمويل متوسط األجل مبين بالقيمة المطفأة.  خالل 

 
مليار  177والصكوك مدرجة في بورصة لندن. تشمل شروط الترتيبات تحويل بعض أصول اإلجارة المحددة بقيمة 

لى شركة صكوك مصرف اإلمارات اإلسالمي درهم )"األصول ذات الملكية المشتركة"( الخاصة بالشركة التابعة إ
)"جهة اإلصدار"(، وهي شركة ذات أغراض خاصة تأسست إلصدار الصكوك. تبقى األصول ذات  –المحدودة 

الملكية المشتركة، من حيث الموضوع، تحت سيطرة المجموعة، وتبعاً لذلك، يستمر االعتراف بهذه األصول من قبل 
قدمت مجموعة تعهداً بتعويض جميع الخسائر المتكبدة من قبل حاملي الصكوك.  المجموعة. في حال حدوث أي تعثر،

على التوالي. واألصول هي تحت سيطرة المجموعة  1037ويونيو  1037تكون الصكوك مستحقة خالل شهر يناير 
 وسوف تتواصل صيانتها من قبل المجموعة. 
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 توريق القروض )تتمة(  7
 

 ة للتمويل اإلسالميتوريق الذمم المدين ( 4)

 
ستقوم جهة اإلصدار بدفع مبلغ على أساس نصف سنوي من العائدات المتحصلة من األصول ذات الملكية 

المشتركة. يتوقع أن تكون تلك العائدات كافية لتغطية مبلغ التوزيع نصف السنوي المستحق لحاملي الصكوك في 
 ، تعهد المجموعة بإعادة شراء األصول بسعر التنفيذ.مواعيد التوزيع نصف السنوي. بتاريخ استحقاق الصكوك

 
 مليار درهم في العام الحالي. 371قامت المجموعة أيضاً بسداد مطلوبات الصكوك البالغة 

 
 
 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي  3
 

 1031 
 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم
-------- 

 3376457841 3577687884 مرابحة
 874117438 3375117578 إجارة

 7197703 8147936 ذمم مدينة لبطاقات االئتمان  
 471197574 178677950 وكالة

 370877418 371947978 استصناع 
 371907749 374497553 أخرى 

 --------------- ---------------- 
 1875157731 1477187857 إجمالي الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي

 --------------- --------------- 
 ناقصاً: اإليرادات المؤجلة 

(371477118) (787،648) 
 (374317786) (170857953) ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة 

 ---------------- ---------------- 
 1371957568 1671157179 
 ======== ======== 

 إجمالي الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي التي تعرضت 
 179317610 478937897 خفاض في القيمةالن
 ======== ======== 
 
   

مليار درهم( لغرض إصدار صكوك  371: 1033مليار درهماً ) 177تم توريق أصول اإلجارة للشركات التي تبلغ قيمتها 
 (.7)راجع ايضاح 
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 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي )تتمة(  3
 

 1031 خفاض المحدد في القيمة الحركة في مخصصات االن
 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم
-------- 

 5947685 370887191 يناير 3الرصيد كما في 
 5157851 7187651 مخصص انخفاض القيمة خالل العام 

 (407540) (907585) عمليات استرداد خالل العام 
 87191 - مبالغ محولة من القروض والذمم المدينة

 (98) (111) مشطوبة خالل العام  مبالغ
 -------------- -------------- 

 370887191 377167018 ديسمبر  13الرصيد كما في 
 -------------- -------------- 

   الحركة في مخصصات االنخفاض الجماعي في القيمة 
   

 1457643 1147491 يناير 3الرصيد كما في 
 787851 157410 مكونة خالل العاممخصصات انخفاض القيمة ال

 -------------- --------------- 
 1147491 1597911 ديسمبر 13الرصيد كما في 

 -------------- --------------- 
 374317786 170857953 اإلجمالي

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

 
 أوراق مالية للمتاجرة    9
 

 
 1031ديسمبر  13

 محلية
 ألف درهم

---------- 

 إقليمية
 ألف درهم
---------- 

 دولية
 ألف درهم
---------- 

 اإلجمالي
 ألف درهم
---------- 

 1197114 - 617816 3667498 سندات حكومية
 6117119 17789 1917999 1167543 سندات شركات

 447763 17719 417011 - أسهم 
 1117448 - - 1117448 أخرى

 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 8367487 1987867 57538 371107871 
 ======= ======= ======= ======= 
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 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 أوراق مالية للمتاجرة )تتمة(    9
 

 
 

 1033ديسمبر  13
 محلية

 ألف درهم
------- 

 إقليمية
 ألف درهم

------- 

 دولية
 ألف درهم

------- 

 اإلجمالي
 رهمألف د

------- 
 497993 - - 497993 سندات حكومية
 977576 - - 977576 سندات شركات

 937514 - - 937514 أسهم 
 1497578 - - 1497578 أخرى 

 -------------- ---------- ------------ -------------- 
 5887679 - - 5887679 
 ======= ===== ====== ======= 

 
  

 ق مالية للمتاجرة إعادة تصنيف أورا
 

أعدادت  7ومعيار التقارير المالية الدوليدة رقدم  19وبموجب التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1008في عام 
المجموعة تصنيف بعض األوراق المالية للمتاجرة لتصبح أوراق مالية استثمارية متدوفرة للبيدع. حدددت المجموعدة بعدض 

طبددق عليهددا التعددديالت وقامددت بتغييرهددا بحيددث أن هددذه الموجددودات الماليددة لددم تعددد تحددتفظ بهددا الموجددودات الماليددة التددي تن
بغرض بيعها على المدى القريب. قررت المجموعة أن التدهور الذي شهدته األسواق المالية خالل النصف الثاني من عام 

 جرة. قد شكل ظروفا نادرة تسمح بإعادة تصنيف موجودات مالية من فئة المتا 1008
 

 1008يوليو  3تم إجراء عمليات إعادة التصنيف اعتبارا من تاريخ   وتعديالته، 19بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 3، تم بعد ذلك تحديد بعض األوراق المالية للمتاجرة والتي تم شراؤها بعد  بالقيمة العادلة في تاريخه. باإلضافة إلى ذلك

فها. بعد إعادة التصنيف، تم استرداد بعض األوراق المالية عند االستحقاق، لذا فإن القيم ليتم إعادة تصني 1008يوليو 
الدفترية والعادلة تعكس قيمة األوراق المالية الموجودة في وقت إعداد هذا التقرير. يوضح الجدول التالي األوراق المالية 

 للمتاجرة وقيمها الدفترية وقيمها العادلة : 
 
 

 1008يوليو  3 
 ألف درهم

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

 1033ديسمبر  13
 ألف درهم

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

 1031ديسمبر  13
 ألف درهم

------------------------------ 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ 

أوراق مالية 
للمتاجرة معاد 

تصنيفها كأوراق 
ماليـة 

استثماريــة 
 متاحة للبيـع

 
 
 

9917493 

 
 
 

9917493 

 
 
 

1917184 

 
 
 

1917184 

 
 
 

3647031 

 
 
 

3647031 

 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
 9917493 9917493 1917184 1917184 3647031 3647031 
 ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
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 أوراق مالية للمتاجرة )تتمة(  9
 

أن الموجودات المالية إن الجدول التالي يبين المبالغ المعترف بها ضمن بيان الدخل وبيان اإليرادات الشاملة األخرى بش
 المعاد تصنيفها من أوراق مالية للمتاجرة إلى أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع : 

 
 

 بيان الدخل 
 ألف درهم
-------- 

 حقوق الملكية
 ألف درهم
-------- 

   ( 6553يونيو  85فترة ما قبل إعادة التصنيف )
 - (367663) صافي خسارة المتاجرة 

 ---------- --------- 
 (367663) - 
 ====== ===== 

 فترة ما بعد إعادة التصنيف 
 (6536ديسمبر  83 – 6553يوليو  3)

  

   
 - 3017454 إيرادات الفائدة 

 67807 - صافي التغير في القيمة العادلة 
 ---------- ---------- 
 3017454 67807 
 ====== ====== 

 
التي كان سيتم االعتراف بها خالل العام المذكور فيما لو لم يكن قد تمت عمليات إعادة  يوضح الجدول التالي المبالغ

 التصنيف: 
 
 

 1031 
 ألف درهم 

-------- 
 357101 

 ===== صافي ربح المتاجرة 
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 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 أوراق مالية استثمارية     35
 
 

 
 1031ديسمبر  13

 محلية
 ألف درهم
-------- 

 يةإقليم
 ألف درهم
-------- 

 دولية
 ألف درهم
-------- 

 اإلجمالي
 ألف درهم
--------- 

     محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 3777041 - 3377191 597753 سندات حكومية 
 1417154 137755 717116 3487171 سندات شركات 

 ---------- ---------- ---------- ---------- 
 1087014 3907638 137755 4107197 
 ---------- ---------- ---------- ---------- 
     

     متاحة للبيع 
 170377798 371517979 374517744 1337075  سندات حكومية 
 770117989 370637364 370667513 478967194 سندات شركات 

 378387891 4797614 8657078 4747390 أسهم 
 375687840 6037340 7147035 1117685 أخرى 

 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 578357144 473397168 174947907 3174197539 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 أو الخسارة 

 

    

 617447 - 597397 17150 أسهم 
 1517310 787565 17315 1717410 أخرى

 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 1757670 637111 787565 4357567 
 --------------- --------------- --------------- ---------------- 
 671987918 471737138 175957117 3471657481 
 ======== ======== ======== ======== 
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 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 أوراق مالية استثمارية )تتمة( 35
 

 
 1033ديسمبر  13

 محلية
 ألف درهم
-------- 

 إقليمية
 ألف درهم
-------- 

 دولية
 ألف درهم
-------- 

 اإلجمالي
 ألف درهم
--------- 

     محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 3707448 - 3357151 557095 حكومية سندات 
 3887661 707998 3377665 - سندات شركات 

 ----------- ------------ ----------- ------------ 
 557095 1117038 707998 1597333 
 ----------- ------------ ----------- ------------ 

 متاحة للبيع
  

    

 175187110 8677781 371677003 371917547  سندات حكومية 
 779387614 374017816 371407813 571717967 سندات شركات 

 173317130 4507148 373707547 4917135 أسهم 
 375137801 4697150 8337945 1407608 أخرى 

 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 771007417 475907114 173937136 3570837977 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 أو الخسارة 

 

    

 3647907 - 797030 857897 أسهم 
 1777711 877131 17177 3887341 أخرى 

 -------------- -------------- -------------- --------------- 
 1747040 837187 877131 4417619 
 -------------- -------------- -------------- --------------- 
 776197571 479047719 171497416 3578817717 
 ======== ======== ======== ======== 

 
مليون درهم( مرهونة  17405: 1033مليون درهم ) 535تشتمل األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع على مبلغ 

 (.10حسب اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك )راجع إيضاح 
  

 تشتمل األوراق المالية االستثمارية على استثمارات في صناديق عقارية كما يلي: 
 
 
 1031 

 ألف درهم
1033 

 ألف درهم
 -------- ------- 

 317813 317808  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 9517655 9007746 متاحة للبيع 

 ------------- ------------- 
 9317554 9667486 
 ======== ======== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 االستثمار في/بيع شركات تابعة   33
 

 تنفيذ (3
 

الرئيسي ، تم تأسيس شركة تنفيذ ذ.م.م كشركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. الغرض 1033يوليو  7بتاريخ 
للشركة هو توفير بيئة لعمليات المكاتب الخلفية المتعددة الخاصة بالمجموعة تعمل على تطوير كفاءة الخدمات 

 والقدرات التنفيذية. 
 

 االستحواذ على مصرف دبي ش م ع (1
  

استحوذت على حصة  1033أكتوبر  33بموجب المرسوم الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 
دبي ش م ع )"مصرف دبي"(، مزود الخدمات المصرفية  المتوافقة مع الشريعة في دولة % في مصرف 300

 اإلمارات العربية المتحدة.
 

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات من قبل خبير خارجي من خالل تقدير التدفقات النقدية 
 المرتكزة إلى السوق. المستقبلية من هذه الموجودات والمطلوبات باستخدام أسعار الخصم

 
 مدرج أدناه القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها. 

 
 

 القيمة العادلة صافي الموجودات المستحوذ عليها
 مليون درهم

------------ 
 37148 النقد والودائع لدى البنك المركزي

 37167 مستحق من البنوك

 87115 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي

 168 ي األوراق الماليةاالستثمار ف

 39 االستثمارات في شركات زميلة

 341 الممتلكات والمعدات

 514 موجودات أخرى

  المطلوبات

 (317505) ودائع العمالء

 (384) المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 (636) مطلوبات أخرى

 (37133) القيمة العادلة لصافي الموجودات

 541 الودائع من وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة )أ( القيمة العادلة من

 768 القيمة العادلة للضمان من ]الحكومة[ )ب(

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

   - 

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

 دراهم 30 القيمة العادلة للمقابل

 ====== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 االستثمار في/بيع شركات تابعة )تتمة(      33
 

 لى مصرف دبي ش م ع )تتمة(االستحواذ ع (1
 

 القيمة العادلة من الودائع من وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ( أ)
 

في ما يتعلق بهذه المعاملة، تلقت المجموعة وديعة من وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية  
لمتاح في السوق. وفقا مليار درهم بسعر مخفض مقارنة بسعر الفائدة ا 178المتحدة تصل إلى 

لسياسة المجموعة، ينبغي االعتراف بااللتزام المالي مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليه تكاليف 
المعامالت التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ أو إصدار اإللتزام المالي. نظراً ألنه قد تم 

متاح في السوق، فقد تم االعتراف بأرباح استالم الوديعة أعاله بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة ال
، والتي سيتم إطفاؤها على 1033مليون درهم هذه البيانات المالية في عام  541القيمة العادلة بواقع 

 سنوات( بمعدل الفائدة الفعلي. 8مدى الفترة الزمنية للوديعة )
 
 القيمة العادلة للضمان من حكومة دبي  ( ب)

 
دمت حكومة دبي ضماناً ألية خسائر في تاريخ االستحواذ وأي خسائر في ما يتعلق بهذه المعاملة، ق

مستقبلية تتعلق بالموجودات والمطلوبات التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ للسنوات السبع 
مليون درهم القيمة العادلة للضمان كما في تاريخ االستحواذ )للحركة  768المقبلة. يمثل مبلغ 
 (. 36ستحواذ، يرجى اإلطالع على اإليضاح رقم الالحقة بعد تاريخ اال

 
 

 بيع حصة جزئية في شركة نتورك انترناشيونال )ذ.م.م( (1
  

% من حصص شركة نتورك انترناشيونال ذ.م.م.، 49أكملت المجموعة بيع نسبة  1033مارس  13في  
 مليون درهم.  37166شركة تابعة للمجموعة، مقابل مبلغ صافي قدره 

  
مليون درهم من المجموعة للمشتري. أدت  707من ثمن البيع نقداً وجزء بقرض ألجل بمبلغ تم تمويل جزء 

 مليون درهم. 957عملية البيع إلى زيادة في الربح من االستبعاد بمبلغ 
 

مليون درهم بتكلفة أسهم مجموعة  707تم تخفيض المقابل الجزئي الممول عن طريق قرض ألجل بقيمة 
، مما نتج عنه أرباح غير مطفأة معترف بها في بيان الدخل 1030ديسمبر  13ما في اإلمارات دبي الوطني ك

 سنوات(. 5طوال مدة القرض )
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 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 االستثمار في/بيع شركات تابعة )تتمة(     33
 
 

 بيع حصة جزئية في شركة نتورك انترناشيونال )ذ.م.م( )تتمة( (  1
 

                        
 ليون درهمم 
 ----------- 

 37166  صافي المقابل المستلم
 (409) القيمة الدفترية للحصة في صافي الموجودات في تاريخ االستبعاد

 -------- 
 957 % من حصة في شركة تابعة49من استبعاد نسبة  1033األرباح المحققة في عام 

  
 856 ركأرباح القيمة العادلة من حصة محتجزة في ائتالف مشت

 ===== 
 37831 

 
 

 13مليون كما في  37181% المحتفظ بها في نتورك انترناشيونال ذ.م.م بواقع 53* قدرت القيمة العادلة لحصة 
مليون درهم كما في ذلك  856. كانت أرباح القيمة العادلة عند قياس حصة المساهمة المحتفظ بها 1033مارس 

 . 1033يان الدخل في عام التاريخ والتي تم االعتراف بها في ب
 

 بعد إنجاز معاملة البيع، أصبحت نتورك إنترناشيونال ذ.م.م اآلن خاضعة إلدارة مشتركة وفقاً ألحكام اتفاقية البيع. 
 
 
 بيع حصة في شركة داينرز كلوب )ذ.م.م( (4

  
م.م(، وهي شركة % من أسهم داينرز كلوب اإلمارات )ذ.300، أبرمت المجموعة اتفاقية لبيع 1031في ديسمبر  

%. 53تابعة للمجموعة إلى نتورك انترناشيونال،  الخاضعة لسيطرة مشتركة، وتبلغ حصة مساهمة المجموعة فيها 

نتيجة التفاقية البيع، ستبيع المجموعة حقوق االمتياز والترخيص التجاري لشركة داينرز كلوب اإلمارات إلى نتورك 

اقات وأعمال حساب السفر داخل المجموعة. سيتم إنجاز المعاملة فيما بين إنترناشيونال، مع االحتفاظ بإصدار البط

 .1031المجموعة ونتورك إنترناشيونال بالقيمة الدفترية في عام 

 
 االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة   36
 

 1031 
 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم 

------- 
 6787375 6867601 االستثمار في شركات زميلة  

 371617184 371917555 االستثمار في ائتالفات مشتركة 
 ------------ ------------ 

 170437459 170807357 اإلجمالي  
 ======= ======= 
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 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة )تتمة(  36
 

قوق الملكية بناء على معلومات اإلدارة المتاحة في ذلك الوقت. ال في تاريخ موافقة مجلس اإلدارة تم تطبيق احتساب ح
تعتبر التغيرات الالحقة جوهرية. يوضح الجدول التالي المعلومات المالية المجمعة الخاصة بالشركات الزميلة الهامة 

 واالئتالفات المشتركة: 
 
 

 1031 
 مليون درهم

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

1033 
 مليون درهم 

------------- 
 (654) 330 انخفاض القيمة وحصة من الربح/)الخسارة(

   
 

 يوضح الجدول أدناه المعلومات المالية الكلية للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة الرئيسية. 

 
   

 1031 
 مليون درهم

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

1033 
 مليون درهم 

------------- 
 317317 347340 األصول

 307131 337018 المطلوبات

 57788 17109 اإليرادات

 (37418) 195 الربح/)الخسارة(
   
 

يتعلق االستثمار في شركات زميلة بصفة عامة بشركة االتحاد العقارية . قامت اإلدارة بإجراء تقييم النخفاض القيمة لهذا 
د العقارية  بمبلغ صفر درهم االستثمار خالل العام، مما أدى إلى انخفاض قيمة التكلفة للمجموعة لالستثمار في االتحا

مليون درهم(، وهو الفرق بين المبلغ المنقول والمبلغ القابل لالسترداد بتطبيق  طريقة القيمة المستخدمة،   676: 1033)
واستندت حسابات القيمة المستخدمة على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وقد استمدت هذه التدفقات النقدية من 

العشر القادمة.  يتأثر المبلغ القابل لالسترداد بالتقديرات واالفتراضات  الخاصة بحجم المبيعات المتوقعة  توقعات للسنوات
التكلفة الموزون لرأس المال، باإلضافة إلى وأسعار البيع في المستقبل، والتكاليف والنفقات المستقبلية المتوقعة ، ومتوسط 

لنتائج الفعلية عن هذه التقديرات واالفتراضات. . بلغت القيمة الدفترية الستثمار معدالت النمو النهائية. يمكن أن تختلف ا
 مليون درهم (. 511:  1033مليون درهم )  511مبلغ  1031ديسمبر  13المجموعة في االتحاد العقارية كما في 
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 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 عقارات استثمارية       38
 

 ثمارية خالل العام:فيما يلي الحركة في العقارات االست
 

 1031 
 ألف درهم 

------- 

1033 
 ألف درهم 

------- 
 379077193 373107936 يناير 3الرصيد كما في 

 117736 157095 إضافات 
 (37338) - بيع عقارات استثمارية 

  خسارة إعادة تقييم القيمة العادلة 
(177180) 

(1887799) 

 (4097374) - المحول إلى المخزون *
 (3007000) - المحول إلى العقارات والمعدات **

 -------- -------- 
 373187713 ديسمبر 13الرصيد كما في 

======= 
373107936 
======= 

   
 

 
مليون درهما من عقارات استثمارية إلى المخزون.  409، قامت المجموعة بتحويل عقارات بقيمة 1033خالل عام * 

 عة بتسجيل هذه العقارات بسعر تكلفة أقل أو بصافي القيمة المحصلة.نتيجة لذلك، ستقوم المجمو
  

حيث تم تضمين تكلفة البناء  1033** تمثل األراضي المحولة من العقارات االستثمارية إلى عقارات ومعدات في عام 
 المرتبطة بها في األصول الثابتة وال تدرج تحت ممتلكات ومعدات.

 
على مباني وأراضي تملك حر. تبلغ االيرادات من ايجار العقارات االستثمارية المسجلة  تشتمل العقارات االستثمارية

 مليون درهم(.   3971: 1033مليون درهم ) 1977ضمن اإليرادات األخرى مبلغ 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 الممتلكات والمعدات     33
 
أراضي مملوكة  

 وعقارات
 

 ألف درهم
---------- 

 العقارات
المستأجرة 
 والتحسينات
 ألف درهم
-------- 

 أخرى )أ(
 
 

 ألف درهم
-------- 

 موجودات ثابتة 
 قيد اإلنشاء )ب( 

 
 ألف درهم
---------- 

 اإلجمالي
 
 

 ألف درهم
--------- 

      الـتـكـلفة
      

 1031يناير  3كما في 
 

379767898 1617313 370617597 1607116 176617851 

 إضافات
 

467751 67614 
 

757874 3467959 
 

1767109 

 تحويالت 
 

197108 17601 467986 (787796) - 

 استبعادات
 

(467197) (117487) (687447) (616) (3187967) 

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

 170067463 1477870 373387030 1177751 178007094 

 ======== ======== ======== ======== ======== 1031ديسمبر  13كما في 

      

 

 االستهالك المتراكم

     

 1031يناير  3الرصيد كما في 
 

1867841 3957117 6017791 - 370857861 

 1007799 - 3837056 187400 837141 المحمل للسنة 

      

 استبعادات
 

(114) (367543) (187948) - (557711) 

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

      

 371107918 - 7457903 1377086 1677953 1031ديسمبر  13كما في 

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

 صافي القيمة الدفــترية كما في
 1031ديسمبر  13

376187530 3107784 1717309 1177751 174697356 

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

      

 
 مالحظات: 

 تمثل "أخرى" األثاث ومعدات المكاتب والمركبات وأنظمة وأجهزة الكمبيوتر. ( أ)
تطوير وغير الجاهزة تمثل الموجودات الثابتة قيد اإلنشاء النفقات المتكبدة على الموجودات والمشاريع التي هي قيد ال ( ب)

 لالستخدام. 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 الممتلكات والمعدات )تتمة(   33
 
أراضي مملوكة  

 وعقارات
 

 ألف درهم
---------- 

 العقارات
المستأجرة 
 والتحسينات
 ألف درهم
-------- 

 أخرى )أ(
 
 

 ألف درهم
-------- 

 موجودات ثابتة 
 قيد اإلنشاء )ب( 

 
 ألف درهم
---------- 

 جمالياإل
 
 

 ألف درهم
--------- 

      الـتـكـلفة
      

 1033يناير  3كما في 
 

370957560 1187418 9137315 7997357 173547190 

 إضافات
 

847179 117106 3437748 1087681 4677336 

 تحويالت 
 

7967980 167117 97891 (7417100) 3007000 

 استبعادات
 

(13) (147940) (397379) (47434) (587554) 

 -------------- ------------ ------------- ------------- -------------- 
 176617851 1607116 370617597 1617313 379767898 1033ديسمبر  13كما في 

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

 االستهالك المتراكم

     

 1033يناير  3كما في 
 

3997983 3687353 4497198 - 8377410 

 المحمل للسنة 
 

787740 447141 3667537 - 1897500 

 استبعادات
 

- (377367) (317011) - (197389) 

 87313 - - - 87313 انخفاض القيمة 
 ---------- -------- ----------- --------- ------- 

 370857861 - 6017791 3957117 1867841 1033ديسمبر  13كما في 
 ====== ====== ====== ====== ====== 

 صافي القيمة الدفــترية كما في
 1033ديسمبر  13

376907056 3667904 4597804 1607116 175767990 

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

   
 مالحظات: 

 ر.تمثل "أخرى" األثاث ومعدات المكاتب والمركبات وأنظمة وأجهزة الكمبيوت ( ت)
تمثل الموجودات الثابتة قيد اإلنشاء النفقات المتكبدة على الموجودات والمشاريع التي هي قيد التطوير وغير الجاهزة  ( ث)

 لالستخدام. 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة    30
 

 اإلجمالي  الموجودات غير الملموسة الشهرة التجارية  
 ------------- ----------------------------------- -------- 

 ودائع أساسية عالقات العمالء برامج حاسوب  
 غير ملموسة

 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 1031ديسمبر  13
 

 التكلفة
 

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

 671117176 5647760 3577490 97183 575007845 يناير 3الرصيد في 

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

 575007845 97183 3577490 5647760 671117176 

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

ناقصاً اإلطفاء وانخفاض 
 القيمة

 

     

 4037158 1567000 3137374 97183 47901 يناير  3الرصيد في 

اإلطفاء وانخفاض القيمة 
 للسنة

- - 397000 637000 807000 

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

 13الرصيد كما في 

 ديسمبر
47901 97183 3507374 1377000 4837158 

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

صافي الشهرة التجارية 

والموجودات غير 

 577537038 1477760 77136 97183 574957941 الملموسة  
 ======== ===== ====== ======= ======== 

      

      1033ديسمبر  13

 التكلفة 

 

575007845 
 

97183 3577490 5647760 671117176 

 القيمة اإلطفاء وانخفاض
 

47901 97183 3137374 1567000 4037158 

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

 صافي الشهرة التجارية

والموجودات غير 

 الملموسة  
574957941 

======== 

- 

======== 

167136 

======== 

 
 

1087760 
======== 

578137038 
======== 

 
 اختبار انخفاض القيمة للشهرة التجارية 

 
تتم سنوياً مراجعة الشهرة التجارية التي تم االستحواذ عليها من خالل دمج األعمال ذات األعمار غير المحددة لتحديد 

لنقد التي انخفاض القيمة عن طريق مقارنة القيمة القابلة لالسترداد بناء على حسابات القيمة قيد االستخدام للوحدات المنتجة ل
 تم تحميل الشهرة التجارية إلى قيمتها الدفترية. 

 
 وهي أيضاً قطاعات يمكن رفع تقارير عنها كما يلي:   . تم تخصيص الشهرة التجارية إلى ثالث وحدات منتجة للنقد

 

 الخدمات المصرفية للشركات 

  الخدمات المصرفية االستهالكية 

  الخزينة 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 

 وجودات غير الملموسة )تتمة( الشهرة التجارية والم    30
  
 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في اختبار انخفاض القيمة للشهرة التجارية  

 
تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد بناءاً على احتساب القيمة المستخدمة من خالل توقعات التدفق 

 النقدي على مدى خمس سنوات. 
 

 قيمة المستخدمة في الوحدات المنتجة للنقد بالغ الحساسية لالفتراضات التالية : إن احتساب ال
 
  هوامش الفائدة؛ 
 معدالت الخصم؛ 
  حصة السوق خالل مدة الميزانية؛ 
 معدالت النمو المتوقع المستخدمة الستنتاج التدفقات النقدية فيما بعد فترة الميزانية؛ 
   إجمالي الناتج المحلي الحالي؛ و 
 الت التضخم المحلي.معد 
 

  هوامش الفائدة
 

وتتغير خالل مدة   . تعتمد هوامش الفائدة على متوسط القيم المحققة في السنوات الثالث السابقة لبداية فترة الميزانية
 الميزانية بسبب ظروف السوق المتوقعة. 

 
 معدالت الخصم 

 
ستخدم المطلوب في كل شركة. هذا هو المرجع القياسي تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للعائد على رأس المال الم

المستخدم من قبل اإلدارة لتقدير األداء التشغيلي ولتقييم االقتراحات االستثمارية المستقبلية. يتم احتساب معدالت الخصم 
 باستخدام متوسط التكلفة الموزونة لرأس المال.

 
 المحليمعدل النمو المتوقع وإجمالي الناتج المحلي والتضخم 

 

 تعتمد االفتراضات على بحوث منشورة حول هذا القطاع. 
 

: 1033مليون درهم ) 17589كانت الشهرة المحملة إلى وحدة الخدمات المصرفية للشركات   . 1031ديسمبر  13بتاريخ 
: 1033مليون درهم ) 37700والشهرة المحملة إلى وحدة الخدمات المصرفية للمستهلكين   . مليون درهم( 17589
 مليون درهم(. 106: 1033مليون درهم ) 106وكانت الشهرة التجارية المحملة إلى الخزينة   . مليون  درهم( 37700

 
 الخدمات المصرفية للشركات

 
تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد من وحدة الخدمات المصرفية للشركات بناًء على القيمة المستخدمة بتوقعات للتدفق النقدي 

%.  سيؤدي 31709%. تم تقليص توقعات التدفقات النقدية بنسبة 1يليها معدل نمو نهائي بنسبة   . س سنواتلمدة خم
 37986% في سعر الخصم أو معدل النمو النهائي إلى تقليص المبلغ القابل لالسترداد بقيمة 3حدوث انخفاض بنسبة 

 مليون درهم على التوالي.  37185مليون درهم  و
  

 رفية للمستهلكينالخدمات المص
 

تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد من وحدة الخدمات المصرفية للمستهلكين بناًء على القيمة المستخدمة بتوقعات للتدفق 
%. إن 31709%. تم تقليص توقعات  التدفقات النقدية بنسبة 1يليها معدل نمو نهائي بنسبة   . النقدي لمدة خمس سنوات

 37797معدل الخصم أو معدل النمو النهائي سيؤدي إلى انخفاض القيمة القابلة لالسترداد بقيمة % في 3االنخفاض بنسبة 
 مليون درهم على التوالي.  37361مليون درهم و
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

   
 

 الشهرة والموجودات غير الملموسة )تتمة(    30
 

 الخزينة
 

المستخدمة باستخدام توقعات التدفق النقدي لمدة خمس  تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد من الخزينة بناءاً على القيمة
%. سيؤدي حدوث 31709%. تم تخفيض التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة 1يليها معدل نمو نهائي بنسبة   . سنوات

مليون درهم  476% في سعر الخصم أو معدل النمو النهائي إلى تقليص المبلغ القابل لالسترداد بقيمة 3انخفاض بنسبة 
 مليون درهم على التوالي.   108و
 

 الموجودات غير الملموسة
 

تم االعتراف بالموجودات غير الملموسة المكتسبة "بقيمتها العادلة". تم تعريف "القيمة العادلة" على أنها المبلغ الذي يمكن 
 مقابله استبدال أصل بين أطراف لديها المعرفة والرغبة في معاملة غير تفضيلية.

 
ر الذي يجب أن يقابل لالعتراف بأصل غير ملموس بصورة منفصلة عن الشهرة في أي استحواذ هو المقدرة إن المعيا

 على تحديد األصل غير الملموس بوضوح والذي يجب أن يكون إما؛
 

  يمكن فصله أي المقدرة على فصله أو تقسيمه من المنشأة وبيعه أو تحويله أو ترخيصه أو تأجيره أو استبداله بصورة
 ردية أو سويا مع العقد ذي الصلة أو األصل أو االلتزام؛ أوف

 
  أن ينشأ من حقوق تعاقدية أو قانونية أخرى بغض النظر عما إذا كانت تلك الحقوق يمكن تحويلها أو فصلها من

 الكيان أو الحقوق األخرى وااللتزامات.
 

على مدى العمر االفتراضي للموجودات والذي يقدر تم استهالك الموجودات غير الملموسة باستخدام طريقة القسط الثابت 
يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ويتم   . سنة. إذا كان هناك مؤشر على حدوث انخفاض في القيمة 33إلى  5ما بين 

 االعتراف بخسائر انخفاض القيمة إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد أقل من القيمة الدفترية.
 

 األخرى الموجودات   32
 

 1031 
 ألف درهم 

-------- 

1033 
 ألف درهم 

-------- 
 371167110 373787070 فوائد مستحقة مدينة
 1697834 3417797 األرباح المستحقة االستالم –التمويل اإلسالمي 

 1467999 1367414 مدفوعات مقدما وسلفيات أخرى 
 5147854 4697806 مدينون مختلفون وذمم مدينة أخرى

 374117437 371807446 زون*مخ
 5417930 4767306 (  33القيمة العادلة للوديعة )انظر اإليضاح رقم 
 7687334 376197115 (  33القيمة العادلة للضمان )انظر اإليضاح رقم 

 8417597 370147880 أخرى
 --------------- --------------- 
 674187874 578657915 
 ======== ======== 

 

 . مليون درهما تخص التحويل من عقارات استثمارية 409*  يندرج تحت المخزون مبلغ 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 

 مستحق للبنوك      37

 
 1031 

  ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم 

-------- 
 817393 117601 ودائع تحت الطلب 

 471557938 376117366 األرصدة لدى البنوك المقابلة
 1376667314 1075017058 أخرى ودائع ألجل وودائع

 ---------------- ---------------- 
 1173687817 1673057111 
 ========= ======== 

 
 % سنويا(. 371: 1033% سنوياً ) 371بلغ متوسط معدالت الفائدة المدفوعة على األرصدة المذكورة أعاله 

 
 ودائع العمالء      33

 
 1031 بحسب النوع ( أ

  ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم 

-------- 
 ودائع تحت الطلب وودائع قصيرة األجل

 
6671177001 5779937685 

 ودائع ألجل 
 

9571617735 8470017998 

 ودائع ادخار
 

3177317019 3076697781 

 373347401 أخرى
 

371477943 

 ----------------- ----------------- 
 37671387358 35470317407 
 ========= ========= 

 
 

 بحسب القطاع ( ب
1031 

  ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم 

-------- 
 الخدمات المصرفية للشركات

 
8078197050 6871547171 

 الخدمات المصرفية االستهالكية
 

7779717549 6877517106 

 الخزينة 
 

670347136 575017185 

 3375017141 أخرى 
----------------- 

3375017141 
----------------- 

 37671387358 
========= 

35470317407 
========= 

   
 

 % سنويا(.378: 1033) 1031% سنويا في 375بلغ متوسط معدالت الفائدة المدفوعة على الودائع المذكورة أعاله 
سهيالت المستلمة من وزارة مليون درهم( متعلق بالت 337501: 1033مليون درهم ) 337501تشمل ودائع العمالء مبلغ 

 .1008المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة في ديسمبر 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 

 ودائع عمالء المصرف اإلسالمي   39
 

 1031 )ا( من حيث النوع:
 ألف درهم

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

1033 
 ألف درهم

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

 770857961 679357100 ودائع تحت الطلب وبإشعارات قصيرة األجل

 1878897193 1673907961 ودائع ألجل
 173767557 471587717 ودائع ادخارية

 3487816 1457189 أخرى
 

 --------------- ---------------- 
 1776307189 1971007646 
 ======== ======== 

 
 

 1031 )ب( من حيث القطاع:
 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم
-------- 

 873147777 3179787339 لشركاتأعمال مصرفية ل

 1970177304 1177567478 أعمال مصرفية استهالكية
 370567891 7917810 الخزينة
 370837871 370837871 أخرى

 --------------- ---------------- 
 1776307189 1971007646 
 ======== ======== 

 
مليون درهم( متعلق بالتسهيالت  37081: 1033ن درهم )مليو 37081تشمل ودائع عمالء المصرف اإلسالمي مبلغ 

 1008المستلمة من وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة في ديسمبر 
 

 اتفاقية إعادة شراء مع البنوك     65
 

إن الودائع بموجب اتفاقية إعادة شراء تمثل السلفيات من بنوك وهي مضمونة بمحفظة أوراق مالية استثمارية وضمانات 
 نقدية إضافية كما يلي:

 
 1031 

 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم
-------- 

 174047975 5347551 أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع
 ضمانات نقدية إضافية

1367113 3347855 
 

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

7107871 175397660 
 

====== ====== 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 الديون المصدرة وأموال مقترضة أخرى     63
 

 1031 
 ألف درهم
--------- 

1033 
 ألف درهم
--------- 

 871407640 3178107670 برنامج السندات متوسطة األجل 
 575087750 - قروض مشتركة من بنوك

 377877477 171607311 (7قروض ناجمة عن توريق القروض )راجع اإليضاح رقم 
 ---------------- ---------------- 
 3773907791 3576167867 
 ======== ======== 
   
   
 1031 

 ألف درهم
--------- 

1033 
 ألف درهم
--------- 

 3974357809 3576167867 يناير 3الرصيد كما في 
 177997463 3373777191 إصدارات جديدة

 (776177953) (976547077) دفعات مسددة
 497548 107609 حركات أخرى

 --------------- ------------- 
 3576167867 3773907791 الرصيد كما في نهاية العام

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

مليون درهم( سوف يتم  357617: 1033يون درهم )مل 377393لدى المجموعة سلفيات متوسطة األجل قائمة بإجمالي 
 سدادها كما يلي:

 

 1031 
 ألف درهم
--------- 

1033 
 ألف درهم
--------- 

1031 - 87161 
1031 47416 17075 
1034 37477 113 
1035 37176 880 
1036 37531 638 
1037 47301 - 
1038 17561 17564 
1039 16 - 
1010 380 - 
1011 37617 907 

 --------------- --------------- 
 377393 357617 
 ======== ======== 

 
 % سنوياً(. 376: 1033) 1031% سنويا في عام 178بلغ متوسط الفائدة المدفوعة على األرصدة المذكورة أعاله 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 الديون المصدرة وأموال مقترضة أخرى )تتمة(   63

   

مليون درهم(  638: 1033مليون درهم ) 599متوسطة األجل سندات ثانوية مصدرة بقيمة يتضمن برنامج السندات 
. وهذه السندات، 1038درهم( تستحق في عام  37141: 1033مليون درهم ) 37116، وبقيمة 1036تستحق في عام 

 في حال تصفية المصدر، معاونة لمطالبات المودعين وكل الدائنين اآلخرين للمصدر.  
 
 

لدى المجموعة أي حاالت تأخر في سداد أصل المبلغ أو الفائدة أو أي مخالفات أخرى بشأن مطلوباتها الثانوية  لم يكن
 .  1033و 1031خالل عامي 

 
 

 المطلوبات األخرى   66
 

 1031 
 ألف درهم
--------- 

1033 
 ألف درهم
--------- 

 فوائد دائنة مستحقة الدفع
 

9847187 7197133 

 الدفع لمودعي المصرف اإلسالميأرباح مستحقة 
 

1737493 1047571 

 شيكات مصرفية 
 

370417054 5617569 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى
 

370937103 370447139 

 مطلوبات متعلقة بالموظفين
 

7437467 7637679 

 (15مخصص الضريبة )راجع إيضاح رقم 
 

337111 87146 

 376497331 376167798 أخرى
 -------------- --------------- 
 
 

577697713 479707808 

 ======= ======== 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 رأس المال المصدر واحتياطي عالوة األسهم 68

 
سهما عاديا بقيمة درهما واحدا لكل سهم  5755777747714رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل: 

 . سهما عاديا( 5755777747714: 1033)
 

 فيما يلي الحركة في األسهم العادية المصدرة خالل العام :
 
 عدد  

 األسهم
 رأسمال 

 األسهم
 ألف درهم

احتياطي عالوة 
 إصدار األسهم

 ألف درهم
 ------------------ ------------ -------------- 

 3171707314 575577775 5755777747714 1031كما في 
 - - - إصدار أسهم منحة  

 ------------------ ------------- -------------- 
 3171707314 575577775 5755777747714  1031ديسمبر  13كما في 

 =========== ======== ======== 
 3171707314 575577775 5755777747714 1033يناير  3كما في 

 - - - إصدار أسهم منحة  
 ------------------ ------------- -------------- 

 3171707314 575577775 5755777747714  1033ديسمبر  13كما في 
 =========== ======== ======== 

 
 

ستقترح المجموعة توزيع أرباح نقدية بمبلغ  1031مارس  6في اجتماع الجمعية العمومية القادم الذي سينعقد بتاريخ 
 37330:  1033مليون درهم ) 37188درهما للسهم( بإجمالي  0710مبلغ  1033درهم لكل سهم لهذا العام ) 0715

 مليون درهم(. 
 
 

 سندات رأس المال الشق األول        63
 

مليار درهم. تعتبر السندات ثابتة  4بإصدار سندات رأس المال الشق األول بمبلغ  1009قامت المجموعة في شهر يونيو 
ة ثابت للخمس سنوات األولى وعلى أساس سعر فائدة متغير للسنوات التي وثانوية وغير مضمونة وتم إصدارها بسعر فائد

تليها. يمكن للبنك اختيار عدم دفع فائدة على السند حسب تقديره الخاص. لن يحق لحاملي السندات المطالبة بفائدة وال 
 ة.يعتبر الحدث على أنه عجز. ال تحمل السندات تاريخ استحقاق وتم تصنيفها ضمن حقوق الملكي
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 االحتياطيات    60

 
 االحتياطي القانوني والنظامي

 
يجب تحويل ما ال يقل عن   3980لعام  30من القانون االتحادي رقم  81بموجب النظام األساسي للبنك وطبقا للمادة 

% من 50يبلغ هذا االحتياطي % من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني والنظامي غير القابل للتوزيع حتى 30
مليون درهم( لالحتياطي القانوني وذلك  15171: 1033مليون درهم ) 15574رأسمال المصدر للبنك. تم تحويل مبلغ 
% من صافي الربح لالحتياطي النظامي غير القابل للتوزيع حتى يبلغ إجمالي 30وفقاً للنظام األساسي للبنك. يتم تحويل 

 رأسمال البنك المصدر.  % من30هذا االحتياطي 
 

 احتياطي قانوني  
 ونظامي 

 االحتياطي 
 االعتيادي 

 احتياطيات 
 أخرى

 
 اإلجمالي

 ألف درهم 
--------- 

 ألف درهم
-------- 

 ألف درهم
-------- 

 ألف درهم
-------- 

     
 571107918 171317711 5557800 174537405 1031يناير  3في 

     
 1557430 - - 1557430 ح المحتجزةالمحول من األربا

 ------------- ---------- ------------ ------------ 
 575767148 171317711 5557800 177067835 1031ديسمبر  13في 

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

 إن أرقام المقارنة الخاصة بالعام الماضي مبينة في بيان التغييرات في حقوق الملكية.
 

 احتياطي القيمة العادلة
 

يتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع وصافي الجزء الفعال من 
 التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية.

 
 احتياطي تحويل العملة

 
  ل الناجمة عن إعادة تحويل صافي االستثمار األفتتاحي في عمليات أجنبية. يمثل احتياطي تحويل العملة فروق التحوي
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 صافي إيرادات الفوائد      62

 
 1031 

 ألف درهم
1033 

 ألف درهم
 --------- --------- 

   إيرادات الفوائد
 973347610 876447700 القروض والذمم المدينة للعمالء

 1317187 3807739 ذمم المدينة للبنوكالقروض وال

 17496 77471 سندات دين أخرى 

 1947688 1737763 أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع

 377417 17916 أوراق مالية استثمارية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

أوراق مالية للمتاجرة وأوراق مالية استثمارية محددة بالقيمة العادلة 

 أو الخسائر  من أرباح

 
197583 

 
107659 

 1787168 997349 أخرى

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

 3073537445 971167109 إجمالي إيرادات الفوائد

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

   مصروفات الفوائد

 (171417780) (170717574) ودائع من العمالء

 (6437346) (4117103) قروض من بنوك ومؤسسات مالية

 (107370) (117577) األوراق المالية التي تم إقراضها واتفاقيات إعادة الشراء

 (4117117) (4577733) أخرى

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

 (174167411) (179777361) إجمالي مصروفات الفوائد

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

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

 677357031 671597346 ادات الفوائدصافي إير

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

 
 

مليون درهم  86بعض البنود المختلفة التي يبلغ مجموعها  1031ديسمبر  13تضمنت إيرادات الفوائد للسنة المنتهية في  
 مليون درهم( مستحق على الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض في القيمة.  307: 1033)
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية      67

 
 

 1031 
 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم
--------- 

   
 المرابحة

 
4517101 1737889 

 إجاره
 

6477617 5647561 

 استصناع 
 

377387 107999 

 وكالة
 

157738 3317899 

 1307135 3837438 أخرى
 --------------- --------------- 
 371157361 371837565 
 ======== ======== 

 
مليون  114يشمل الدخل من التمويل اإلسالمي والمنتجات االستثمارية للفترة الحالية الدخل المرتبط بمصرف دبي والبالغ 

 مليون درهم(.  96: 1033درهم )

  
 لي الصكوكتوزيعات أرباح للمودعين واألرباح المدفوعة إلى حام     63

 
 

 1031 
 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم
-------- 

   
 التوزيعات المستحقة للمودعين

 
5457413 7107147 

 األرباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك
 

3177148 77973 

 ---------- ---------- 
 6717669 7187138 
 ====== ====== 

 
ة من اإليرادات الموزعة بين المودعين والمساهمين. تمت الموافقة على تمثل التوزيعات المستحقة للمودعين الحص

 التخصيص والتوزيع للمودعين من قبل مجلس الفتوى والرقابة الشرعية بالشركات التابعة.
 

تمثل األرباح المدفوعة لحملة الصكوك توزيع العائدات المستلمة فيما يتعلق بالموجودات المؤجرة المحولة إلى شركة 
 ارات اإلسالمية للصكوك المحدودة التي تم إنشاؤها خصيصاً لهذه المعاملة.اإلم

 
 80: 1033مليون درهم ) 358تشمل التوزيعات للمودعين للفترة الحالية التوزيعات ذات الصلة بمصرف دبي والبالغة 

 مليون درهم(.
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت      69
 

 1031 
 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم
-------- 

   
 5797463 6137676 إيرادات العموالت من منتجات وخدمات التمويل التجاري

 373157343 370917396 دخل الرسوم
 307084 117011 رسوم الوساطة

 3117074 3107564 أتعاب المحفظة والرسوم اإلدارية األخرى 
 -------------- -------------- 

 378567760 378777459 الرسوم والعموالتإجمالي إيرادات 
   

 (3077700) (3467181) مصروفات الرسوم والعموالت
 -------------- -------------- 
 377137376 377497060 
 ======= ======= 

 
 مليون درهم 10يشمل صافي دخل الرسوم واألتعاب للفترة الحالية الدخل المتعلق بمصرف دبي والبالغ 

 ماليين درهم(. 5: 1033)
 
 

 األرباح/)الخسائر( من األوراق المالية التجارية صافي     85

 
  
  
 1031 

 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم
-------- 

   
 ( 197584) (367040) خسائر محققة من أوراق مالية للمتاجرة

 (3307053) 867590 أرباح/)خسائر( غير محققة من أوراق مالية للمتاجرة
 ------------- ------------- 
 707550 (3197615) 
 ======== ======== 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 اإليرادات التشغيلية األخرى    83

 
 1031 

 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم
-------- 

 877761 3337441 إيرادات توزيعات األرباح
 3617150 1657710 للبيع األرباح من بيع أوراق مالية استثمارية متاحة

 )الخسارة( / الربح من األوراق المالية االستثمارية
 المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

(47943) 
 

147761 
 

 187846 557171 إيرادات اإليجارات

 (1887799) (177180) الخسارة المحققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية 
 - 657074 عقاراتأرباح على بيع ال

 5177884 8437809 إيرادات صرف العمالت األجنبية*
 1557317 3057517 إيرادات مشتقة

 3517486 (347144) إيرادات أخرى )صافي(
 -------------- -------------- 
 374987493 370617438 
 ======== ======== 

  
 لمتاجرة والتحويالت وأرباح معامالت مع العمالء. * تتكون إيرادات صرف العمالت األجنبية من أرباح ا

 
مليون درهم  3475تشمل إيرادات التشغيل األخرى للفترة الحالية اإليرادات ذات الصلة بمصرف دبي البالغة 

 مليون درهم(.  879: 1033)

 
 

 المصروفات العمومية واإلدارية       86
 

 1031 
 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم

-------- 
 171517513 171877637 تكلفة الموظفين

 1717833 1537014 تكلفة إشغال 
 797154 837331 معدات وتوريدات

 817879 3017991 تكلفة تقنية المعلومات 
 3337537 3087310 تكلفة اتصاالت 

 877681 3197091 أتعاب خدمة وقانونية وخبرة مهنية
 787835 3117475 تكلفة ذات صلة بالتسويق

 1897500 1007799 استهالك 
 1757568 أخرى 

-------------- 
1497654 

-------------- 
 176687831 175077714 
 ======== ======== 
   

 
مليون درهم  104تشمل المصروفات العمومية واإلدارية للفترة الحالية التكاليف المرتبطة بمصرف دبي والتي تبلغ 

 مليون درهم(. 91: 1033)
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية     88
 

 1031 
 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم
-------- 

   
 (473107570) (173807739) (6صافي انخفاض القيمة للقروض والذمم المدينة )أنظر اإليضاح رقم 

 (5647365) (6717497) (8صافي انخفاض القيمة لذمم مدينة للتمويل )أنظر اإليضاح رقم 
 (1137534) (3397453) صافي انخفاض القيمة لألوراق المالية االستثمارية 

 (17511) (17114) صافي انخفاض القيمة للمستحق من البنوك
 17901 37861 صافي عمليات تحصيل موجودات خاصة 

 (517971) (187869) الديون المعدومة المشطوبة 
 --------------- ------------ 
 (470017908) (479697841) 
 ======== ======== 
   

 أتعاب  أعضاء مجلس اإلدارة   83
 

مليون درهم(.  3776: 1033مليون درهم ) 871وهي تتضمن األتعاب مستحقة الدفع إلى أعضاء مجلس اإلدارة البالغة 
 671: 1033عة البالغة صفر مليون درهم )األتعاب المستحقة ألعضاء مجالس إدارة الشركات التاب 1031وتشمل أرقام 
 مليون درهم(. 

 
 الضريبة 80

 
مليون درهم  3371بلغت مخصصات ضريبة الدخل المستحقة على عمليات الفروع الخارجية  1033ديسمبر  13في 

 (. 11مليون درهم( )انظر اإليضاح رقم  871: 1033)
 

 ربحية السهم 82
 

ألساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم حساب ربحية السهم بقسمة الربح أو تعرض المجموعة بيانات ربحية السهم ا
الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين )التي يتم إدخال مزيد من التعديل عليها فيما يتعلق بمصروفات الفائدة على سندات 

ائمة خالل الفترة. يتم تحديد ربحية السهم رأس المال الشق األول( في البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الق
المخفضة عن طريق ضبط الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 لتغطية تأثيرات كافة األسهم العادية المحتمل تخفيضها، إن وجدت.
 

 1031 
 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم

-------- 
   

 175137011 175547010 أرباح للعام متعلقة بالمساهمين 
 (1637581) (1617100) خصم: الفائدة على سندات رأس المال الشق األول

 ---------------- ---------------- 
 171697440 171937710 صافي أرباح متعلقة بالمساهمين

 575577775 575577775 دار )باأللف(المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية في اإلص
 ---------------- ---------------- 

 0743 0743 ربحية السهم* )درهم(
 ========== ========= 

 
 *كانت ربحية السهم المخفضة واألساسية للسهم الواحد هي ذاتها بنهاية العام.  
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 األدوات المشتقة  87

عدل أو المؤشر باإلضافة إلى المبالغ االسمية التي تم تحليلها حسب مدة استحقاقها. تتمثل القيمة االسمية بقيمة الموجودات المشتقة ذات الصلة أو الم  . سالبة لألدوات المالية المشتقةيوضح الجدول أدناه القيم الموجبة وال
 سمية حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة ولكنها ال تدل على مخاطر السوق وال مخاطر االئتمان.المرجعي التي يتم بناءاً عليها قياس التغيرات في قيمة األدوات المشتقة. توضح المبالغ اال

 
 

 1031ديسمبر  13القيم االسمية بموجب مدة استحقاقها كما في 

 
 1من سنة إلى  أشهر إلى سنة 1من  أشهر 1في خالل  مبلغ اسمي قيمة عادلة سالبة قيمة عادلة موجبة 

 سنوات
 نوات س 1من 
 سنوات 5إلى 

 5أكثر من 
 سنوات

 ألف درهم 
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
---------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

         أدوات مشتقة محتفظ بها للمتاجرة:

   - - 175397935 4177917366 1075607475 7678717556 (3637159) 1017946 عمالت األجنبية اآلجلةعقود صرف ال

   - - 171767487 3575777514 378567151 3978307174 (1447075) 1447075 خيارات صرف العمالت األجنبية

   3377137616 3375817660 3371107353 3571457311 170857410 5378747989 (374557036) 375037833 عقود مقايضة أسعار الفائدة

   - - - 1037988 867104 1887191 (18) 47517 مشتقات ائتمانية

   - - 167846 607596 - 877441 - - عقود خيارات األسهم

   - - 417041 607596 - 3017619 - - عقود خيارات السلع

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

 170547159 (379607488) 34970177391 1475887451 7179197031 3773957441 3375817660 3377137616 

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

فظ بها لتغطية أدوات مشتقة محت
 التدفقات النقدية:

        

 عقود مقايضة أسعار الفائدة
 

3147498 (137583) 176507000 - - 174507000 371007000 -   

أدوات مشتقة محتفظ بها لتغطية القيمة 
 العادلة:

        

   3307375 907378 376147041 647389 - 378887584 (517075) 197515 عقود مقايضة أسعار الفائدة
 -------------- -------------- -------------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

 3378437803 3178717818 1371697484 7470017103 1475887451 35475757776 (170147344) 171387181 اإلجمالي
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 األدوات المشتقة )تتمة( 87
 

 1033ديسمبر  13القيم االسمية بموجب مدة استحقاقها كما في 

 
 1من سنة إلى  أشهر إلى سنة 1من  أشهر 1في خالل  مبلغ اسمي قيمة عادلة سالبة قيمة عادلة موجبة 

 سنوات
 5 سنوات إلى 1من 

 سنوات
 سنوات 5أكثر من 

 ألف درهم 
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
---------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

         أدوات مشتقة محتفظ بها للمتاجرة:

 - 167381 374677141 4077577731 1578867837 6873477954 (371،018) 3717497 جنبية اآلجلةعقود صرف العمالت األ

 - - 3487716 470917183 370037868 571417885 (350،006) 3517578 خيارات صرف العمالت األجنبية

 3479097157 3371747630 1479987757 3471697901 171737136 6778117841 (376847846) 377817058 عقود مقايضة أسعار الفائدة

 - 487894 4757543 176377758 371637815 475047018 (41،456) 317501 مشتقات ائتمانية

 - - 307181 - 1587750 1697011 - 3937475 عقود خيار األسهم 

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

 171317330 (1،050،116) 34579887741 1077807486 6377187655 1773007559 3374597686 3479097157 

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

أدوات مشتقة محتفظ بها لتغطية التدفقات 
 النقدية:

       - 

 عقود مقايضة أسعار الفائدة
 

857764 (5،870) 477717605 378167150 3867155 8007000 379507000 - 

أدوات مشتقة محتفظ بها لتغطية القيمة 
 العادلة:

        

 - 847975 - - - 847975 (31،565) - عقود مقايضة أسعار الفائدة
 -------------- ---------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

 3479097157 3174947663 1779007559 6379157030 1176367716 35078467111 (1،068،773) 171987874 اإلجمالي
 ======== ========= ========== ========= ========= ========= ========= ========= 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 األدوات المشتقة )تتمة( 87

 
 أنواع منتجات المشتقات

 
العقود اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر وتاريخ محدد في المستقبل. 

 العقود اآلجلة هي عقود يتم التعاقد بها خارج البورصة.
 

ة هي اتفاقيات بين طرفين لتبادل الفوائد أو فروقات النقد األجنبي استنادا على مبلغ اسمي عقود مقايضة أسعار الفائد
معين. بالنسبة إلى عقود مقايضة أسعار الفائدةفإن الطرفين المقابلين عادة يتبادلون دفعات فوائد بسعر ثابت وعائم 

ضة أسعار الفائدة فإن المبالغ المحددة يتم مبادلتها استنادا على القيمة االسمية في العملة الواحدة. بالنسبة لعقود مقاي
 بعمالت مختلفة.

 
لشراء أو لبيع كمية معينة من السلع أو األدوات   عقود الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تثبت الحقوق وليس االلتزامات،

 سواء كان في تاريخ مستقبلي معين أو أي وقت خالل فترة محددة.  المالية بسعر محدد،
 

 اطر االئتمان ذات الصلة باألدوات المشتقة مخ
 

تنشأ مخاطر االئتمان ذات الصلة باألدوات المالية المشتقة من احتمال إخالل الطرف المقابل بااللتزامات التعاقدية 
جموعة والمقتصرة على القيمة العادلة اإليجابية لألداة المفضلة للمجموعة والتقلبات المستقبلية المحتملة. نظراً ألن الم

لديها ضمانات نقدية من الطرف المقابل إلى حدود القيمة العادلة. إن معظم العقود المفضلة ذات القيمة العادلة 
)وكذلك مخاطر االئتمان( هي مخاطرة للمؤسسات المالية. تتم إدارة المخاطر االئتمانية وفقا للتسهيالت الموافق 

 موجب "ملحق دعم االئتمان".عليها، وفي حاالت عديدة تخضع لضمانات إضافية ب
 

 األدوات المشتقة المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض المتاجرة
 

تتعلق معظم األنشطة التجارية لمشتقات المجموعة بالبيع وتغطية المركز. تشمل أنشطة البيع تقديم منتجات للعمالء 
 ة والمتوقعة.بأسعار تشجيعية حتى يتمكنوا من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالي

 
 تتم إدارة المتاجرة بمشتقات أسعار الفائدة وفقا للحدود التي يوافق عليها مجلس اإلدارة.

 
 األدوات المشتقة المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية

 
تستخدم المجموعة المشتقات كجزء من إدارة مجوداتها ومطلوباتها ألغراض التغطية لتقليل مخاطر العملة وأسعار 

لفائدة. ويتم تحقيق ذلك بتغطية أدوات مالية معينة والمعامالت المتوقعة وإستراتيجية التغطية مقابل تعرضات ا
 الميزانية العمومية.

 
تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة والعقود اآلجلة لتغطية التعرض إلى مخاطر التدفق النقدي الناتجة من 

وسطة األجل ذات المعدل المتغير. تستخدم المجموعة أيضا عقود مقايضة أسعار بعض ودائع العمالء والقروض مت
الفائدة لتغطية التعرض إلى مخاطر التدفق النقدي الناتجة من معدل الفائدة المتغير على بعض القروض والذمم 

صيل بند التغطية وأداة بما في ذلك تفا  المدينة. وفي هذه الحاالت يتم بصورة رسمية تسجيل عالقة التغطية وأهدافها،
 ويتم احتساب المعامالت كتغطية التدفق النقدي.  . التغطية

 
كذلك تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة للتغطية مقابل التغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية 

  مية تسجيل عالقة التغطية وأهدافها،االستثمارية الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة. وفي هذه الحاالت، يتم بصورة رس
 ، ويتم احتساب المعامالت كتغطية للقيمة العادلة. بما في ذلك تفاصيل بند التغطية وأداة التغطية
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 برنامج حوافز الموظفين طويلة األجل      83
 

مجموعة منتقاة باستحداث برنامجين طويلي األجل لحوافز الموظفين ل 1006أبريل  3قامت المجموعة اعتبارا من 
من كبار الموظفين. وهذه البرامج عبارة عن برامج تحفيزية نقدية ترتكز على قيمة األسهم التي يمكن بيعها حيث 

 يمنح المشاركون في هذه الخطة وحدات تحفيزية طويلة األجل و التي سوف يتم تحويلها إلى نقد بعد الحيازة. 
 

تقارير المالية الدولية )الدفع على أساس السهم( عند احتساب وحدات من معايير ال 1طبقت المجموعة المعيار رقم 
الحوافز طويلة األجل. كافة وحدات الحوافز طويلة األجل للموظفين خضعت الختبار كامل وتم انجاز الخطة خالل 

 العام.
 

 
 برنامج الحوافز 

 طويلة األجل
 --------------- 

 7977397 1031يناير  3الحوافز طويلة األجل المستحقة كما في 
 (617683) وحدات الحوافز طويلة األجل المسقطة/المنقضية خالل السنة  

 (7117536) وحدات الحوافز طويلة األجل المكتسبة خالل السنة
 ------------- 

 - 1031ديسمبر  13وحدات الحوافز طويلة األجل القائمة كما في 
 ======= 

 
 القطاعات التشغيلية   89

 
 نقسم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية :ت
 
الحسابات الجارية وحسابات التوفير وودائع العمالء   . األعمال المصرفية للشركات تمثل التمويل المنظم أ(

والسحب على المكشوف والتمويل التجاري والقروض اآلجلة للحكومة والشركات والعمالء التجاريين 
 االستثمارية والمنتجات اإلسالمية المقدمة من خالل الوطني اإلسالمي؛  والخدمات المصرفية

 
الخدمات المصرفية لألفراد تمثل القروض والودائع لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروة وإدارة  ب(

 الموجودات والتمويل االستهالكي؛
 

 وإدارة األموال وعمليات الخزينة بين البنوك؛تمثل أنشطة الخزينة إدارة محفظة استثمارات المجموعة  ج(
 

الدخل والرسوم المتحصلة والمصاريف التي تم دفعها من قبل شركات   . تمثل األنشطة المصرفية اإلسالمية (د
 الخدمات المصرفية اإلسالمية التابعة؛ و

 
 والدعم. تشمل العمليات األخرى إدارة العقارات وخدمات وساطة األسهم ومهام العمليات  هـ(   
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(  89

 
 
 
 
 

األعمال المصرفية 
 للشركات 
 ألف درهم

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

الخدمات المصرفية 
 لألفراد

 ألف درهم
--------------- 

 الخزينة 
 

 ألف درهم
--------------- 

أنشطة مصرفية 
 إسالمية*

 ألف درهم
--------------- 

 أخرى**
 

 ألف درهم
--------------- 

 اإلجمالي
 ألف درهم

 

------------ 
       1031ديسمبر  13

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من المنتجات اإلسالمية بعد خصم التوزيعات 
 679337640 3557815 9167571 (4107811) 173177938 173117317 للمودعين

 171007137 (1357114) 1607819 9587897 371187139 373577496 صافي الرسوم والعموالت وإيرادات أخرى

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

 3071337857 (3597489) 373877403 5187075 471767117 471797611 إجمالي اإليرادات التشغيلية

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

 (176687831) (370817301) (7117198) (947840) (374117834) (1167658) مصروفات عمومية وإدارية

 (807000) (807000) - - - - إطفاء الموجودات غير الملموسة

 (473557840) - (4587340) (937189) (1357193) (171937010) ية صافي خسارة انخفاض القيمة المحددة للموجودات المال

 3537911 - (107754) - 3377889 647797 صافي خسارة انخفاض القيمة الجماعية للموجودات المالية 

 - - - - - - صافي مخصص انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

 3307339 3047543 57578 - - - ائتالفات مشتركةانخفاض القيمة وحصة من أرباح/)خسائر( شركات زميلة و

 (357117) - - (67085) 37087 (307119) رسوم ضريبة 

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

 175547039 (371377050) (187131) 1157763 177477308 7367531 أرباح المجموعة للسنة

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

 10871967153 476687838 4077117110 1679757490 1374757836 39474417897 موجودات القطاع

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

 10871967153 5171677138 1871107710 1770307183 9175167114 8673737808 مطلوبات القطاع وحقوق المساهمين

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

 

 ، نتيجة لهيكل اإلدارة الموحد، تم إدراج مصرف اإلمارات اإلسالمي ومصرف دبي كتصنيف كلي موحد.1031*خالل عام 

 
 تصنيف العديد من الشركات التابعة وإدراجها ضمن قطاعات األعمال ذات الصلة.  **خالل العام، تمت إعادة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة( 89
 

 

 1033ديسمبر  13

 األعمال المصرفية للشركات 

 
 ألف درهم

 الخدمات المصرفية لألفراد

 
 ألف درهم

 الخزينة 

 

 ألف درهم

أنشطة مصرفية 
 إسالمية *

 ألف درهم

 أخرى**

 

 همألف در

 اإلجمالي

 

 ألف درهم

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

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من المنتجات اإلسالمية بعد خصم 
 التوزيعات  للمودعين

175057347 179317198 (17184) 6667775 3777111 771587159 

 176737841 (757546) (737511) 6837678 370057457 373137777 صافي األتعاب والعموالت وإيرادات أخرى

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

 979107301 3037677 5957151 6787194 179377855 476167914 إجمالي اإليرادات التشغيلية

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

 (175077714) (370917484) (5117048) (767379) (374787144) (1177679) مصاريف عمومية وإدارية

 (917860) (917860) - - - - إطفاء الموجودات غير الملموسة

 (174307546) (37048) (4817895) (3067735) (4717031) (171457876) صافي خسارة انخفاض القيمة المحددة للموجودات المالية 

 (375597197) - (757115) - 1337147 (376957109) صافي خسارة انخفاض القيمة الجماعية للموجودات المالية 

 (87313) (87313) - - - - غير المالية صافي مخصص انخفاض قيمة الموجودات

انخفاض القيمة وحصة من أرباح/)خسائر( شركات زميلة وائتالفات 
 مشتركة

- - - 17416 (6567438) (6517991) 

% من مصلحة في شركة تابعة وأرباح 49أرباح عن التخلص من نسبة 
 القيمة العادلة على المصلحة المحتفظ بها في ائتالف مشترك

- - - - 378317798 378317798 

 (157867) (57864) - (37135) (317808) (57980) رسوم ضريبة 

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

 174817481 567680 (4847600) 4947185 173647918 1517380 أرباح المجموعة للسنة

 ========== ========== ========== ========== ========= ========== 
 18476317186 579047115 1976337617 1171717536 1371457504 38474797494 موجودات القطاع

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

 8479617353 مطلوبات القطاع وحقوق المساهمين
========== 

8174957474 
========== 

5470087595 
========== 

1171387391 
========== 

1878177971 
========= 

18476317186 
========== 

 

 . 1033ج عام ، نتيجة لهيكل اإلدارة الموحد، تم إدراج مصرف اإلمارات اإلسالمي ومصرف دبي كتصنيف كلي موحد، وبالتالي طرأ تغيير على نتائ1031*خالل عام 

 
 .1033ام **خالل العام، تمت إعادة تصنيف العديد من الشركات التابعة وإدراجها ضمن قطاعات األعمال ذات الصلة. وبالتالي طرأ تغيير على أرقام ع

 ========= 
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 الشركات التابعة والزميلة واالئتالفات المشتركة      35
 
 واالئتالفات المشتركة للمجموعة هي كما يلي: إن الشركات التابعة الرئيسية والزميلة   

 
  1031ديسمبر  13كما في 

 
النسبة المئوية  

 بلد التأسيس طبيعة األعمال للمساهمة

 ------ ------------- ------- الشركات التابعة 
 دبي إ.ع.م. خدمات إدارة مركز االتصال 300 بز كونتاكت سنتر سوليويشنز ذ.م.م.

 دبي إ.ع.م. بطاقات الخصم الدولية 300 ع.م( ذ.م.م.داينرز كلوب )إ.
 دبي إ.ع.م. خدمات مصرفية إسالمية 300 مصرف دبي ش م ع 

 دبي إ.ع.م. خدمات تمويل التجارة 300 اإلمارات لخدمات التمويل والتجارة
 دبي إ.ع.م. إدارة األموال 300 اإلمارات للخدمات المالية )ش.م.خ(

   . جيرسي إدارة موجودات 300 جيرسي( المحدودة مدراء محافظ اإلمارات )
 دبي إ.ع.م. والء العمالء وخدمات البطاقة الذكية 300 شركة اإلمارات لويالتي ذ.م.م. )قيد التصفية(

معامالت اإلقراض متوسطة األجل  300 اإلمارات دبي الوطني الدولية للتمويل المحدودة 
 وسوق المال

 جزر الكايمان

 دبي إ.ع.م. خدمات عقارية  300 الوطني العقارية ذ.م.م. اإلمارات دبي
 دبي إ.ع.م. خدمات وساطة  300 اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية 
 دبي إ.ع.م. خدمات مصرفية إسالمية 9978 مصرف اإلمارات اإلسالمي )ش.م.ع( 

 ي إ.ع.م.دب تمويل استهالكي  300 اإلمارات المالية للتمويل االستهالكي ذ.م.م. 
 دبي إ.ع.م. إدارة الموجودات 300 محافظ اإلمارات ذ.م.م.

 المملكة العربية السعودية خدمات استثمارية 300 اإلمارات دبي الوطني كابيتال )السعودية( المحدودة
   . جيرسي خدمات إدارة صناديق االئتمان 300 شركة ائتمان بنك دبي الوطني )جيرسي( المحدودة

 دبي إ.ع.م. تنظيم الخدمات المشتركة 300 ذ.م.مشركة تنفيذ 
شركة مرشحة ألعمال الرهن  300 الشركة السعودية للتمويل العقاري

 العقاري 
 المملكة العربية السعودية 

    
    الشركات الزميلة:

    
                                                                           م.                                                                                                                           دبي إ.ع. تأمينات عامة وتأمين على الحياة 1677 الشركة الوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع(

 دبي إ.ع.م عقارات 4776 اإلتحاد العقارية )ش.م.ع( 
    

    االئتالفات المشتركة 
    

 دبي إ.ع.م خدمات إنجاز معامالت البطاقات 53 نتورك إنترناشيونال ذ.م.م
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 الشركات التابعة والزميلة واالئتالفات المشتركة )تتمة(      35
 

 فيما يلي شركات أخرى تم دمجها من قبل المجموعة  بناءاً على تقييم السيطرة: 
  
 طبيعة األعمال  
 -------------- 

 شركة ذات أغراض خاصة لتوريق الموجودات ليمتد  1إيمبيلم فاينانس كومبني نمبر 
 شركة ذات أغراض خاصة لتوريق الموجودات إيميرتس إن بي دي أوتو فاينانسج ليمتد  

 شركة ذات أغراض خاصة لتوريق الموجودات  إيميرتس إن بي دي فاينانس ليمتد 
 شركة ذات أغراض خاصة لتوريق الموجودات المحدودة  3شركة اإلمارات دبي الوطني لتمويل الموجودات رقم 
 شركة ذات أغراض خاصة لتوريق الموجودات المحدودة  1شركة اإلمارات دبي الوطني لتمويل الموجودات رقم 

 
تم اإلفصاح عنها في  1033وعام  1031ل عام  إن أية تغييرات جوهرية في الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة خال

 . 33رقم اإليضاح 
 

 عقود االيجار التشغيلية      33
 

 يتم سداد ايجارات عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء الخاصة بالمجموعة كما يلي:   . ديسمبر 13كما في 
 
 1031 

 ألف درهم
--------- 

1033 
 ألف درهم
--------- 

 507898 457865 سنة واحدة أقل من 
 3357095 3017110 بين سنة واحدة وخمس سنوات 

 337144 87337 أكثر من خمس سنوات 
 ---------- ---------- 
 3577131 3777117 
 ====== ====== 

 االلتزامات واالرتباطات الطارئة    36
 

 ديسمبر كآالتي: 13)أ(   كانت االلتزامات واالرتباطات الطارئة للمجموعة بتاريخ 
 

 1031 
 ألف درهم
-------- 

1033 
 ألف درهم
-------- 

 676877697 671697117 خطابات اعتماد
 1075197710 1379197804 الضمانات 

 174497906 171707080 المطلوبات على المشاركة في المخاطر
 3674817159 3375807786 التزامات قروض غير قابلة لإللغاء

 --------------- --------------- 
 5173507007 5673507581 
 ======== ======== 

 القبوالت ( )ب
 

. ولهذا 19يتم االعتراف بالقبوالت ضمن بيان المركز المالي مع المطلوبات المماثلة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ال توجد التزامات خارج بنود بيان المركز المالي على القبوالت.

 
 التزامات رأسمالية ( )ج
 

، بلغت التزامات المجموعة فيما يتعلق بالتحسينات الخاصة بالفروع ومشاريع التحكم اآللي 1031ديسمبر  13كما في 
 مليون درهم(.  515: 1033مليون درهم ) 109  بالفروع
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة 38
 

%(، وهي شركة تعتبر حكومة دبي 5576سة دبي لالستثمار )مجموعة اإلمارات دبي الوطني مملوكة من قبل مؤس

 المساهم األكبر فيها.

  

وصلت نسبة الودائع المقدمة من والقروض الممنوحة إلى كيانات ذات صلة بالحكومة، بخالف تلك التي تم االفصاح عنها 

التوالي من إجمالي  ( على1033% في عام 39% )مقابل 38(، و1033% في عام 30% )مقابل 33بشكل فردي، إلى 

 الودائع والقروض للمجموعة.

 

تقوم هذه الكيانات بإدارة أعمالها التجارية على نحو مستقل، وتجرى جميع التعامالت المالية مع المجموعة على أساس 

 تعامالت بين طرفين ال تربطهما مصلحة مشتركة.

 

، التي هي كيانات غير حكومية ذات صلة. وتتم تجري المجموعة أيضا معامالت مصرفية مع أطراف معينين ذوي عالقة

بما في ذلك أسعار الفائدة والضمان السائدة في نفس الوقت للمعامالت   ، هذه المعامالت بصورة أساسية بنفس الشروط

 المقارنة مع أطراف ليس لها عالقة وال تنطوي على ما يزيد عن نسبة المخاطر االعتيادية. 

 

 عالقة كما يلي: أرصدة ومعامالت أطراف ذات

 
 1031 1033 

 ألف درهم 
------------- 

 ألف درهم
------------- 

   قروض وذمم مدينة: 

 6078647111 7577337371 لمساهم األغلبية التابع للشركة األم األساسية  

 171047110 171057615 للشركة األم األساسية

 171617996 379157654 قروض ألعضاء مجلس اإلدارة والشركات ذات العالقة*

 173987998 173767511 لشركات زميلة 

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

 8170187994 6876137416 

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

 
، حيث استقال ستة من 1033*خضع تشكيل مجلس اإلدارة )بما في ذلك رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة( إلى تغيير في يونيو 

 اليين وتم تعيين خمسة أعضاء جدد كجزء من مجلس اإلدارة المعاد تشكيله. أعضائه الح
   

 1031 1033 

 ألف درهم ودائع العمالء وودائع عمالء المصرف اإلسالمي: 
------------- 

 ألف درهم
------------- 

 371957910 171317744 من مساهم األغلبية التابع للشركة األم األساسية  

 371177607 177877464 األم األساسية  من الشركة 

 1837008 من شركات زميلة وائتالفات مشتركة 
--------------- 

5337803 
--------------- 

 574837136 
======== 

173457118 
======== 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة )تتمة(  38
   
   
 1031 1033 
 ألف درهم ألف درهم 
 ------------ ------------- 

 8167509 3847561 استثمار في سندات حكومة دبي 
 370057079 8837410 قروض واستثمارات في صناديق مدارة من قبل المجموعة

 4517893 4337803 التزامات نحو الشركات الزميلة 
 47947 317415 قبوالت العمالء للشركات الزميلة

 1367869 1467081 ات المشتركة  المدفوعات للشركات الزميلة واالئتالف
 370177145 - شراء ممتلكات من شركة زميلة

 407111 477819 الرسوم المستلمة بخصوص الصناديق التي تديرها المجموعة 
 117646 377544 الفائدة المدفوعة لصناديق تديرها المجموعة

 17111 37136 الفائدة المدفوعة على ائتالفات مشتركة 
 - 57660 اعات مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة للجنة الفرعية التابعة للمجلسأتعاب اجتم

 437041 - أرباح على تحويل حصص من ائتالفات مشتركة
   

   تعويضات كبار المسئولين اإلداريين
 587874 457035 مزايا الموظفين قصيرة األجل

 37361 870 المزايا الوظيفية بعد الخدمة
 ----------- ------------- 
 457885 607016 
 ====== ======== 

  
إن كبار المسئولين اإلداريين هم هؤالء األشخاص الذين لديهم السلطة والمسئولية للتخطيط وإدارة ومراقبة نشاطات المجموعة 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
 

ل السنة لدى كبار المسئولين اإلداريين ولم يتم تخصيص لم يتم تسجيل خسائر انخفاض في القيمة مقابل األرصدة قيد السداد خال
 بدالت محددة النخفاض القيمة على األرصدة مع كبار المسئولين اإلداريين وعالقاتهم المباشرة عند نهاية السنة.
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 التوزيع الجغرافي للموجودات و المطلوبات   33

 

لألقاليم الجغرافية التالية ودون احتساب أي ضمانات إضافية أو أي ضمانات  فيما يلي بيان تحليل المركز المالي للمجموعة وفقاً 
 ائتمانية مساعدة. 

 
 دول مجلس  :6536ديسمبر  83

 التعاون الخليجي
 ألف درهم

 دولية
 

 ألف درهم

 اإلجمالي
 

 ألف درهم
 ------------- --------- ---------- 

    الموجودات

 1077737861 317805 1077587057 نقد وودائع لدى المصرف المركزي
 3774787447 671917610 3373857817 مستحق من البنوك

 38678657840 470317100 38178517640 القروض والذمم المدينة  
 1371957568 1717155 1079117131 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي

 371107871 57538 371357154 أوراق مالية للمتاجرة 
 3471657481 178637181 3074047300 ة استثماريةأوراق مالي

 170807357 157653 170547506 استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة
 171387181 371867618 9137754 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 373187713 - 373187713 عقارات استثمارية
 671037963 617111 671197619 قبوالت العمالء

 174697356 377981 174537374 ممتلكات ومعدات 
 577537038 - 577537038 الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة

 674187874 167654 674017110 موجودات أخرى 

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

 10871967153 3579897338 19171077111 إجمالي الموجودات
 ========== ========== ========== 

    المطلوبات

 1173687817 676337189 3575577518 مستحق للبنوك
 37671387358 3376557473 36476617687 ودائع العمالء

 1776307189 1137713 1771887558 ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
 7107871 6597119 737544 اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك

 3773907791 3773907791 - ديون مصدرة و أموال مقترضة أخرى 
 176717000 - 176717000 صكوك مستحقة الدفع 

 170147344 374337954 6117390 القيمة العادله السالبة للمشتقات
 671037963 617111 671197619 قبوالت العمالء
 577697713 147410 577157133 مطلوبات أخرى

 1674987576 - 1674987576 إجمالي حقوق المساهمين 
 ----------------- ----------------- ----------------- 

 10871967153 1779477108 17071497041 إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين 
 ========== ========== ========== 

 1871997343 5177076 1777617065 لضماناتالتوزيع الجغرافي لخطابات االعتماد وا

    

     :6533ديسمبر  83

 18476317186 3773757105 16774187383 التوزيع الجغرافي للموجودات 
 ========= ======== ========= 

 18476317186 1171877756 15171157610 التوزيع الجغرافي للمطلوبات و حقوق المساهمين 
 ========= ======== ========= 

 1771377437 178187763 1471887656 التوزيع الجغرافي لخطابات االعتماد والضمانات 
 ========= ======== ========= 



11 

                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 

 الموجودات والمطلوبات المالية    30
 

  التصنيف المحاسبي والقيم المرحلة:
  

 المطلوبات المالية و القيم المرحلة لها. يوضح الجدول التالي تصنيف المجموعة لجميع فئات الموجودات و 
 

مصنفة بالقيمة  :1031ديسمبر  13كما في 
العادلة من خالل 
 الربح و الخسارة

 ألف درهم
---------------- 

محتفظ بها حتى 
 تاريخ االستحقاق

 
 ألف درهم

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

 متاح
 للبيع
 

 ألف درهم
---------------- 

 القروض
 والذمم المدينة

 
 درهم ألف

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

 التكلفة
 المطفأة

 
 ألف درهم

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

 أدوات
 التغطية

 
 ألف درهم

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

 إجمالي
 القيمة

 المرحلة*
 ألف درهم

---------------- 
        الموجودات المالية 
 3774787447 - 3774787447 - - - - مستحق من البنوك

 38678657840 - - 38678657840 - - - القروض والذمم المدينة 
 1371957568 - - 1371957568 - - - ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي

 371107871 - - - - - 371107871 أوراق مالية للمتاجرة 
 3471657481 - - - 3174197539 4107197 4357567 أوراق مالية استثمارية 

استثمارات في شركات زميلة وائتالفات 
 170807357 - 170807357 - - - - ةمشترك

 171387181 3647011 - - - - 170547159 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
 1977157001 - 1977157001 - - - - أخرى

 ---------------- ---------------- ---------------- ------------------ ---------------- ---------------- ----------------- 
 176907798 4107197 3174197539 13873637408 5971917607 3647011 19573597751 
 ========= ========= ========= ========== ========= ========= ========== 

        المطلوبات المالية
 1173687817 - 1173687817 - - - - مستحق للبنوك
 37671387358 - 37671387358 - - - - ودائع العمالء 

 1776307189 - 1776307189 - - - - ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
 7107871 - 7107871 - - - - اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك 

 3773907791 - 3773907791 - - - - ديون مصدرة وأموال مقترضة أخرى
 176717000 - 176717000 - - - - صكوك مستحقة الدفع 

 170147344 717656 - - - - 379607488 القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 3170737691 - 3170737691 - - - - أخرى

 ----------------- ----------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
 379607488 - - - 16977617613 717656 17377977775 

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

 *ال يوجد اختالف جوهري بين القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات )التي لم تقيم بالقيمة العادلة( وقيمها العادلة.
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 المالية الموجودات والمطلوبات  30
 
   

 
 :1033ديسمبر  13كما في 

مصنفة بالقيمة العادلة من 
 خالل الربح و الخسارة

 
 ألف درهم

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

 محتفظ بها حتى
 تاريخ االستحقاق 

 
 ألف درهم

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

 متاح
 للبيع
 

 ألف درهم
---------------- 

 القروض
 والذمم المدينة

 
 ألف درهم

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

 لتكلفةا
 المطفأة

 
 ألف درهم

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

 أدوات
 التغطية

 
 ألف درهم

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

 إجمالي
 القيمة

 المرحلة*
 ألف درهم

---------------- 
        الموجودات المالية 
 3978537579 - 3978537579 - - - - مستحق من البنوك

 37678357014 - - 37678357014 - - - القروض والذمم المدينة 
 1671157179 - - 1671157179 - - - ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي

 5887679 - - - - - 5887679 أوراق مالية للمتاجرة 
 3578817717 - - - 3570837977 1597333 4417619 أوراق مالية استثمارية 

استثمارات في شركات زميلة 
 وائتالفات مشتركة

- - - - 170437459 - 170437459 

 171987874 857764 - - - - 171317330 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
 1777587460 - 1777587460 - - - - أخرى

 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------- 
 171447418 1597333 3570837977 10173407131 4976537498 857764 17376617093 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 

        المطلوبات المالية
 1673057111 - 1673057111 - - - - مستحق للبنوك
 35470317407 - 35470317407 - - - - ودائع العمالء 
ء على أساس النظام ودائع  للعمال

 1971007646 - 1971007646 - - - - اإلسالمي
 175397660 - 175397660 - - - - اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك 
ديون مصدرة وأموال مقترضة 

 3576167867 - 3576167867 - - - - أخرى
 371197383 - 371197383 - - - - صكوك مستحقة الدفع 

 170687773 387415 - - - - 170507116 لبة للمشتقاتالقيمة العادلة السا
 877487567 - 877487567 - - - - أخرى

 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ------------------ ---------------- ------------------ 
 170507116 - - - 14775617563 387415 14976117111 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
 

 *ال يوجد اختالف جوهري بين القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات )التي لم تقيم بالقيمة العادلة( وقيمها العادلة.
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 الموجودات و المطلوبات المالية )تتمة(     30
  

 لألدوات الماليةالقيمة العادلة 
 

  -ة:يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية المرحلة بالقيمة العادلة وفقاً لطريقة التقييم. فيما يلي إيضاح حول المستويات المختلف
 

  األسعار المعلنة )غير معدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المحددة. 3المستوى : 

  والتي يمكن مالحظتها للموجودات  3استخدام المدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى : التقييم ب1المستوى
 والمطلوبات سواء بطريقة مباشرة )مثل األسعار( أو بطريقة غير مباشرة مثل )تستنتج من األسعار(. 

  بيانات السوق )مدخالت غير ملحوظة(. : التقييم باستخدام مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على 1المستوى 
 

 

  6536ديسمبر  83

 3المستوى 

 ألف درهم

----------- 

  1المستوى 

 ألف درهم

----------- 

  1المستوى 

 ألف درهم

----------- 

 اإلجمالي

 ألف درهم

----------- 

     أوراق مالية للمتاجرة

 8517661 - - 8517661 أوراق مالية خاصة بالدين 

 447763 - - 447763 ار في حقوق الملكيةاستثم

 1117448 - 3517638 3697810 أخرى

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

 370677154 3517638 - 371107871 

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

  ةأوراق مالية استثماري

  

 

     متاحة للبيع

 3070437787 1337699 371147386 876057901 أوراق مالية خاصة بالدين 

 378387891 6667311 1507899 8037863 استثمار في حقوق الملكية

 375687840 9387148 4117958 1167614 أخرى

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

 976147197 379997041 377967079 3174197539 

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

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

     محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 617447 - - 617447 استثمار في حقوق الملكية

 1517310 37144 3957310 3567646 أخرى

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

 1397091 3957310 37144 4357567 

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

     المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة

 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

 النقدي:  مشتقات محتفظ بها كتغطيات للتدفق

- 170547159 - 170547159 

 3147498 - 3147498 - مقايضات سعر الفائدة

     مشتقات محتفظ بها كتغطيات للقيمة العادلة:

 197515 - 197515 - مقايضات سعر الفائدة

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

 -  171387181 - 171387181 

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

  المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة

  

 

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 مشتقات محتفظ بها كتغطيات للتدفق النقدي: 

- (379607488) - (379607488) 

 (137583) - (137583) - مقايضات سعر الفائدة

     بها كتغطيات للقيمة العادلة: مشتقات محتفظ

 (517075) - (517075) - مقايضات سعر الفائدة

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

 - (170147344) - (170147344) 

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

 307910774 
======== 

175117019 
======== 

377977411 
======== 

3571507396 
======== 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(  30
 
 

 تقييم األدوات المالية )تتمة(
 

من هذا  1ي المستوى يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة ف
 النظام المتدرج للقيمة العادلة.

 
  

 
 موجودات مالية

 متاحة للبيع

 موجودات مالية
محددة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

 الخسائر

موجودات مالية 
 محتفظ بها للتداول

 
 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 ---------- ---------- ---------- ---------- 
 170797953 3437677 17985 379157189 1031يناير  3الرصيد كما في  
  -   إجمالي األرباح أو الخسائر: 

 (47473) - - (47473) في األرباح أو الخسائر -   
 917800 - - 917800 في اإليرادات الشاملة األخرى -   
     
 47168 - - 47168 مشتريات 

 477301 - 477301 - إصدارات 
 (4167069) (3437677) - (1947191) تسويات  
 617113 - 715 617486 1التحويالت إلى المستوى  

 (497479) - (497479) - 1التحويالت خارج المستوى 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 377977414 - 37144 377967080 1031ديسمبر  13الرصيد كما في  

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

مليون درهم  813تم تحويل موجودات مالية متاحة للبيع بقيمة دفترية قيمتها  1031ديسمبر  13خالل السنة المالية المنتهية في 
معلنة في السوق لسندات الدين أصبحت غير متاحة بصورة ألن األسعار ال 1إلى المستوى  3: صفر درهم( من المستوى 1033)

منتظمة. من أجل تحديد القيمة العادلة لسندات الدين، قامت اإلدارة باستخدام أسلوب تقييم كانت فيه كافة المدخالت الهامة مرتكزة 
: 1033مليون درهم ) 375لغ بمب 3إلى المستوى  1على البيانات الملحوظة  في السوق. كما كانت هناك تحويالت من المستوى 

 .1031صفر مليون درهم( خالل السنة 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(  30

 
 تقييم األدوات المالية )تتمة(

 
 

  6533ديسمبر  83

 3المستوى 

 ألف درهم

----------- 

  1المستوى 

 ألف درهم

----------- 

  1المستوى 

 ألف درهم

----------- 

 اإلجمالي

 ألف درهم

----------- 

     أوراق مالية للمتاجرة

 3477567 - - 3477567 أوراق مالية خاصة بالدين 

 937514 - 157015 667499 استثمار في حقوق الملكية

  1497578 3437677 - 1077903 أخرى

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

 4137967 157015 3437677 5887679 

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

     أوراق مالية استثمارية

  3374467964 1997061 5777198 3075707504 متاحة للبيع

 173317130 7037881 4497989 9637118 أوراق مالية خاصة بالدين 

 375137801 9147144 5657198 117063 كيةاستثمار في حقوق المل

 --------------- --------------- --------------- --------------- أخرى

 3375517901 375917785 379157189 3570837977 

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

     

 3647907 - 717173 917616 ربح أو الخسارة:محددة بالقيمة العادلة من خالل ال

  1777711 17985 1747747 - استثمار في حقوق الملكية

 --------------- --------------- --------------- --------------- أخرى

 917616 1477038 17985 4417619 

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

     

     المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة

 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

 مشتقات محتفظ بها كتغطيات للتدفق النقدي: 

- 171317330 - 171317330 

 857764 - 857764 - مقايضات سعر الفائدة

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

 - 171987874 - 171987874 

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

     

     المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة

 (170507116) - (170507116) - القيمة العادلة السالبة للمشتقات

     مشتقات محتفظ بها كتغطيات تدفقات نقدية:

 (57870) - (57870) - مقايضات سعر الفائدة

     مشتقات محتفظ بها كتغطيات للقيمة العادلة:

 (317565) - (317565) - مقايضات سعر الفائدة

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

 - (170687773) - (170687773) 

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

 3170687506 171947943 170797953 3674417198 

 ======== ======== ======== ======== 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(  30
 

 تقييم األدوات المالية )تتمة(
 

من هذا  1ات القيمة العادلة في المستوى يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية فيما يتعلق بقياس
 النظام المتدرج للقيمة العادلة.

 
  

 
 موجودات مالية

 متاحة للبيع

 موجودات مالية
محددة بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح أو 
 الخسائر

القيمة العادلة اإليجابية 
 لألدوات المشتقة

 
 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 ---------- ---------- ---------- ---------- 
 170187158 - 17139 170167019 1033يناير  3الرصيد كما في  
     إجمالي األرباح أو الخسائر: 

 (3187768) (987939) (307118) (397513) في األرباح أو الخسائر -   
 (67451) - - (67451) في اإليرادات الشاملة األخرى -   

 1807176 1407596 337094 3187686 شترياتم 
 (3487168) - - (3487168) تسويات  
 (557095) - - (557095) 1التحويالت خارج المستوى  

 ------------ -------- ------------ ------------ 
 170797953 3437677 17985 379157189 1033ديسمبر  13الرصيد كما في  

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

 إيضاحات حول بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة 32
   
 1031 

 ألف درهم
------------- 

1033 
 ألف درهم

------------- 
   )أ(  تحليل التغيرات في النقد وما يعادله خالل العام

 (5897110) (171157134) الرصيد في بداية العام

 679417448 التدفق النقدي الداخلصافي 
----------------- 

(377457884) 
----------------- 

 476087114 الرصيد في نهاية العام
========= 

(171157134) 
========= 

   )ب(  تحليل النقد وما يعادله

 1375167317 1077737861 نقد وودائع لدى المصرف المركزي

 3978537579 3774787447 المستحق من البنوك

 (1173687817) المستحق للبنوك
------------------ 

(1673057111) 
------------------ 

 1670837481 
------------------ 

3571717481 
------------------ 

 (3176117538) (3471387853) ناقصاً: ودائع لدى المصرف المركزي ألغراض نظامية
 (577007000) (671507000) لمصرف المركزيناقصاً: شهادات ودائع لدى ا

 (179837944) (471917890) أشهر 1ناقصاً: المبالغ المستحقة من البنوك بعد 
 177077765 174887491 أشهر 1زائداً: المبالغ المستحقة للبنوك بعد 

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

 476087114 (171157134) 
 ========== ========== 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 إدارة وتخصيص رأس المال      37
 

يقوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي باإلشراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك يتلقى معلومات 
حول كفاية رأس المال ويحدد متطلبات رأس المال للمجموعة ككل. يتم احتساب رأس المال على مستوى المجموعة 

الصادر عن لجنة بازل للرقابة على البنوك )لجنة بازل( بعد تطبيق التعديالت التي قام مصرف  1بازل باستخدام نموذج 
الحد األدنى   . على ثالثة "ركائز"  1اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتعميمها بعد تكييفها محليا. يقوم نموذج بازل 

 الرقابية "الركيزة الثانية" وأخالقيات السوق "الركيزة الثالثة" لمتطلبات رأس المال "الركيزة األولى" عملية المراجعة 
 

 الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: 
 

يلزم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي المجموعة بالمحافظة على الحد   ، وفقاً لمتطلبات رأس المال الجاري
% )يكون والتي يكون الشق 31ودات مرجحة المخاطر بنسبة األدنى المحدد لنسبة إجمالي رأس المال إلى إجمالي الموج

 % منها(  8نسبة  3
 

 ينقسم رأس المال النظامي للبنك إلى فئتين: 
 
  من رأس المال على رأسمال األسهم واألسهم الممتازة واالحتياطي القانوني والنظامي  3يشمل الشق

طرة بعد خصم الشهرة التجارية والموجودات واالحتياطيات األخرى واألرباح المحتجزة والحصة غير المسي
غير الملموسة والتعديالت النظامية األخرى المتعلقة بالبنود المدرجة في حقوق المساهمين و لكن يتم التعامل 

 معها بصورة مختلفة ألغراض خاصة بكفاية رأس المال، و  
 
  ي غير المفصح عنه واحتياطي القيمة من رأس المال على الديون الثانوية المؤهلة واالحتياط 1يشتمل الشق

 العادلة.  
 
ديسمبر  13( اعتباراً من 3تلتزم المجموعة بتطبيق النهج المعياري لالئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية )الركيزة  

1007 . 
 

 هي كالتالي:   3نسبة كفاية رأس المال حسب نموذج بازل 
 
 1031 

 ألف درهم 
1033 

 ألف درهم 
 --------- --------- 

   من رأس المال  3الشق 
 575577775 575577775 رأس المال المصدر 

 3171707314 3171707314 احتياطي عالوة إصدار األسهم 
 174537405 177067835 االحتياطيات القانونية و النظامية 

 178697511 178647740 االحتياطيات األخرى 
 775877509 875057105 األرباح المحتجزة 

 470007000 470007000 من رأس المال  3سندات الشق 
 467180 467169 حصة غير مسيطرة  

 ---------------- ---------------- 
 1477817616 1579507918 3إجمالي رأس المال الشق 

 (578137038) (577537038) ناقصاً: الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة
 (467375) (467375) ينة ناقصا: أسهم الخز

 ---------------- ------------ 
 1879057411 1073517715 اإلجمالي 

 ---------------- ------------- 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 إدارة وتخصيص رأس المال )تتمة(      37
 

 1031 
 ألف درهم 

1033 
 ألف درهم 

 --------- --------- 
   من رأس المال  6الشق 

    
 177537911 176007003 تياطيات غير معلنة/مخصصات عامةاح

 3307073 1677110  احتياطي القيمة العادلة
 3175847135 3070677171 أدوات رأس المال المختلطة )دين/حقوق( 

 378177316 378047174 الديون الثانوية 
 ---------------- ------------- 

 3871817155 3577187967 اإلجمالي 
 ---------------- ------------- 

 3676867640 3478647988 المؤهل من رأس المال  1منها: الشق 
 4575917071 4570387711 إجمالي رأس المال النظامي 

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

 التعرض للمخاطر المرجحة:        
 

 1031 
 ألف درهم 

1033 
 ألف درهم 

 ---------- ---------- 
 10675067537 10379597493 االئتمان  مخاطر

 375487803 171167786 مخاطر السوق
 3470397747 3177957458 مخاطر التشغيل

 --------------- --------------- 
 13870837715 11170757065 
 ========= ========= 

   معدالت رأس المال: 
   

وجودات ذات إجمالي رأس المال النظامي كنسبة إلجمالي الم
 المخاطر المرجحة

10764% 10751% 

 
 كنسبة للموجودات مرجحة المخاطر 3إجمالي رأس المال الشق 

 
31781% 

 
31701% 

 
 إدارة الصناديق       33

 

تقوم المجموعة بإدارة عدد من محافظ األسهم والتي لم يتم توحيدها في البيانات المالية. ال ترتبط المحافظ بالموجودات 
ة للمجموعة وأن المجموعة ال ترتبط بموجودات المحافظ. لقد بلغت محافظ األطراف األخرى التي تقوم المجموعة العام

 مليون درهم(.  47651: 1033) 1031ديسمبر  13مليون درهم كما في  57408بإدارتها 
 

 الموجودات المحتفظ بها بصفة مستأمن       39
 

لعمالئها وتقدم المجموعة خدمات الحافظ األمين لبعض من عمالئها. تحتفظ المجموعة بموجودات بصفة مستأمن 
الموجودات الرئيسية التي تحتفظ بها المجموعة بصفة مستأمن أو الحافظ األمين غير مدرجة في البيانات المالية الموحدة 

 للمجموعة. 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 إدارة المخاطر      05

 
 إطار إدارة المخاطر: 

 

وعة المعقدة والتنوع الجغرافي لمواقعها يتطلب القيام بتحديد المخاطر وقياسها وتجميعها وإدارتها إن طبيعة عمليات المجم
بشكل فعال. تقوم المجموعة بإدارة المخاطر بأسلوب نظامي يتسم بالشفافية من خالل إطار عمل شامل إلدارة المخاطر 

 ات.والذي يجمع ما بين نظام المؤسسات وقياس المخاطر مراقبة العملي
 

 تتمثل السمات الرئيسية لإلطار الشامل إلدارة المخاطر للمجموعة فيما يلي: 
 

  يتحمل مجلس اإلدارة )"المجلس"( المسئولية العامة ويقدم التوجيهات الخاصة بإدارة المخاطر بشكل عام ويقوم
 بمتابعتها؛

 لس اإلدارة بالموافقة عليها؛ تقوم اللجنة التنفيذية بتحديد قدرة المجموعة على تحمل المخاطر ويقوم مج 

  تعقد لجان المجلس اجتماعات منتظمة وتعتبر مسئولة عن مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر
 ومراجعة كفاية هيكل إدارة المخاطر؛

  يقوم قسم إدارة المخاطر للمجموعة، برئاسة مدير عام المخاطر، بإدارة السياسات العامة إلدارة المخاطر
 وهذه اإلدارة مستقلة عن اإلدارات المصرفية؛ و   . للمجموعة

  .إدراج نظم إدارة المخاطر في المجموعة كعملية جوهرية 

 

  . يقوم قسم إدارة المخاطر للمجموعة بمساعدة اإلدارة العليا في المراقبة واإلدارة الفعالة لمخاطر المجموعة بصفة عامة
 ويضمن هذا القسم أيضا ما يلي: 

 

 ساق سياسات المخاطر وإجراءتها وأساليبها مع قدرة المجموعة على تحمل المخاطر؛ات 

 اتساق إستراتيجية األعمال الخاصة بالمجموعة بصفة عامة مع قدرتها على تحمل المخاطر؛ و 

  .تطوير وتنفيذ التخطيط ووضع األنظمة المناسبة إلدارة المخاطر 
 

 عملية إدارة المخاطر : 

 
يتم تحديد كمية المعلومات والتعرض لمخاطر االستحقاقات المتأخرة ومقارنتها   . الشامل إلدارة المخاطر خالل إطار العمل

بالحدود المصرح بها حيث تتم مراقبة المخاطر غير الكمية بموجب السياسة المقررة ومؤشرات المخاطر الرئيسية 
 إلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة في وقت مناسب.  والمتابعة. تتم إحالة أي تناقضات أو زيادات أو اختالفات إلى ا

 
 مخاطر االئتمان  

 
مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز العميل أو الطرف المقابل له عن الوفاء بالتزام ما مما ينتج عنه خسارة مالية 

طرف مقابل للمجموعة. تشمل مخاطر االئتمان كذلك "مخاطر تركز االئتمان" و"مخاطر التسوية" وهي مخاطر عجز 
عن الوفاء بمعاملة لدى األسواق المالية عند التسوية و المخاطر المتبقية الناجمة عن عدم القدرة الكافية على تحقيق 

 الضمانات اإلضافية في وقت الحق. 
 

 إدارة مخاطر االئتمان وهيكلها:

 
كامل لعمليات تقييم وإدارة وتقارير إن طريقة إدارة مخاطر االئتمان تقوم على أساس المحافظة على االستقاللية والت

 مخاطر االئتمان في ظل سياسات وحدود وأنظمة واضحة للموافقة في قطاعات األعمال. 
 

تركز سياسة االئتمان للمجموعة على السياسات االئتمانية األساسية وتشمل العوامل الثابتة  لإلقراض واألعمال المستهدفة 
 طر العمالء المرتفعة وأدلة رصد المخصصات.  وأدلة السياسات المحددة وإدارة مخا
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 إدارة المخاطر)تتمة(:       05
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(: 
 

 إدارة مخاطر االئتمان وهيكلها )تتمة(:
 

قام مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان واالستثمار بمنح تفويض ألعضاء لجنة إدارة االئتمان واالستثمار وأعضاء محددين من 
وهناك سلسلة من الحدود المعينة المفوض بها لألشخاص بدءا من وحدة   . إلدارة العليا لتسهيل وإدارة األعمال بفاعليةا

ومع ذلك يحتفظ مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان واالستثمار التابعة للمجلس بمطلق   . األعمال حتى الرئيس التنفيذي 
 بالغ كبيرة. الصالحية للموافقة على معامالت االئتمان بم

 
 هناك وحدات مستقلة ضمن إدارة المخاطر تقوم بإدارة مخاطر ائتمان محافظ الشركات والمستهلكين.  

 
 إدارة مخاطر ائتمان الشركات:

 

 إن عملية إدارة مخاطر ائتمان الشركات تتم على النحو التالي: 
 

 تمان للطرف المقابل. يتضمن هذا التقدير يتم منح التسهيالت االئتمانية على أساس تقدير تفصيلي لمخاطر االئ
ومصادر السداد والعوامل االقتصادية السائدة والمحتملة   . والجدارة االئتمانية للعميل  . الغرض من التسهيالت

 واتجاهات هذا القطاع ووضع العميل ضمن القطاع  
 

  التنفيذ المناسب لجميع الموافقات يتم تنفيذ عملية إدارة التسهيالت االئتمانية من قبل وحدة مستقلة لضمان
 االئتمانية واالحتفاظ بالوثائق والمراقبة الفعالة لالستحقاقات وانتهاء الحدود وتقييم الضمانات اإلضافية

 

 تم تطوير وتطبيق نماذج تصنيف داخلي عبر فئات متنوعة من وحدات األعمال  -تصنيف مخاطر المقترضين
مقترضين. يستخدم البنك هذه النماذج لتخصيص فئات تصنيف المخاطر لدى البنك لتقييم جودة االئتمان لل

الداخلية لهؤالء المقترضين استناداً إلى مقياس التصنيف الرئيسي المعتمد لدى البنك. تنقسم درجات التصنيف 
إلى خمس درجات أساسية وخمس درجات فرعية ضمن كل فئة أساسية. يتم تعيين مستويات المقترضين كافة 

اً على مدى احتماالت تخلفهم عن السداد. يصنف العمالء ذوي أعلى جودة ائتمانية ضمن الفئة الرئيسية اعتماد
وهم األقل احتماالً من حيث التخلف عن السداد. يبدي هؤالء المقترضون قابلية قوية للوفاء بالتزاماتهم  3

ن قدرة جيدة أو مقبولة للوفاء بالتزاماتهم مع المالية، والمقترضون ذوي الجودة االئتمانية الجيدة أو المقبولة يبدو
. إن 1و 1مستوى منخفض من مخاطر التخلف عن السداد. يصنف هؤالء المقترضون ضمن الفئات الرئيسية 

لديهم مخاطر معتدلة من حيث التخلف عن السداد ويبدون جودة ائتمانية  4المقترضين ضمن الفئة الرئيسية 
ئمة المراقبة. المقترضون الذين يبدون مؤشرات على انخفاض القيمة يتم ضعيقة أو يمكن إدراجهم على قا

. يتم أيضاً تحديد 5تصنيهفم على نحو منفصل، أي "غير قياسية" و "مشكوك فيها" و " خسارة" ضمن الفئة 
درجات وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة  5إلى  3درجات التصنيف الداخلي بمقياس من 

 ي الخاصة بتصنيف القروض االئتمانية؛المركز
 

  والقطاعات ذات مستويات   ، ويشمل ذلك تحديد الحسابات المتخلفة عن السداد -إدارة الحسابات مرتفعة المخاطر
المخاطر المرتفعة، ووسائل الرقابة المعمول بها لمتابعتها عن قرب. يتم التقيد بسياسات تعليق الفوائد 

 هار الدخل الفعلي ونوعية األصول:والمخصصات بشكل صارم بإظ
 

 

 .مراقبة وإدارة االستثناءات: تتم مراقبة وإدارة االستثناءات بما يتوافق مع السياسات االئتمانية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



91 

                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 إدارة المخاطر)تتمة(:       05
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(  
 

 إدارة مخاطر ائتمان العمالء: 
 

 ن األفراد وتتابع االلتزام بها؛هناك وحدة مستقلة تضع سياسات ائتما 

  تتم مراجعة وتحديث السياسات بشكل منتظم لضمان وضع اتجاهات السوق الحالية في االعتبار في الوقت
 المناسب؛

  يتم تنفيذ إقراض المستهلكين من خالل نظام قائم على تدفق العمل مما يساعد المسئولين على تقييم الحدود
 والموافقة على االستثناءات؛

 ويشمل التقييم آليات المخاطر والمزايا؛ و  . تم تقييم كافة المنتجات الجديدة على ضوء السياسات المعتمدةي 

  يعكس مستوى مخاطر أي حساب المخاطر المرتبطة به بعد مراجعة تاريخ التخلف عن السداد. يتم االستعانة
 فقاً لمقياس تصنيف البنك.بالتطبيق ونماذج السلوك لقياس التعرض لمخاطر ائتمان المستهلكين و

 
 مراقبة المخاطر االئتمانية : 

 

التى يتم استخدامها   . تتم مراقبة عمليات اإلقراض للمجموعة بشكل مستمر من خالل نظام يشمل عالمات اإلنذار المبكر
 لسوق. في عملية تصنيف المخاطر.ويتلو ذلك متابعة العمليات بالحساب وتقدير الضمانات اإلضافية واستطالع ا

 

يتم تقييم جودة المحفظة االئتمانية للمجموعة بشكل مستمر مع متابعتها بناًء على تقارير معلومات االستثناءات و اإلدارة 
المقدمة من وحدات االئتمان واألعمال. تتم كذلك متابعة المخاطر االئتمانية بشكل مستمر مع إعداد تقارير رسمية شهرية 

 دارة العليا على التحوالت في الجودة االئتمانية للمحفظة وعلى العوامل الخارجية المتغيرة.وربع سنوية لضمان إطالع اإل
 

 يقوم فريق "مجموعة القروض الخاصة" المتخصص بإدارة وتحصيل التسهيالت االئتمانية التي بها مشكالت. 
 

 
 إستراتيجية تخفيف مخاطر االئتمان للمجموعة: 

 

  :تقوم المجموعة بالعمل من خالل

 
سقف لإلقراض حسب توجيهات مجلس اإلدارة / لجنة االئتمان واالستثمار التابعة للمجلس/ لجنة االئتمان  -3

   ، و واالستثمار التابعة لإلدارة/ حدود الصالحيات الممنوحة لإلدارة
ن واالستثمار حدود الدولة المعتمدة من مجلس اإلدارة / لجنة االئتمان واالستثمار التابعة للمجلس/ لجنة االئتما -1

 و   . التابعة لإلدارة/ حدود الصالحيات الممنوحة لإلدارة
 سقوف مختلفة للقطاعات / المنتجات. -1

 

 
ويتحقق التنوع من خالل الحدود المقررة   . إن تنوع المحفظة هو أساس إستراتيجية تقليص مخاطر االئتمان للمجموعة

   للعمالء/ القطاع والحدود الجغرافية.
 

لتحويل في شكل قروض مجمعة واتفاقيات المشاركة بالمخاطر المبرمة مع البنوك األخرى وعقود مقايضة إن مخاطر ا
التخلف عن سداد االئتمان وبيع القروض هي ممارسات مقبولة عالمياً وتتبعها المجموعة حيثما كان ذلك مناسباً للحد من 

 تعرضاتها.   
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 

  إدارة المخاطر)تتمة(:      05

 

 تحليل الموجودات حسب األنشطة االقتصادية: 

 

 تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر تركزات االئتمان حسب النشاط االقتصادي للقطاع. فيما يلي تحليل النشاط االقتصادي:

 

 1031 1033 
 ألف درهم 

------------------------------------------- 
 ألف درهم

------------------------------------------- 
       
 القروض 

 والذمم المدينة
التمويل 
 اإلسالمي

 القروض أخرى
 والذمم المدينة

التمويل 
 اإلسالمي

 أخرى

 ----------- ----------- ---------- ----------- --------- ---------- 
 - 457 137335 - 187568 357070 الزراعة و األنشطة المتصلة بها 

 3917399 - 1557131 3717359 - 1137873 حتجار التعدين واال

 4167341 1847066 671707661 4617819 8517148 670347711 الصناعة 

 8597490 6487638 771677404 7007589 6017648 773877695 اإلنشاءات 

 - 371377967 678787180 - 373147835 774097856 التجارة 

 7597644 3817481 476917081 5837435 3967131 478157353 المواصالت واالتصاالت 

 378657557 378107196 3673557516 377697371 171117593 3778097107 الخدمات 

 171347931 1537371 6076107939 171157609 1517855 7574577137 حكومي 

 - 875467485 3971117707 - 3374667489 3979117981 أفراد  –الشخصية 

 - 378667131 971137699 - 171307698 871197184 شركات  –الشخصية 

 174107566 870417686 1578187801 173987907 875177171 1377897454 العقارية 

 1474737367 - - 1077517936 - - بنوك 

مؤسسات مالية أخرى وشركات 
 استثمارية

 
1675587158 

 
671047411 

 
574467194 

 
1671597666 

 
570197481 

 

570117819 

 6397011 5147688 571757393 6017187 370187917 579347391 أخرى 

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

 1979717540 1875157731 38871997166 1670147177 1477187857 10371757071 إجمالي الموجودات 

 - (7877648) - - (371477118) - الدخل المؤجل ناقصاً 

 (376077096) (374317786) (3374847111) (9797438) (170857953) (3475097111) ناقصاً مخصصات انخفاض القيمة 

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

 38678657840 1371957568 1570447959 37678357014 1671157179 1871657444 

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

تشتمل النشاطات األخرى على المستحق من البنوك واألوراق المالية االستثمارية واألوراق المالية للمتاجرة واالستثمار في  الشركات 
 ئتالفات المشتركة.الزميلة واال
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 

 إدارة المخاطر)تتمة(:        05
 

 إن تصنيف األوراق المالية للمتاجرة واألوراق المالية االستثمارية حسب تصنيفها الخارجي كما يلي: 
 

  1031ديسمبر  13كما في 
 

 التصنيف

 المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

 ألف درهم

ق مالية أورا
استثمارية محتفظ 

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق 
 ألف درهم

أوراق مالية 
استثمارية متاحة 

 للبيع 
 ألف درهم 

أوراق مالية 
 للمتاجرة 
 ألف درهم

 اإلجمالي 
 ألف درهم

 ---------- -------- ---------- --------- --------- 
 5317891 - 5317891 - - أأأ
 179977651 1147975 176457186 3377193 - إلى أأ+  -أأ
 174187139 957703 171117538 - - إلى أ+ -أ

 179547068 3717688 175807870 3437131 597397 -أقل من أ
 675917511 7377508 571577851 3637791 1567170 غير مصنفة 

 --------------- ------------ ---------------- ---------------- ---------------- 
 4357567 4107197 3174197539 371107871 3574867155 
 ======== ====== ========= ========= ======== 

 
 والتي أصدر منها بواسطة: 

    

      
 

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

أوراق مالية 
استثمارية محتفظ 

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق 

ة أوراق مالي
استثمارية متاحة 

 للبيع 
أوراق مالية 

 للمتاجرة 
 اإلجمالي 

 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 ---------- -------- --------- --------- --------- 

 174147375 1197114 170377798 3377041 - حكومات
 174937718 1117910 173117714 3437814 17150 مشاريع قطاع عام

 875707451 7687608 771877997 3037510 4317137 قطاع خاص وأخرى
 --------------- ------------ ---------------- -------------- ---------------- 
 4357567 4107197 3174197539 371107871 3574867155 
 ======== ====== ======== ======= ======== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



91 

                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 إدارة المخاطر)تتمة(:        05
 

  1033ديسمبر  13كما في 
 

 التصنيف

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

 ألف درهم

أوراق مالية 
استثمارية محتفظ 

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق 
 ألف درهم

أوراق مالية 
استثمارية متاحة 

 للبيع 
 ألف درهم 

أوراق مالية 
 للمتاجرة 

 درهمألف 
 اإلجمالي 
 ألف درهم

 ---------- -------- ---------- --------- --------- 
 704،000 - 704،000 - - أأأ
 1،656،431 41،349 1،448،984 364،180 - إلى أأ+  -أأ
 171417131 71،173 171147753 147193 - إلى أ+ -أ

 170197138 - 179507108 - 79،030 -أقل من أ
 677407461 471،159 577447014 3607540 1617619 غير مصنفة 

 --------------- ------------ ---------------- --------------- ---------------- 
 4417619 1597333 3570837977 5887679 3674717406 
 ======== ====== ======== ======= ======== 
 

 والتي أصدر منها بواسطة: 
    

      
 

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

أوراق مالية 
استثمارية محتفظ 

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق 

أوراق مالية 
استثمارية متاحة 

 للبيع 

أوراق مالية 
 للمتاجرة 

 
 اإلجمالي 

 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 ---------- -------- --------- --------- --------- 

 1،748،769 49،993 1،518،113 370،448 - حكومات 
 178717751 667499 177337141 817138 317793 مشاريع قطاع عام

 978497885 4717389 878417401 3057445 4197848 قطاع خاص وأخرى
 --------------- ------------ ---------------- -------------- --------------- 
 4417619 1597333 3570837977 5887679 3674717406 
 ======== ====== ======== ======= ======== 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 إدارة المخاطر)تتمة(:        05

 

 أقصى تعرض إجمالي للمخاطر: 
 

ما في ذلك يوضح الجدول التالي أقصى تعرض إجمالي للمخاطر االئتمانية فيما يتعلق بمكونات بيان المركز المالي ب
 المشتقات. يظهر بالجدول إجمالي أقصى تعرض قبل تأثير استخدام التصفية الرئيسية واتفاقيات الضمانات اإلضافية. 

 

 1031 
 ألف درهم 

1033 
 ألف درهم 

 ---------- ---------- 
 39،548،381 1871747634 ودائع لدى المصارف  المركزية

 39،853،579 3774787447 مستحق من البنوك
 37678357014 38678657840 القروض والذمم المدينة 

 1671157179 1371957568 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي
 588،679 371107871 أوراق مالية للمتاجرة 
 3578817717 3471657481 أوراق مالية استثمارية

 170437459 170807357 استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة 
 171987874 171387181 قيمة العادلة الموجبة للمشتقاتال

 1،777،759 671037963 قبوالت العمالء
 ----------------- ----------------- 

 إجمالي )أ( 
 

19070037114 16771107571 

 مطلوبات محتملة 
 

4075697113 1976677111 

 36،481،159 3375807786 التزامات قروض غير قابلة لإللغاء  
 ----------------- ----------------- 

 5673507581 5173507007 إجمالي )ب( 
 ----------------- ----------------- 

 11171837355 14173537113 إجمالي المخاطر االئتمانية )أ + ب( 

 ========= ============ 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

  

 إدارة المخاطر )تتمة(        05

 

 تحليل جودة االئتمان 

 

 مان من خالل فئة الموجودات المالية.إن جودة االئتمان للموجودات المالية تقاس من قبل المجموعة باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. يوضح الجدول التالي جودة االئت

    

 : 1031ديسمبر  13كما في 

 

   

 متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة بتاريخ التقرير

------------------------------------------------------------------------------- 
 منخفضة القيمة بصورة فردية

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

 

 
 المبلغ المرحل 

 ألف درهم

غير منخفضة القيمة 

وال متأخرة بتاريخ 

 التقرير  

 ألف درهم

 يوم  10أقل من 

 ألف درهم 
 يوم  13-60

 ألف درهم 
 يوم  63-90

 ألف درهم
 يوم 90أكثر من 

 ألف درهم 
 المبلغ اإلجمالي

 ألف درهم 

 الفوائد المعلقة

 ألف درهم 

مخصص 

 انخفاض القيمة 

 ألف درهم  

 القيمة المرحلة 

 ألف درهم 

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

 نوع الذمم المدينة

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

 37011 (147147) (57130) 407479 - - - - 3774777415 3774787447 مستحق من البنوك

           القروض و الذمم المدينة: 

 3770147066 (774487556) (378977877) 1671807499 171177707 6947618 377997615 473557451 34377337965 36876117444 قروض الشركات 

 1497736 (175757045) (571617069) 973877810 - 1087181 1677656 373787459 3673677181 3870737196 قروض المستهلكين 

ضمانات دين  –الخزينة 

 3617805 (1457551) - 4097158 - - - - 77395 3737000 رى أخ

 173657869 (377167018) (1117477) 573357174 173717137 1557919 4647366 371307898 1470157179 1371957568 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي  

سندات مالية للمتاجرة 

 واالستثمار: 
          

 - - - - - - - - 171107157 171107157 سندات دين حكومية مدرجة  

 3057541 (347690) - 3107111 - - - - 773047780 771307111 سندات دين أخرى مدرجة 

 977911 (947818) - 3917763 - - - - 7767116 8747369 سندات دين غير مدرجة 

 5847311 (8157651) - 374397776 - - - - 175877181 473737506 سندات أخرى 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======= 
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                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 

 

 إدارة المخاطر )تتمة(        05

 

 تحليل جودة االئتمان )تتمة(
    

 : 1033ديسمبر  13كما في 

 

   

 متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة بتاريخ التقرير

------------------------------------------------------------------------------- 
 منخفضة القيمة بصورة فردية

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

 نوع الذمم المدينة
 المبلغ المرحل 

 ألف درهم

غير منخفضة القيمة 

وال متأخرة بتاريخ 

 التقرير 

 ألف درهم
 يوم  10أقل من 

 ألف درهم 
 يوم  13-60

 ألف درهم 
 يوم  63-90

 ألف درهم
 يوم 90أكثر من 

 ألف درهم 
 المبلغ اإلجمالي

 ألف درهم 
 الفوائد المعلقة

 ألف درهم 

مخصص 

 انخفاض القيمة 

 ألف درهم  
 القيمة المرحلة 

 ألف درهم 
 -------------- --------------- ------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ------------ -------------- -------------- 

 337449 (137031) (17119) 457703 - - - - 3978407310 39،583،579 مستحق من البنوك

           القروض و الذمم المدينة: 

 3871867968 (475467189) (370617311) 1178957179 174517599 7077100 8567696 174057110 31379177991 35876167786 قروض الشركات 

 1567377 (1،170،101) (173337546) 677187016 - 391،171 115،373 374107476 3576017564 3779367663 قروض المستهلكين 

ضمانات دين  –الخزينة 

 300،103 (140،100) - 140،503 - - - - 3637186 1637587 أخرى 

 378157117 (370887191) (847147) 179977977 9197151 4067357 3997315 378197150 1373157948 1671157179 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي  

سندات مالية للمتاجرة 

 واالستثمار: 
          

 - - - - - - - - 176117437 176117437 سندات دين حكومية مدرجة  

 187433 (337555) - 497966 - - - - 771137161 771597674 ى مدرجة سندات دين أخر

 3617310 (3467778) - 1087898 - - - - 8987410 370607550 سندات دين غير مدرجة 

 6167384 (7437750) - 371777914 - - - - 178817583 475387765 سندات أخرى 

 ========= ========== ======== ========= ========== ========== ========== ======== ========= ========== 
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 إدارة المخاطر )تتمة(     05

 
 قروض بشروط تم إعادة التفاوض بشأنها

 

تعتبر القروض ذات الشروط التى تم إعادة التفاوض بشأنها قروضاً تم إعادة هيكلة برنامج السداد الخاص بها للتوافق مع التغيير في 

لنقدية للمقترض مع عدم تقديم أي تنازالت أخرى مثل تخفيض المبلغ أو الفائدة ولكن مع تحسين الضمان في بعض الحاالت. التدفقات ا

 يتم التعامل مع هذه القروض كقروض نموذجية ويستمر تصنيفها كقروض عادية. 

  

 المتأخرة ولكن غير منخفضة القيمة

 

لشركات، عن تسهيالت متأخرة. يتم اإلفصاح عن الفوائد التعاقدية والمبالغ األصلية تم اإلفصاح عن كامل التعرضات القائمة لقروض ا

وذلك نظراً لقدرة   . ترى المجموعة عدم ضرورة خفض قيمة اإلجمالي القائم  ، بالنسبة لتعرضات الشركات. بناًء على التقييم المستقل

اإلجمالية واستحقاق المتأخرات وأنواع الضمانات اإلضافية وجودة المقترض على السداد والسجل السابق للعميل و مستويات التعرض 

الذمم المدينة للمقترض و/أو مرحلة تحصيل المبالغ المدينة للمجموعة. جرى استبعاد المبالغ التي كانت متخلفة السداد وتمت تسويتها 

 في مدة  قصيرة بعد تاريخ الميزانية العمومية بسبب أمور ذات طبيعة تشغيلية 

 

 عريف الموجودات المالية المنخفضة القيمة ت

 

  -يتم تحديد طرف مقابل على أنه منخفض القيمة في الحاالت التالية:

 

في حاالت تعرض الشركات للمخاطر تعتبر المجموعة الطرف المقابل بأنه من غير المحتمل أن يدفع كامل المبلغ  )ا( 

 سباب التالية: المستحق بموجب الشروط األصلية للعقد بسبب أحد األ
 

 تم التعامل مع إإللتزام االئتماني المادي على أساس غير االستحقاق؛ 

 إعادة هيكلة االلتزام االئتماني نتيجة تعثر السداد؛ 

 بيع االلتزام االئتماني بخسارة اقتصادية؛ أو 

 .قيام المجموعة أو طرف ثالث برفع دعوى إفالس ضد الطرف المقابل 

 

 يوماً   90في حالة تأخر المستحقات ألكثر من   بالنسبة لألفراد، )ب( 
 

 تقديرات انخفاض القيمة 

 

يتم مراجعة محفظة الموجودات بصورة ربع سنوية كحد أدنى أو كلما قضت الضرورة. يتم إعادة تقييم أساس االستحقاق وغير 

انية لتصنيفات المخاطر. يتم تصنيف االستحقاق للموجودات ويتم تصنيفه حسب درجة المخاطر المناسبة وفقاً للسياسة االئتم

الموجودات التي تعرضت النخفاض في القيمة كذلك من خالل الموافقة على مذكرة االئتمان ويتم رفع تقارير ربع سنوية بشأنها إلى 

 لجنة مجلس المخاطر. 

 

 تقديرات االنخفاض المحدد في القيمة  

 

كل قرض أو سلفة هامة كل على حدة على أساس فردي بما يتماشى مع قروض الشركات:  تقرر المجموعة المخصصات المناسبة ل

متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمعايير الدولية للتقارير المحاسبية. تقوم الشركة بتصنيف تلك الحسابات حين 

القيمة في تاريخ كل تقرير. يتم تصنيف  يعتبر االسترداد مشكوكا فيه وتضمن وضع مخصصات تبعا لذلك. يتم تقييم خسائر انخفاض

التعرضات االئتمانية بإجراء تقييمات منطقية لمواعيد االستحقاق بما يتماشى مع لوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

في الجودة االئتمانية أو  ومتطلبات معايير التقارير الدولية. يتم تقييم انخفاض القيمة المحددة عندما تظهر هبوطاً هاماً تتم مالحظته

يوماً. يجرى تصنيف الحسابات المتأخرة السداد بصفة عامة إلى حسابات غير قياسية  90تجاوز فترة استحقاق التزام ما ألكثر من 

وحسابات مشكوك في تحصيلها وحسابات خسارة. يتم اتباع اإلرشادات التالية لتصنيف الحسابات إلى غير منخفضة القيمة ومنخفضة 

 لقيمة:ا
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 إدارة المخاطر )تتمة( 05
 

 تقييم انخفاض القيمة )تتمة(
 

  القروض والسلف التي تنطوي على مخاطر مصرفية عادية، بحيث تؤكد المعلومات المتوفرة للبنك إمكانية
 السداد على النحو المتفق عليه يتم تصنيفها كقروض عادية؛

 

 في الحالة المالية والجدارة االئتمانية للمقترض، والتي  تصنف القروض والسلف التي تظهر بعض نقاط الضعف
 تتطلب اهتماما أكثر من المعتاد ولكن ليس تقديم مخصصات على أنها قروض تحت المراقبة؛

 

  هذه الحسابات التي قد تتسبب فيها بعض العوامل السلبية في إعاقة أو ضعف ضمان السداد أو تؤدي إلى إلحاق
"حسابات دون المعتاد". وتشمل هذه الحسابات عموماً، مخاطر تعرضات االئتمان خسارة أو تصنف على أنها 

 أيام متتالية؛ 90بحيث تصبح الدفعات/المبلغ الرئيسي و/أو الفوائد المتفق عليها متأخرة السداد ألكثر من 

 

 ساسي تصنف القروض التي تسدد فوائدها بالكامل وهناك شكوك حول احتمال التخلف عن سداد المبلغ األ
استناداً إلى المعلومات المتاحة، مما يؤدي عموما إلى خسارة جزء من هذه القروض، على أنها "قروض 

 مشكوك فيها"؛ و

 

  تصنف القروض التي استنفد البنك ألجل تحصيلها جميع السبل واإلجراءات المتاحة ولكنه فشل في استرداد أي
 اد أي جزء منها، على أنها "حسابات خسارة".جزء منها أو عندما يكون هناك احتمال أن يتم استرد

 

تعتبر جميع الحسابات المصنفة على أنها "غير قياسية" و "مشكوك فيها" و "خسارة" أنها "حسابات غير منتجة " وإال إذا 
لى تحويل الدين إ -عندما يكون مناسبا –كان هناك اعتقاد بإمكانية استرداد الدين من قبل وحدات األعمال  يتم عندئذ 

مجموعة القروض الخاصة وهي وحدة متخصصة في إدارة تدابير خاصة بتلك الحسابات. تظل تدابير ووضع مخصصات 
 الحسابات غير المحولة إلى مجموعة القروض الخاصة مسئولية وحدة األعمال ذاتها

 
 تقديرات االنخفاض المجمع في القيمة

 
هات معيار التقارير المالية الدوليدة، ومصدرف اإلمدارات العربيدة تم رصد مخصصات إنخفاض القيمة الجماعية وفقاً لتوجي

يتم   ، المتحدة المركزي. إن اإلنخفاضات في القيمة التى لم يكن من الممكن تحديدها فيما يتعلق بالقروض على أساس فردي
ة المحفظددة تقددديرها علددى أسدداس جمدداعي. قامددت المجموعددة بتبنددي المنهجيددات التاليددة لتحديددد مخصصددات انخفدداض قيمدد

 الجماعية: 
 

قروض الشركات: يتم حساب معدالت الخسارة السابقة لمختلف قطاعات العمل بغرض تحديد مخصصات انخفاض القيمة 
كما يتم قياس معدالت الخسارة مقابل المؤشرات   . الجماعية لمحافظ الشركات. لضمان إدراج تأثير الدورة االقتصادية

داد المعلنة والتى تمت مالحظتها سابقاً على مدى الدورات االقتصادية مختلف األسواق. الرئيسية لحاالت التخلف في الس
يتم إجراء تعديالت محددة لمجال العمل بغرض عكس األوضاع الحالية في السوق. كما يتم إجراء سيناريوهات الضغط 

 جماعية. للتأكد من كفاية االحتياطيات ولعكس المستوى الحقيقي لمخصصات انخفاض القيمة ال

 

قروض األفراد: تعتمد معايير المخصصات على منتجات األفراد، وتحديداً، بطاقات االئتمان ومعامالت الرهن وقروض 
يوماً  90السيارات وغيرها من قروض األفراد األخرى. يتم تصنيف كافة قروض األفراد على أنها غير منتجة ألكثر من 

قاً لسياسات المجموعة حول االعتراف بالدخل والخسارة  استناداً إلى من التخلف عن السداد ويتم رصد مخصصات وف
 توجيهات معيار التقارير المالية الدولية ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 
يتم تحديد مخصصات انخفاض القيمة الجماعية لمحافظ المستهلكين على أساس طريقة معدالت التدفق. تتم مراقبة معدالت 

لمجموعة مختلفة من منتجات قروض المستهلكين على مدة فترة زمنية لتحديد متوسط معدالت التدفق. يؤخذ في  التدفق
االعتبار معدالت التدفق ومتوسط معدالت الخسارة للنوافذ التاريخية المختلفة لتحديد المستوى المناسب لمخصصات 

 انخفاض القيمة الجماعية.
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 ة(إدارة المخاطر )تتم     05

 
 تقييم انخفاض القيمة )تتمة(

  
  الشطب

 
الشركات: إن التسهيالت التي يتوقع أن يصحبها خسارة جزئية للمبلغ األساسي ويكون من غير المتوقع استرداد كافة الفوائد 

إلى مجموعة يوماً أو أكثر يتم تيم تحويلها على أساس كل حالة على حده  380والرسوم الخاصة بها أو التى تستحق السداد منذ 
 يتم شطبها وفقاً لموافقة مجلس اإلدارة.   القروض الخاصة بغرض تقديم إدارة معالجة متخصصة عندما يكون مناسباً 

 
 في حالة الوصول إلى تسوية مشتركة بين المجموعة والعميل.  المستهلكون: يتم شطب قروض المستهلكين

 
 بير القانونية وغيرها قبل شطب كافة القروض المقدمة. غالباً ما تنتظر المجموعة لحين استنفاد كافة التدا

 
 إدارة الضمانات اإلضافية

 
تساهم عملية تقييم المخاطر االئتمانية في تحديد المصادر األساسية للسداد والتي تتمثل في التدفقات النقدية االعتيادية للشركة 

تسهيالت االئتمانية بموجب الضمانات اإلضافية، تسعى العائدة للمقترض و/أو دخله الشخصي العادي. عندما يتم تأمين ال
 المجموعة للتأكد من قابلية تنفيذ الضمانات اإلضافية.

 
تشمل الضمانات اإلضافية المقبولة الودائع قيد الحجز واألراضي والعقارات المرهونة والموجودات المنقولة وتتضمن المخزون 

مارية، والذهب والضمانات. يتم توثيق قيمة اإلقراض القصوى وعدد مرات التقييم واألوراق المالية والسندات من الدرجة االستث
 في سياسة االئتمان.

 
يتم إعادة تقييم الضمانات اإلضافية كقاعدة عامة وفقا لسياسة االئتمان في المجموعة. كما تجرى تقييمات استثنائية بحسب طبيعة 

وهذا يتيح للمجموعة تقدير القيمة السوقية العادلة للضمانات اإلضافية الضمانات اإلضافية والظروف االقتصادية العامة. 
 وضمان تغطية المخاطر بشكل مناسب.

 
تستخدم الضمانات اإلضافية والضمانات على نحو فعال كأدوات مخففة من قبل المجموعة. ويتم إجراء رصد مستمر لجودة 

 الضمانات اإلضافية وتقييمها.
 

 مخاطر السوق 
  

اطر السوق في احتماالت التعرض لتغييرات معاكسة في القيمة السوقية لمحافظ ومراكز األدوات المالية نتيجة للتغير تتمثل مخ
 في أسعار السوق مثل أسعار الصرف األجنبي و أسعار الفائدة وأسعار األسهم والسلع وتقلباتها الضمنية والمتبادلة. 

 
لمخاطر السوق إلى محافظ للمتاجرة ومحافظ لغير المتاجرة. تشمل محافظ  تقوم المجموعة بتوزيع محافظها من حيث التعرض

وشاغلة   المتاجرة تلك المراكز المحتفظ بها لغرض المتاجرة الناجمة عن المراكز المصنفة على أنها مراكز صانعة للسوق
ن غير تلك المخصصة للمتاجرة للمراكز وغيرها من مراكز القيمة السوقية. في حين تشمل المحافظ لغير المتاجرة مراكز م

والناشئة عن إدارة سعر الفائدة لموجودات ومطلوبات الخدمات المصرفية للمستهلكين والخدمات المصرفية التجارية في 
، واالستثمارات المالية المصنفة على أنها متاحة للبيع والمحتفظ بها لحين موعد االستحقاق. تتعامل المجموعة من باقة  المجموعة

 عة من األدوات المالية، سواء العينية والمشتقات وتشمل األوراق المالية والعمالت والسلع واألسهم.متنو
 

كجزء من نهج عمل إدارة المخاطر على النطاق الواسع في المجموعة، يتم تطبيق إجراءات مكثفة للحوكمة واإلدارة في إطار 
 أنشطة إدارة مخاطر السوق.
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 خاطر )تتمة(إدارة الم     05

 

 مخاطر السوق )تتمة(

 

إن إدارة مخاطر السوق مصممة لتقليل مبلغ الخسائر المحتملة في المراكز المفتوحة والتي قد تنشأ نتيجة لتغييرات غير متوقعة في 

 أسعار/معدالت السوق. يشمل إطار عمل الحوكمة ما يلي: 

  

مثل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ولجنة المخاطر للمجلس ولجنة الرقابة من قبل اإلدارة العليا ولجان مجلس اإلدارة  •

 االئتمان واالستثمار للمجلس؛

 تقييم مستقل للمراكز التجارية وقياس مخاطر السوق؛ • 

 مجموعة شاملة من السياسات؛ • 

المعرضة للمخاطر وحساسيات  إجراء الرقابة على مجموعة واسعة من مقاييس المخاطر المناسبة لمحافظ التداول مثل القيمة •

 المخاطر؛ و

موافقة سنوية من قبل المجلس على مجموعة من حدود المخاطر مع إجراء رقابة فاعلة وإعداد تقارير واتباع إجراءات حدود    • 

 الفائض التصاعدي.

 

ر ذات السمات االعتيادية تستخدم المجموعة نماذج مناسبة ومصادق عليها على نحو مستقل للسوق لتقييم المراكز وقياس المخاط

ومنتجات السيولة المنتظمة وتتلقى بانتظام معلومات عن السوق من مزودي بيانات السوق الشائعين والمستقلين بغرض قياس ومراقبة 

ر مخاطر السوق. قامت لجنة تقييم مخاطر السوق للمجموعة بإجراء رقابة على عمليات الخزينة اليومية وفقاً لقابلية تحمل المخاط

المحددة من قبل المجلس وذلك من خالل تطبيق سياسات وإجراءات واضحة والتقيد بحدود التداول المعمول بها في المجموعة. وتتم 

مراجعة تلك السياسات واإلجراءات على فترات منتظمة لضمان أن تظل في حدود الفلسفة العامة لمخاطر السوق للمجموعة. بجانب 

 ة للمجموعة يتطلب منها االلتزام بتوجيهات ولوائح السلطات المختصة التي تعمل فيها.  السياسة واإلجراءات الداخلي

 

تعتبر وحدة مخاطر السوق وحدة مستقلة عن نشاطات األعمال/المخاطر وترفع تقريرها لمدير مخاطر االئتمان للمجموعة. يتم اعتماد 

جلس ويتم من خالل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة جميع حدود مخاطر السوق من قبل لجنة االئتمان واالستثمار للم

 التفويض بها إلدارة األسواق العالمية والخزينة )"الخزينة"(. تتم مراجعة أي حدود أو تمديدات جديدة على الحدود القائمة وإذا ما كانت

ة االئتمان واالستثمار للمجلس للموافقة. يكفل ذلك أن مناسبة يتم دعمها من قبل وحدة مخاطر السوق قبل تقديم اقتراح بشأنها إلى لجن

يتم الموافقة على جميع الحدود و التفويض بها ضمن تشاور وثيق مع وحدة مخاطر السوق. يتم تسجيل جميع اختراقات الحدود من 

المجموعة ورئيس المكتب قبل لجنة تقييم مخاطر السوق ويتم رفع تقارير بها إلى مدير مخاطر االئتمان للمجموعة ورئيس خزينة 

المسئول. يجب على إدارة الخزينة تقديم تفسيرات كافية عن أي اختراقات للحدود واإلستراتيجية لمعالجة تلك االختراقات. يتم رفع 

 تقارير شهرية للجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة عن جميع اختراقات الحدود. 

 
ود المخاطر على أساس يومي من خالل نظام مراقبة حدود متعدد الطبقات والذي يستخدم تراقب وحدة مخاطر السوق استخدام حد

بيانات وتقارير من نظام الخزانة. استناداً إلى محفظة التداول وكما يكون مناسباً، تستخدم لجنة تقييم مخاطر السوق للمجموعة مقاييس 
مثل التغير في معدالت الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة للقيمة الحالية تشمل حدود "إيقاف الخسارة"، وإجراءات حساسية سعر الفائدة 

( وإجراءات المركز المفتوح مثل 03( والتغير في معدالت الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة لقيمة الدوالر/الدرهم )دي في 03)بي في 
الخيارات ومقاييس حساسية المخاطر، مثل صافي المركز المفتوح والعقود اآلجلة وإجراءات أخرى افتراضية وحدود عقود 

 "الخيارات اليونانية" والتركيز والسيولة حيثما يكون مناسباً، والقيمة المعرضة للمخاطر سواء اإلجمالي أو بحسب فئة األصول.
 

رة. تعتبر هذه الرسوم يتم إعداد تقرير مراقبة حدود المخاطر واالستخدام التاريخي على أساس يومي  للمراجعة المنتظمة من قبل اإلدا
 البيانية جزءاً من المستندات الشهرية التي ترفعها للجنة إدارة الموجودات والمطلوبات والتي تقدم لإلدارة العليا. 

 
يتم استخدام استراتيجيات التحوط لمخاطر الصرف األجنبي لضمان أن المراكز تقع دائما ضمن الحدود الموضوعة. تتبع المجموعة 

بخصوص مخاطر الصرف األجنبي وقد قامت بوضع حدود على مراكز العملة. يتم قياس مخاطر الصرف األجنبي  سياسة حازمة
باستخدام تقارير عن المراكز تظهر المراكز الطويلة و المراكز القصيرة للعمالت والتي يتم مراقبتها على أساس الوقت الفعلي. يتم 

 أدوات صرف أجنبي فورية وآجلة. إدارة مخاطر الصرف األجنبي بفعالية باستخدام 
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 سجل المتاجرة الخاضع لرقابة إدارة مخاطر السوق للمجموعة

  
تتبع المجموعة سياسة متاجرة حازمة تحكمها سياسات وعمليات محددة على النحو األمثل وهيكل حدود مخاطر السوق. 

يدة والموافقة عليها من قبل اإلدارة العليا في حال ضمان توافر البنية التحتية المناسبة مثل يتم تفويض جميع المنتجات الجد
نماذج التسعير والمخاطرالمصادق عليها بشكل مستقل مع تطبيق المدخالت المناسبة لسعر السوق على تلك النماذج وكذلك 

راجعة وتعديل السياسات، إذا لزم األمر، وتعرض على تسوية المنتج باتباع اإلجراءات المالئمة لعمليات الخزينة. تتم م
لجنة المخاطر للمجلس للموافقة عليها بشكل دوري. تتم مراجعة حدود مخاطر المتاجرة سنويا وتتم الموافقة عليها من قبل 

بما يتالءم مع المجلس. تتولى الخزينة مسؤولية إدارة مخاطر المتاجرة في حدود المخاطر المعتمدة. يتم تحديد هذه الحدود 
أهداف اإليرادات والميزانية العمومية للبنك وبما يتماشى مع قابلية تحمل المخاطر في البنك. كما إن األنظمة واإلجراءات 

 قائمة لمراقبة وإعداد تقارير عن المخاطر ذات الصلة بصورة يومية.
 

لتدابير، بما فيها القيمة المعرضة للمخاطر، لإلحاطة بالجوانب متعددة األبعاد لمخاطر السوق، يتم استخدام عدد من ا
كإجراء لتقييم المخاطر الكلية إلى جانب عدد من إجراءات المخاطر المناسبة ذات الصلة بمحافظ المتاجرة. قام البنك 
بترقية نظام القيمة المعرضة للمخاطر لحسابات القيمة المعرضة للمخاطر وإعداد السيناريوهات واختبار اإلجهاد. يتم 
حساب القيمة المعرضة للمخاطر لفئات الموجودات المحددة وفي اإلجمالي، وذلك باستخدام طريقة المحاكاة التاريخية 

 % على مدى نطاق المحدد )لفترة االحتفاظ(.99وتقاس عند مستوى الثقة 
 

المخاطر في السوق تم ضبط نظام القيمة المعرضة للمخاطر إللقاء الضوء على التأثير المستقل لكل عنصر من عناصر 
والذي يساهم في العدد اإلجمالي للقيمة المعرضة للمخاطر. وبالتالي يقيس البنك القيمة المعرضة للمخاطر من خالل أنواع 

 المخاطر التالية:
 

 القيمة المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة • 
 القيمة المعرضة لمخاطر العمالت األجنبية • 
 الملكية القيمة المعرضة لمخاطر حقوق • 
 القيمة المعرضة لمخاطر السلع • 
 القيمة اإلجمالية المعرضة لمخاطر  • 

  
 تم التوصل إلى أرقام القيمة المعرضة للمخاطر المدرجة أدناه كما في نهاية العام باستخدام الضوابط التالية: 

 
 %99مستوى الثقة:  • 
 يوم 3فترة االحتفاظ:  • 
 ستخدام عامين من البيانات التاريخيةالمنهجية: محاكاة تاريخية با • 
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 سجل المتاجرة الخاضع لرقابة إدارة مخاطر السوق للمجموعة )تتمة(    
 

 القيمة اإلجمالية المعرضة للمخاطر
 
 

 
 
 

1031  
 ألف درهم

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

1033 
 ألف درهم

-------------- 
   
 57691 67096 توسطم

 37055 987 الحد األدنى
 137335 357190 الحد األقصى

 37311 17191 ديسمبر 13الرصيد كما في 
 

في العام الحالي أجرت المجموعة تغييراً في المنهجية المستخدمة لقياس القيمة المعرضة للمخاطر وهي االنتقال من 
ر إلى منهجية المحاكاة التاريخية لقياس القيمة المعرضة للمخاطر. منهجية مونت كارلو لقياس القيمة المعرضة للمخاط

وهذا التغيير في المنهجية سيتيح إمكانية أفضل لفهم مصادر مخاطر السوق لمحافظ المتاجرة، ويوفر سيناريوهات أكثر 
 مالءمة الختبارات الضغط، وسيؤدي إلى تحسين إدارة المخاطر من حيث التعرض لمخاطر السوق. 

 
  ح الجدول أدناه األرقام المقارنة للقيمة المعرضة للمخاطر بموجب هذين المنهجين.يوض

 
 القيمة اإلجمالية المعرضة للمخاطر 

 
1033  

 المحاكاة التاريخية
 ألف درهم 

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

1033 
 مونت كارلو 

 ألف درهم
-------------- 

 
 57705 57691 متوسط

 71 37055 الحد األدنى
 117116 137335 قصىالحد األ
 17546 37311 ديسمبر  13كما في 
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 المخاطر التشغيلية 

 

هي عبارة عن مخاطر الخسائر التي تنجم عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو الموظفين أو األنظمة أو نتيجة 
 المخاطر اإلستراتيجية والشهرة ولكن تتضمن المخاطر القانونية والتنظيمية. لحدث خارجي. وبهذا فهي ال تتضمن 

 

تحدد سياسة المخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة الخطوط الهامة للنهج و بناء الحوكمة لمراقبة وإدارة المخاطر 
، كما تم تلخيصه فيما يلي ، جاري . أن هيكل المخاطر التشغيلية للمجموعة 1التشغيلية ولضمان االلتزام بمتطلبات بازل 

 المضي في تطبيقه على جميع وحدات المجموعة. 
 

تحديد و تقييم وإعداد تقارير وإدارة ومراقبة  1تمكن عمليات إدارة المخاطر للمجموعة، كجزء من تطبيق متطلبات بازل 
خاطر التشغيلية مع تولي اللجنة التنفيذية المخاطر التشغيلية للمجموعة. إن اإلدارة المختصة لديها مسئولية عن إدارة الم

 المسئولية المجملة عن إقرار المخاطر التشغيلية واعتماد إجراءات تخفيف المخاطر التشغيلية. 
 

قامت المجموعة بإنشاء وحدة المخاطر التشغيلية ضمن وحدة مراقبة المخاطر للمجموعة لتأسيس الهيكل العام و بناء 
المخاطر التشغيلية. تقوم هذه الوحدة بتطوير وتنفيذ األساليب الخاصة بتحديد وتقييم ومراقبة الحوكمة المبين في سياسة 

المخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة بالكامل وتقديم تقارير منتظمة وشاملة حول المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة 
ي مراقبة وإدارة المخاطر التشغيلية الخاصة بهم. فضالً العليا. تقوم هذه الوحدة بدعم وحدات األعمال والوحدات المساندة ف

تقوم وحدة المخاطر التشغيلية للمجموعة بتقديم تحليالت وتقارير حول المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا كما   . عن ذلك
 تجري إشراف ومراقبة مستقلة للمخاطر وإجراءات تخفيفها. 

 

غيلية من خالل لجنة المخاطر التشغيلية وااللتزام  والتي تقوم بمراجعة المخاطر يتم تنظيم هيكل الحوكمة للمخاطر التش
التشغيلية للمجموعة على فترات منتظمة كما تقوم بتفعيل أدوات الرقابة القائمة للتخفيف من تلك المخاطر. ترفع لجنة 

 العليا لكل وحدة وإدارة رئيسية للمجموعة. المخاطر التشغيلية وااللتزام تقريرها للجنة التنفيذية وتطلب مشاركة اإلدارة 
 

 قامت المجموعة بتطبيق اإلجراءات التالية بغرض إجراء مراقبة وإدارة نشطة للمخاطر التشغيلية: 
 

  تقييم أي مخاطر تشغيلية لمنتج جديد أو معدل أو عملية قبل تطبيقه. يعمل ذلك على تحديد وتخفيف المخاطر
 ت جديدة أو عمليات أو أنظمة ذات مبادرة تغيير رئيسية؛التشغيلية قبل استحداث منتجا

 
  تحديد المخاطر الكامنة والمتبقية في جميع وحدات وشركات المجموعة وتقييم الكفاءات الرقابية وكذلك تقييم

التأثيرات الممكنة والمتوقعة لمخاطر التشغيل. تتم رقابة وإعادة تقييم المخاطر التي يتم تحديدها بشكل منتظم 
 ن طريق اإلدارة الرئيسية؛ع

 

  إن عملية تحصيل بيانات الخسارة الداخلية تعمل على إدارة المخاطر بطريقة فعالة وكافية أي تحليل الجذور
المتسببة في ذلك وتحسين المراقبة وتقليل احتمال الخسارة. تقع مسئولية تحديد واإلخطار عن أحداث المخاطر 

شرين لألعمال والوحدات المساندة أي في المكان الذي يقع فيه الحدث. أن التشغيلية على عاتق المديرين المبا
وحدة إدارة المخاطر التشغيلية تدعم الوحدات المعنية في تحليل أحداث المخاطر التشغيلية كما ترفع تقارير 

 لكافة المجموعة عن هذه األحداث؛
 

 المجموعة ونظم المعلومات ومصادرها  تضمن عمليات أمن تقنية المعلومات سرية وسالمة وتوافر معلومات
من خالل اختيار وتطبيق نظم الحماية المناسبة. كما تضمن وحدة المخاطر التشغيلية للمجموعة دمج العمليات 

 األمنية ضمن اإلستراتيجية وعمليات تخطيط العمليات لحماية رسالة المؤسسة ؛
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 



011 

                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 إدارة المخاطر )تتمة(    05

 
 غيلية )تتمة( المخاطر التش

 

  كما يوجد برنامج تأمين شامل والذي يعد بمثابة مكون مدمج إلستراتيجية المجموعة في تقليل المخاطر
 التشغيلية؛ و

 

  تتيح سياسة إدارة استمرارية األعمال للمجموعة إمكانية تنفيذ تدابير لحماية موارد المجموعة وللمحافظة على
 وقوع كوارث. استمرارية األعمال التجارية في حالة

 
 مخاطر السيولة 

 
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة لتمويل زيادة في الموجودات أو لسداد االلتزامات حين يستحق موعدها 
)والتي تعرف بمخاطر التمويل المنتظم( أو بسبب عدم القدرة على تحويل الموجودات إلى نقد بأسعار معقولة ) والتي 

 السوق( بأسعار معقولة. تنشأ المخاطر عن عدم التطابق في مبالغ وأوقات التدفقات النقدية.  تعرف بمخاطر سيولة
 

 األهداف وهيكل الحوكمة 
 

يكمن الهدف من إطار إدارة السيولة والتمويل لدى المجموعة في ضمان الوفاء بجميع التزامات التمويل المنظورة )في 
وبأن االنخراط في أسواق التمويل الكبيرة يتم وفق عملية فعالة   استحقاقها ظل كل من الظروف المعتادة و المشددة( عند

ومنسقة ومنخفضة التكلفة. تحقيقا لهذه الغاية تحافظ المجموعة على قاعدة تمويل متنوعة تشمل الودائع الرئيسية 
اق الكبيرة تتسم بقدر للمستهلكين والشركات والمؤسسات. ويتعزز ذلك عن طريق توفير تمويل وفرص استثمارية لألسو

عال من الموجودات السائلة وتنوع العمالت ومواعيد االستحقاق لتمكين المجموعة من االستجابة بسرعة وسالسة 
 لمتطلبات السيولة غير المتوقعة.

 
ولة تتم إدارة مخاطر السيولة مركزيا من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة حيث تأتي إدارة مخاطر السي

على رأس جدول أعمالها. تضم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الماليين 
والخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات   . وكبير مسؤولي المخاطر ورؤساء جميع أقسام األعمال الرئيسية ) الخزينة

وهي السلطة المركزية المعنية بتحديد وإدارة هذه المخاطر. تتولى   ( رواتوالخدمات المصرفية للمستهلكين وإدارة الث
إدارة السيولة والموجودات والمطلوبات في الدائرة المالية للمجموعة المسؤولية عن قياس السيولة ورصد ومراقبة 

 موعة.التعرض للمخاطر وإصدار تقارير مستقلة حول ذلك إلى لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمج
 

فيما يتعلق بالشركات التابعة والفروع الخارجية العاملة التي تخضع لحدود إضافية خاصة بالسيولة من قبل الجهة 
التنظيمية المحلية، تكون تلك الشركات التابعة أو الفروع مسئولة عن إدارة السيولة العامة التي تخصها ضمن الحدود 

المركزية للمجموعة. تقوم الخزينة المركزية للمجموعة بمتابعة التزام كل  التنظيمية المقررة بما يتماشى مع الخزينة
 الشركات التابعة والفروع الخارجية العاملة بالحدود التنظيمية المحلية المقررة. 

 
 السياسات واإلجراءات

  
ورقابية تشمل أنشطة  من خالل الخزينة سياسة تشغيل تحوطية  . تتبع لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة

إدارة مخاطر السيولة في المجموعة. تقوم الشركات التابعة بتنسيق رأس المال الخاص بها وسوق عمليات التمويل الكبيرة 
بأفضل تسعير من خالل إدارة الخزينة لدى المجموعة وتحت إشراف و تعليمات لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات لدى 

 المجموعة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
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 إدارة المخاطر )تتمة(     05

 
 مخاطر السيولة )تتمة(

 
 السياسات واإلجراءات )تتمة(

 
 تشمل إدارة عمليات السيولة والتمويل على وجه التحديد ما يلي: 

  

  توقع التدفقات النقدية من العمالت الرئيسية في مختلف الظروف الصعبة والنظر في مستوى الموجودات السائلة
 علق بذلك؛ الضرورية فيما يت

  تحليل عدم التطابق بين الموجودات والمطلوبات لفترات مختلفة مع التركيز على أقصر أطر زمنية. تستند هذه
واإلبقاء على االفتراضات الضعيفة لألصول والمطلوبات   التقارير حول الفجوات على التدفقات النقدية التعاقدية

 ى السيولة عن طريق االلتزامات غير المسحوبة؛التي لم يحّل أجل استحقاقها والطلب المحتمل عل

 مراقبة سيولة الميزانية العمومية ونسبة السلف إلى الودائع بموجب المتطلبات الداخلية والتنظيمية؛ 

 الحفاظ على نطاق متنوع من مصادر التمويل مع تسهيالت تمويل احتياطية؛ 

  إدارة تركزات وسمات استحقاقات الديون؛ 

 مويل الديون؛ الحفاظ على خطط ت 

  رصد تركزات المودعين لتفادي االعتماد الزائد على شريحة كبيرة من المودعين األفراد وضمان توفير قدرات
 تمويل مرضية؛ و

  الحفاظ على خطط السيولة والتمويل في الحاالت الطارئة. تساهم هذه الخطط في تحديد المؤشرات المبكرة
تعين اتخاذها في الحاالت المعقدة الناجمة األزمات الطارئة أو لألوضاع الصعبة وتصف اإلجراءات التي ي

 مع التقليل من اآلثار السلبية طويلة المدى التي قد تترتب على األعمال.   . غيرها
 

 مراقبة مخاطر السيولة
 

خاطر السيولة تقوم إدارة السيولة والموجودات والمطلوبات في الدائرة المالية للمجموعة بمراقبة وتقييم جميع مراكز م
 الممولة لضمان إن التدفقات النقدية المستقبلية كافية لتغطية استحقاق المطلوبات على المدى القصير وبالعمالت الرئيسية. 

  
تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة بمراجعة القدرة التمويلية و حساسيتها ألي حدث رئيسي اعتماداً على 

 دى المجموعة المسئولة على اإلبقاء على مصادر تمويل مختلفة ضمن أسواق المال والنقد. تقدير وحدة الخزينة ل
 

تتبع المجموعة خليط منوع من أدوات مراقبة السيولة والتي توفر ضمان توافر األموال بدون التعرض لمخاطر تكاليف 
يتمثل نهج المجموعة في إدارة مخاطر  مرتفعة لألموال من تسييل الموجودات أو عروض الشراء الهجومية على الودائع.

السيولة بلضمان توافر أموال كافية من مصادر منوعة في جميع األوقات. تقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات لدى 
 المجموعة بمراقبة تركزات المخاطر من خالل مجموعة منوعة من اإلنذارات )بخالف الحدود اإللزامية( والتي تشمل:

 

 دعين؛تركزات المو 
 تحليل االستحقاق/التركزات؛ 
 برامج التمويل المختلفة؛ 
 تنويع المستثمرين؛ و 
  .مزيج من القنوات )المستهلكين في مواجهة الشركات( ومنتجات المطلوبات 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 إدارة المخاطر )تتمة(     05

 
 مخاطر السيولة )تتمة(

 
 الحد من مخاطر السيولة

 
ت والمطلوبات لدى المجموعة بالتعاون مع إدارة الخزينة مسئولة بشكل رئيسي عن تنفيذ تعتبر لجنة إدارة الموجودا

إستراتيجيات إدارة السيولة في المراكز المنتظمة والمحافظة على احتياطيات سيولة كافية لمقابلة أي مواقف تعثر محتملة. 
استثمارية وشهادات إيداع صادرة عن  كما تحافظ المجموعة على احتياطيات سيولة كافية مؤلفة من أوراق مالية

بحيث يمكن إضفاء الصفة النقدية عليها في وقت قصير     بحد أدنى( -المصرف المركزي عالية الجودة االئتمانية )فئة أأ
وبأدنى حد من التكلفة. كما تساهم وحدات األعمال األخرى في إدارة السيولة المنتظمة اإلجمالية من خالل إستراتيجيات 

 ع المنتجات وأهداف الودائع. تنوي
  

تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة، وفقا ألفضل الممارسات، أن المستخدمين ومقدمي السيولة كمصدر 
يجب أن يتم تحفيزه بأسلوب يتسم بالعدالة و الشفافية. يتم تحقيق ذلك من خالل نظام تسعير تحويل األموال والذي يتم 

/تعويض لسيولة الموجودات المتضمنة أو طبيعة بناء المطلوبات المتضمنة. إن هذه اإلجراءات متأصلة في تعديله لتغيير
قرارات تسعير المنتجات و أنظمة قياس األداء. تقوم إدارة السيولة والموجودات والمطلوبات في الدائرة المالية للمجموعة 

ارة وضبط نظام تسعير تحويل األموال للمجموعة في ضوء بالتعاون مع لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بإد
 سياسات األعمال و تحركات السوق. 

 
تستخدم المجموعة اختبار تحمل التدفقات النقدية كجزء من مراقبة عملياتها لتقييم مخاطر السيولة. ال تقوم المجموعة 

وحسب المتعارف عليه في معايير   ، حيث أن ذلك  بإدارة السيولة عن طريق إجراء تخصيص واضح لرأس المال،
ممارسات األعمال في هذا القطاع، ال يعتبر على أنه آلية مناسبة أو دقيقة إلدارة هذه المخاطر. تدرك المجموعة أن قاعدة 
رأس المال القوية يمكن أن تساعد على التخفيف من مخاطر السيولة عن طريق توفير احتياطيات رأس مال كافية للسماح 

وأيضاً من خالل العمل على تقليل مخاطر   . بتكوين  األموال الالزمة ألعمالها وتوظيفها في مراكز السيولةللشركات 
 السيولة التي يتحملها مقدمو األموال للمجموعة.
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 إدارة المخاطر )تتمة(   05
 

 تحليل االستحقاق للموجودات و المطلوبات: 
 

 لموجودات ومطلوبات المجموعة: يوضح الجدول التالي ملخصاً لخصائص االستحقاق 

 
 1031ديسمبر  13كما في 

 
 شهور 1خالل 

 
 ألف درهم

 شهور 1أكثر من 
 وحتى سنة
 ألف درهم

  1أكثر من سنة وحتى 
 سنوات

 ألف درهم

 سنوات  1أكثر من 
 سنوات 5وحتى 

 ألف درهم

 سنوات 5أكثر من 
 و غير محدد

 ألف درهم

 اإلجمالي
 

 ألف درهم
 -------------- ------------- ------------ ---------------- ---------------- ---------------- 

       الموجودات
 1077737861 - - - 671507000 1475137861 نقد وودائع لدى المصرف المركزي 

 3774787447 3047433 373157461 371557381 378977815 3170857557 مستحق من البنوك 
 38678657840 1376977173 1478707119 1178437419 3076137111 9678157469 المدينة  القروض و الذمم

 1371957568 973317111 671147610 576707360 371417141 970167134 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي 
 371107871 8697165 1587191 195 917839 - أوراق مالية للمتاجرة

 3471657481 471017014 171917814 175657144 171147419 7687851 أوراق مالية استثمارية
 170807357 170807357 - - - - استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

 171387181 6107195 1677387 6467769 4477889 3167141 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 
 373187713 373187713 - - - - عقارات استثمارية 

 671037963 - - - 3917104 673097757 قبوالت العمالء 
 174697356 174697356 - - - - الممتلكات والمعدات

 577537038 577537038 - - - - الشهرة والموجودات غير الملموسة 
 674187874 173357440 - 8917061 371197133 173937363 الموجودات األخرى 

 ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 10871967153 6071637130 1573597715 1478717153 1571177853 35176757134 إجمالي الموجودات      

 ========== ========== ========== ========= ========= ========= 
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 اطر )تتمة( إدارة المخ   05

 
 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات )تتمة(:

 

 1031ديسمبر  13كما في 

 خالل ثالثة أشهر 

 

 ألف درهم

أشهر وحتى  1أكثر من  

 سنة

 ألف درهم

 1أكثر من سنة وحتى 

 سنوات

 ألف درهم

 5سنوات وحتى  1أكثر من 

 سنوات

 ألف درهم

 سنوات 5أكثر من 

 و غير محدد

 ألف درهم

 اإلجمالي

 

 ألف درهم

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

       المطلوبات 

 1173687817 - - - 174887491 3876807114 مستحق للبنوك 

 37671387358 173747079 3687783 3379147535 1977357401 31371157180 ودائع العمالء 

ودائع  للعمالء على أساس النظام 

 1776307189 - - 971397791 974567991 3879117504 اإلسالمي

 7107871 - - - 6587483 717191 اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك

 3773907791 471957914 576357903 177517547 379377819 175087593 دين صادر وأموال مقترضة أخرى

 176717000 - 176717000 - - - صكوك مستحقة الدفع 

 170147344 5417551 4317911 5337061 4447159 3117117 القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

 671037963 - - - 3917104 673097757 قبوالت العمالء 

 577697713 - 3117773 - 171177318 171987811 المطلوبات األخرى 

 1674987576 1674987576 - - - - إجمالي حقوق الملكية 

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

 10871967153 4476337311 3070057186 1474377937 4971307889 38070537017 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

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

       خارج الميزانية

 1871997343 - - 3875107700 3079547476 878117965 خطابات االعتماد والضمان

       6533ديسمبر  83

 18476317186 5179887507 1177107143 4474347679 1571477119 31871117610 الموجودات

 18476317186 1970737438 3477317896 875757565 5178367849 36974167658 المطلوبات

 1771377437 379317676 - 3678467077 773057713 3371517911 بنود خارج الميزانية

 
 
 
 
 
 



000 

                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 
 

 إدارة المخاطر )تتمة(    05
 
 المستحقات التعاقدية المتبقية: تحليل المطلوبات المالية من خالل  
 

اعتماداً على التزامات السداد التعاقدية الغير مخصومة. و يتم التعامل مع عمليات  1031ديسمبر  13يوضح الجدول التالي ملخصاً لخصائص االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة كما في 
، المجموعة تتوقع بان ال يقوم الكثير من العمالء بطلب السداد في أول تاريخ للسداد الذي يتطلب من  يت على الفور. إال أنالسداد والتي تخضع لإلشعارات كما لو إن هذه اإلشعارات أعط

  المجموعة السداد فيه وال يظهر الجدول التالي التدفقات المالية المتوقعة الموضحة من قبل المجموعة في سجل االحتفاظ بودائع المجموعة.
 

 1031بر ديسم 13كما في 
 

 القيمة المرحلة 

 

 ألف درهم

 اإلجمالي االسمي

 للتدفقات الخارجة

 ألف درهم

 شهور 1خالل 

 

 ألف درهم

شهور  1أكثر من 

 حتى سنة واحدة

 ألف درهم

أكثر من سنة وحتى 

 ثالث سنوات

 ألف درهم

سنوات  1أكثر من 

 سنوات 5وحتى 

 ألف درهم

 سنوات 5أكثر من 

 

 ألف درهم

 ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ ------------------ ---------------  المطلوبات المالية

 مستحق للبنوك 

 

1173687817 (1171017989) (3876997138) (176047773)   - 

 ودائع العمالء 

 

37671387358 (37878437477) (31171697753) (1979317031) (3173137465) (1817341) (171567305) 

 ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي

 

1776307189 (1777367179) (3879557703) (975147613) (971157957) - - 

 اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك

 

7107871 (7157748) (767953) (6587797) - - - 

المقترضة الديون المصدرة واألموال 

 (474617130) (673167807) (174317011) (171307310) (176317998) (3878167378) 3773907791 األخرى 

 

 - (178837100) (1157418) (3117015) (407679) (471697141) 176717000 صكوك مستحقة الدفع

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

 15776937919 (16177917031) (37176567198) (4670117167) (1670957881) (3071907350) (777387135) 

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

 - - (3674937311) (675947005) (3571347034) (1871997343) 1871997343 خطابات االعتماد والضمان

 - - - (679687571) (476317131) (3375807786) 3375807786 التزامات قروض غير قابلة لإللغاء
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 إدارة المخاطر )تتمة(    05

 
 القيمة المرحلة 1033ديسمبر  13كما في  

 
 ألف درهم

 اإلجمالي االسمي
 قات الخارجةللتدف

 ألف درهم

 شهور 1خالل 
 

 ألف درهم

شهور  1أكثر من 
 حتى سنة واحدة

 ألف درهم

أكثر من سنة وحتى 
 ثالث سنوات

 ألف درهم

سنوات  1أكثر من 
 سنوات 5وحتى 

 ألف درهم

 سنوات 5أكثر من 
 

 ألف درهم
 --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------- ------------------- ------------------- 

 المطلوبات المالية 
 

 مستحق للبنوك 

 
1673057111 (1673167680) (1171147781) (179337898) - - - 

 ودائع العمالء 

 
35470317407 (35770977316) (33874607896) (1478507511) (377147838) (3170507880) - 

 ء على أساس النظام اإلسالميودائع  للعمال

 
1971007646 (1971337906) (1171197081) (3074407015) (474507937) (370837871) - 

 اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك

 
175397660 (175197506) (378617968) (317549) (6617989) - - 

الدددددديون المصددددددرة واألمدددددوال المقترضدددددة 

 (175377413) (375917975) (175647970) (678117998) (377367767) (3671357313) 3576167867 األخرى 
 

 صكوك مستحقة الدفع
 

371197383 
 
(371417183) 

 
(17100) 

 
(371197383) 

 
- 

 
- 

 
- 

 ---------------- ------------------- ------------------- ---------------- ------------------ ------------------- ------------------- 
 11878347994 (14175417710) (36776087695) (4771777391) (974317964) (3477157717) (175377413) 
 ========= ========== ========== ========= ========== ========== =========== 

 (173117688) - (3678687616) (679847843) (3371137151) (1771377437) 1771377437 خطابات االعتماد والضمان
 

 التزامات قروض غير قابلة لإللغاء
 

3674817159 
 
(3674817159) 

 
(974367631) 

 
(170997634) 

 
(179677011) 

 
- 

 
- 
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 إدارة المخاطر )تتمة(    05

 

 مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفية

 

على أنه تعرض المنتجات لغير المتاجرة المقدمة من قبل المجموعة إلى  يتم تعريف مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفية

معدالت الفائدة. تشمل المنتجات لغير المتاجرة كافة مراكز السجالت المصرفية الناتجة عن معدالت الفائدة للموجودات والمطلوبات 

المالية التي يتم تخصيصها على أنها متاحة للبيع  المصرفية للمستهلكين والموجودات والمطلوبات التجارية للمجموعة واالستثمارات

والمحتفظ بها لحين موعد االستحقاق.  تنشأ مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفية أساسا من عدم التطابق بين اإليرادات 

إلى وضع افتراضات لخيارات  وذلك نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة. تكمن تعقيدات تحليل هذه المخاطر في اللجوء  وتكاليف تمويلها،

وكذلك من االفتراضات السلوكية فيما يتعلق بالفترة   ، ، مثل حاالت السداد المبكر لقروض المستهلكين متأصلة في منتجات معينة

 االقتصادية للمطلوبات التي تسدد على نحو تعاقدي عند الطلب مثل الحسابات الجارية.

 

عال، يتم تحويل مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفية المتعلقة بالمنتجات لغير المتاجرة من أجل إدارة هذه المخاطر على نحو ف

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بموجب نظام تسعير تحويل األموال. يكون مطلوباً من لجنة  إشرافإلى الخزينة تحت 

راكز مخاطر سعر الفائدة هذه لضمان توافقها مع حدود مخاطر أسعار إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة إجراء رصد منتظم لم

 الفائدة.
  

تضمن إدارة السيولة والموجودات والمطلوبات في الدائرة المالية للمجموعة دقة وصحة نتائج البيانات )بما يتناسب مع طبيعة وتعقيد 

التسعير والخيارات المتأصلة وغيرها من التفاصيل لتوفير  حصص المجموعة( المتعلقة بمعدالت الفائدة ومواعيد االستحقاق وإعادة

صورة دقيقة ومعقولة حول التغيرات في القيمة االقتصادية أو األرباح. كما تضمن إدارة السيولة والموجودات والمطلوبات في الدائرة 

ات نقدية( معقولة وموثقة بشكل صحيح المالية للمجموعة أيضا أن تكون نظم االفتراضات )التي تستخدم لتحويل المراكز إلى تدفق

ومستقرة على مر الزمن. يتم توثيق وتعديل وقبول التغييرات الجوهرية على االفتراضات من قبل مجموعة إدارة األصول 

 والمطلوبات.

 

التحركات تطبق المجموعة اختبارات الضغط من خالل محاكاة   . لقياس مخاطر أسعار الفائدة اإلجمالية في السجالت المصرفية

 نقطة أساس إلى منحنى/منحيات العائد والتناظر وتأثيرها على صافي الدخل من الفائدة. 100الموازية لـ  
 

 1031ديسمبر  13كما في  

------------------------------- 
 1033ديسمبر  13كما في 

------------------------------- 
 المبلغ 

 ألف درهم

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

 متغير

 ف درهمأل

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

 المبلغ

 ألف درهم

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

 متغير

 ألف درهم

------------- 
 3،070،397 7،119،097 9097754 677067644 نقطة أساس 100المعدالت أعلى بـ 

 - 6،158،900 - 577967890 حالة األساس

 (910،054) 5،118،846 (4177806) 571597084 نقطة أساس   100المعدالت أقل بـ 

 

تستند حساسيات سعر الفائدة المبينة في الجدول أعاله إلى سيناريوهات مبسطة، أي أن التوقعات أعاله تفترض أن أسعار الفائدة لجميع 

بينما   . وبالتالي ال تعكس التأثير المحتمل على صافي الدخل من الفائدة نتيجة لتغير بعض األسعار  االستحقاقات تتغير بنفس المقدار،

بقى أسعار أخرى دون تغيير. وهذا التأثير ال يشمل اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في الخزينة أو في وحدات األعمال لتقليل آثار ت

وعملياً، تسعى الخزينة وعلى نحو استباقي إلى تغيير خصائص مخاطر أسعار الفائدة للحد من الخسائر وتحقيق   . مخاطر أسعار الفائدة

بما في ذلك إدارة جميع تلك   . افي اإليرادات. تساهم تلك التوقعات أيضاً في التوصل إلى افتراضات أخرى مبسطةأقصى استفادة من ص

 المراكز حتى موعد االستحقاق.

 

قامت المجموعة بوضع حدوداً اعتمادا على   ، لقياس وإدارة مخاطر سعر الفائدة و تأثيره المحتمل على القيمة االقتصادية على المؤسسة

عر قيمة نقطة أساس واحدة. يتم قياس فجوات سعر الفائدة و اختبارات الحساسية على أساس شهري من قبل إدارة السيولة س

 والموجودات والمطلوبات في الدائرة المالية للمجموعة ويتم مراقبتها من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
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 إدارة المخاطر )تتمة(    05
 

 إعادة تسعير سعر الفائدة:تحليل 
 

 أقل من شهر 1031ديسمبر  13كما في 

 

 ألف درهم

 1أكثر من شهر وحتى 

 أشهر

 ألف درهم

 أشهر  1أكثر من 

 أشهر 6و حتى 

 ألف درهم

أشهر وحتى  6أكثر من 

 سنة

 ألف درهم

 أكثر من سنة

 

 ألف درهم

 ال يحمل فائدة

 

 ألف درهم

 اإلجمالي

 

 ألف درهم

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

        الموجودات 
 1077737861 3677137100 - 470007000 171507000 179557000 478457561 نقد وودائع لدى المصرف المركزي 

 3774787447 176717081 4457696 1657497 7507331 578477410 671977618 بنوك مستحق من ال

 38678657840 107589 3877687501 470167690 3171117689 4371137597 30971747771 القروض والذمم المدينة  

 1371957568 1417640 3171097043 176447838 471777913 177987414 770137714 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي

 371107871 1687109 7597844 457135 477504 - - أوراق مالية للمتاجرة

 3471657481 175717011 679957516 371157171 170387418 371687949 847156 أوراق مالية استثمارية

استثمارات في شركات زميلة 

 وائتالفات مشتركة 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

170807357 

 

170807357 

 171387181 171387181 - - - - - مة العادلة الموجبة للمشتقات القي

 373187713 373187713 - - - - - عقارات استثمارية 

 671037963 671037963 - - - - - قبوالت العمالء 

 174697356 174697356 - - - - - ممتلكات ومعدات

 577537038 577537038 - - - - - الشهرة والموجودات غير الملموسة 

 674187874 674187874 - - - - - الموجودات األخرى 

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

 10871967153 5070077311 4073787639 3174377591 1177777665  5473937400 31777117941 إجمالي الموجودات 

 ========== ========== ========= =========== ========= ========= =========== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

 إدارة المخاطر )تتمة(    05
 تحليل إعادة تسعير سعر الفائدة )تتمة(:

 

 1031ديسمبر  13كما في 

خالل ثالثة أشهر  من 

 شهر

 ألف درهم

 1أكثر من شهر وحتى 

 أشهر

 درهم ألف

 أشهر  1أكثر من 

 أشهر 6و حتى 

 ألف درهم

أشهر  6أكثر من 

 وحتى سنة

 ألف درهم

 أكثر من سنة

 

 ألف درهم

 ال يحمل فائدة

 

 ألف درهم

 اإلجمالي

 

 ألف درهم

 

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

- 

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

        المطلوبات وحقوق الملكية

 1173687817 9967911 - 375137833 379667681 176017876 3470807515 مستحق للبنوك 

 37671387358 5377017195 3479387197 3475417565 3573737778 1074177157 4975417966 ودائع العمالء 

 1776307189 678707999 373057136 8867990 3073187614 976067093 970317159 النظام اإلسالمي ودائع  للعمالء على أساس

 7107871 - - - 6587483 - 717191 اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك

 3773907791 - 479137418 4777116 6107916 970917014 170597378 دين صادر وأموال مقترضة أخرى

 176717000 - 176717000 - - - - ع صكوك مستحقة الدف

 170147344 170147344 - - - - - القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

 671037963 671037963 - - - - - قبوالت العمالء 

 577697713 577697713 - - - - - المطلوبات األخرى 

 1674987576 1674987576 - - - - - إجمالي حقوق الملكية 

 

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

- 

 10871967153 33073757618 1476177943 3774197591 1875567531 5177187148 7477687410 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 

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

= 

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

 - (6073687506) 3575507677 (470337999) (577787847) 374517351 5179557511 الفجوة داخل بنود الميزانية

 - - 179657681 (647389) 1177063 (1417744) (177857833) الفجوة خارج بنود الميزانية

 - (6073687506) 3875367160 (470767388) (575537786) 373307408 5073697731 6536 –فائدة فجوة حساسية سعر ال

 - - 6073687506 4376517346 4577187114 5371807310 5073697731 6536 –فجوة حساسية سعر الفائدة التراكمية 

 - - 6075617115 1179597809 1673437119 1773417389 1176457555 6533 –فجوة حساسية سعر الفائدة التراكمية 
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 إدارة المخاطر )تتمة(    05
 

  مخاطر السمعة

 
مخاطر السمعة هي مخاطر الخسارة المحتملة للدخل والعائد المستقبلي والخسارة في القيمة السوقية أو عدم توفر السيولة  

 ه قيمة العالمة التجارية لمؤسسة مالية.بسبب تدهور السمعة. تشمل أيضا التهديد الذي قد تتعرض ل
 

  ، ، لهذا يمكن أن تنشأ مخاطر السمعة نتيجة للفشل مع نظرة سلبية قوية من العمالء أو المساهمين أو الدائنين أو الجمهور
   . وضعت المجموعة وطبقت إجراءات وضوابط قوية لضمان النظرة اإليجابية للمجموعة

  
  يةالمخاطر التنظيمية والرقاب

 
المخاطر التنظيمية والرقابية هي مخاطر فرض عقوبات و/أو الخسائر المالية نتيجة لعدم التقيد بالقوانين المطبقة أو النظم 

 أو التوجيهات.
 

إن لدى المجموعة مهمة رقابية منفصلة ومع ما يلزم من والية وسلطة لفرض التقيد على أساس المجموعة ككل. يشمل 
قضائية متعددة تعمل فيها المجموعة والمراقبة الحيوية وتقديم التقارير عن مسائل  مكافحة غسيل هذا التقيد ضمن أمور 

األموال والعقوبات الرادعة. كما إن لدى المجموعة أيضاً سياسات معمول بها على مستوى المجموعة إلى جانب األمور 
 سياسة "أعرف عميلك" المطبقة على المستوى التشغيلي.  القضائية الدولية لتلبية المتطلبات التنظيمية المحددة، ومن ضمنها

 
  مخاطر األعمال

 
هي مخاطر الخسارة نتيجة لتغيرات غير متوقعة قد تطرأ في الحاضر و/أو حجم وهوامش األعمال المستقبلية الناجمة عن 

 اد الكلي. التغيرات في بيئة األعمال التنافسية واآلثار العامة لدورة األعمال وتراجع أداء االقتص
 

تشمل مخاطر األعمال اإليرادات المعرضة لمخاطر خسارتها والمرتبطة بإيرادات وربحية المجموعة ومخاطر السمعة 
ومخاطر التعويض على التوالي. تستخدم المجموعة في الوقت الحاضر نموذجاً لقياس التأثير المحتمل الناجم عن مخاطر 

 األعمال.

 
 بارات الضغط سياسات إدارة رأس المال واخت

 

/  1تلتزم المجموعة باللوائح التنظيمية المحددة من قبل مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي والذي أكد متطلبات بازل 

، باإلضافة إلى هذا، فالمجموعة عضو نشط في لجنة بازل والحسابات 1009نوفمبر  37بتاريخ  17/1009في التعميم رقم  1بيالر 

 صارف اإلمارات.في جمعية م

 

وفقاً للخطوط اإلرشادية التي أصدرها مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي، على جميع البنوك أن تعد تقييماً لكفاية رأس 

رأس المال بنظرة مستقبلية وتقديم تقرير شامل سنوياً. تمتلك المجموعة منظومة قوية لتقييم ومراقبة وإعداد التقارير الخاصة بكفاية 

 المرتقب.  1وبازل  1المال، وتعمل بفاعلية على تطوير إطار لتقييم كفاية رأس المال الداخلي تماشياً مع متطلبات بازل 
 

تعتمد عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية بنظرة مستقبلية على افتراضات حالة القاعدة وتعكس الميزانية الحالية للمجموعة وتوقعات 

 ظروف العمل المتحفظة واالعتيادية. األعمال وفقاً ل

 

تعتمد عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية المطبقة على رأس المال االقتصادي وتحدد الكفاية كرصيد إمداد رأس المال في صورة 

خاصة بالمجموعة الموارد المالية المتاحة والطلب على رأس المال في صورة دعم مقابل خسائر غير متوقعة. تخضع نماذج التأهيل ال

 لتدقيق وتقييم خارجي مع تركيز خاص على المخاطر االئتمانية وتركز االئتمان واألمور ذات الصلة.
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 إدارة المخاطر )تتمة(    05
 

 سياسات إدارة رأس مال المجموعة واختبارات الضغط )تتمة( 
 

 تقوم المجموعة بقياس نوعين من الكفاية هما: 
 

 من خالل توقع تحقيق صافي الدخل بعد توزيع األرباح 80حمل خسائر غير متوقعة عند مستوى ثقة القدرة على ت %
 ، و ورصد المخصصات

  من خالل قاعدة رأس مال المجموعة بما في ذلك توقع 9979القدرة على تحمل خسائر غير متوقعة عند مستوى ثقة %
   . تحقيق صافي الدخل بعد توزيع األرباح ورصد المخصصات

 
 مع اعتبار قياس األخيرة على أنها المعيار الرئيسي لتقييم كفاية رأس المال.

 
 يرتكز طلب رأس المال االقتصادي على النماذج التالية: 

 

  محاكاة مونتو كارلو اعتمادا على نموذج المحفظة للقيمة االئتمانية المعرضة للمخاطر؛ –مخاطر االئتمان 

  النهج القياسي؛ 1لمعرضة للمخاطر متممة بمعيار بازل القيمة السوقية ا –مخاطر السوق / 

  النهج القياسي؛ 1بازل  –المخاطر التشغيلية / 

  القيمة المعيارية المعرضة للمخاطر المدفوعة بالتقلبات؛ و –مخاطر األعمال 

  نموذج تقلبات دخل الفائدة الصافي للقيمة الحالية.   –مخاطر سعر الفائدة / السجل المصرفي 
  

وفقاً للتصنيف الداخلي ويشتمل على العالقات  1ن نموذج تقييم حجم المخاطر االئتمانية يعتمد بشكل أساسي على معيار بازل إ
التبادلية المعنية ومستويات التركزات المتالزمة بحسب االسم والقطاع. يقوم طلب إجمالي رأس المال في مقابل مختلف أنواع 

بين تلك المخاطر. ومع إدراك أهمية التمويل اإلسالمي فإن النماذج المستخدمة تم بنائها المخاطر على نموذج الصالت فيما 
 بحيث تعالج المؤشرات المحددة لهذه المحافظ. 

  
وكذلك توقعات كفاية رأس السنوي وفق   والتقييم الفعلي الربع السنوي،  ، يتم رصد نتائج عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية

 لية على مدى سنتين استناداً إلى استراتيجية المخاطر للمجموعة. نظرة مستقب
  

تطبق المجموعة اختبار ضغط متكامل إلجراء تقييم ربع سنوي لآلثار المحتملة للظروف المالية غير المواتية ومعرفة متغيرات 
قابلية البنك لتحمل المخاطر والتي  المعدالت الرئيسية في ظل تلك الظروف الضاغطة. تؤثر نتائج اختبار الضغط المتكامل على

تندرج ضمن إطار المراجعة الدورية التي يجريها البنك الستراتيجية المخاطر لديه. عالوة على ذلك تساعد نتائج االختبار على 
 تطوير وتعديل خطط  الطوارئ والتخطيط  في البنك.

 
 يشمل إطار اختبار الضغط المتكامل ما يلي:

 

 ؛ بما في ذلك ردود األفعال المحتملة وآثار الجولة الثانية  . لمستقبلية للسيناريوهات االقتصاديةالتقييم ذو النظرة ا 

 ؛ و قياس الحساسيات في مواجهة بواعث ومعايير المخاطر 

 وتقديم   . تحليل األحداث المشابهة لنماذج اختبارات الضغط المعاكسة التي من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على البنك
تحليل شامل بموجب ذلك عن األثر المحتمل من حيث هيكلية الميزانية العمومية واألداء المالي ومستويات رأس المال 

 وخصائص التمويل. 
 

تتطلب عملية اختبار الضغط في البنك مشاركة األطراف الرئيسية المعنية بذلك من إدارة التمويل للمجموعة والوحدات 
ن أجل وضع سيناريوهات ذات صلة باالقتصاد تتضمن وجهات نظر األطراف الرئيسية االقتصادية ووحدات األعمال م

 المعنية. تتم مناقشة نتائج اختبار الضغط الذي يتم إجراؤه ربع سنويا على مستوى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة. 
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 إدارة المخاطر )تتمة(    05
 

 الضغط )تتمة(  سياسات إدارة رأس مال المجموعة واختبارات
 

، تعتمد المجموعة على محصالت إطار اختبار الضغط المتكامل لتقييم نتائج وفاعلية نماذج رأس المال  إلى جانب ذلك
 االقتصادية المستخدمة بهدف الحد من مخاطرها النموذجية الناجمة عن رأس المال المعقد ونماذج التمويل. 

  
 مخاطر الكليةدور وحدة التدقيق الداخلي في إدارة ال

 
تقوم وحدة التدقيق الداخلي بإعداد تقاريرها على نحو مستقل عن اإلدارة، وهي تتبع مباشرة للجنة التدقيق للمجلس. وهي 

مسؤولة عن تقديم مراجعة مستقلة لبيئة الرقابة في المجموعة بما في ذلك جميع جوانب إدارة المخاطر. يكمن الهدف 
قديم ضمانات موثوقة وقيمة وفورية إلى المجلس واإلدارة التنفيذية حول مدى فاعلية الرئيسي للتدقيق الداخلي في ت

الضوابط للحد من المخاطر الحالية والناشئة وبالتالي تحسين ثقافة الرقابة داخل المجموعة. تقوم لجنة التدقيق للمجلس 
خلي. ويتم أيضاً إجراء تقييم من قبل استشاريين بمراجعة وقبول خطط التدقيق الداخلي والموارد، وتقيم فاعلية التدقيق الدا

 خارجيين على نحو منتظم.

 
 إطار إدارة المخاطر والعمليات في مصرف اإلمارات اإلسالمي 

 
إن الفلسفة األساسية والمنهجيات و المناطق التقليدية إلدارة المخاطر لمصرف اإلمارات اإلسالمي تم تنسيقها بتوازي مع 

ولكن يتم األخذ في االعتبار تحديات المخاطر الفريدة للمصارف اإلسالمية   . التجارية للمجموعة نماذج إدارة المخاطر
 وكذلك المناطق الخاصة بمخاطر التوافق مع الشريعة ضمن حدود عمليات إدارة المخاطر لمصرف اإلمارات اإلسالمي. 

 
 ي تعمل بالتعاون مع إدارة المخاطر للمجموعة. توجد وحدة مستقلة إلدارة المخاطر في مصرف اإلمارات اإلسالمي والت

 
 يمكن تلخيص السمات الرئيسية إلدارة المخاطر في مصرف اإلمارات اإلسالمي فيما يلي: 

 

 وحدة إدارة مخاطر مستقلة تابعة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ؛ 

  عالقة وثيقة مع إدارة المخاطر للمجموعة؛ و 

 يتم االستعانة بها واستخدامها من قبل مصرف اإلمارات اإلسالمي.   . عةأدوات وعمليات إلدارة مخاطر المجمو 
 

 إطار إدارة المخاطر والعمليات في مصرف دبي 

 

 )يشير تعبير "مجموعة" في هذا القسم إلى مصرف دبي وشركاته التابعة بينما يشير تعبير "مصرف" إلى مصرف دبي فقط(
 

ومنذ ذلك الحين  1033على مصرف دبي وشركاته التابعة في الربع الرابع من عام استحوذت مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني 

المجموعة بصدد تطبيق إطار إدارة المخاطر الخاص بمجموعة اإلمارات دبي الوطني إلدارة مخاطرها بفاعلية. فئات المخاطر الهامة 

طر السيولة ومخاطر تشغيلية ومخاطر السمعة. التي يتعرض لها المصرف بصفة عامة هي مخاطر ائتمانية ومخاطر السوق ومخا

يغطي إطار عمل إدارة المخاطر بمجموعة اإلمارات دبي الوطني حوكمة المخاطر وهيكل الملكية واالعتمادية واإلدارة الفعالة 

 للمخاطر بكامل مصرف دبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 مجموعةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة لل
 1033ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 

111 

 

 إجراءات قانونية  03
 

ية بسبب طبيعة األعمال التي تتم ممارستها، ولدى المجموعة ضوابط التقاضي هو إجراء شائع في مجال الخدمات المصرف
وسياسات رسمية إلدارة المطالبات القانونية. بمجرد الحصول على مشورة قانونية مهنية وتقدير مبلغ الخسارة بصورة 

ات. بناء على معقولة تقوم المجموعة بالتسوية بالنظر إلى أي آثار عكسية على وضعها المالي قد تنجم عن المطالب
 13التعليمات المتوفرة ليس من المتوقع وجود آثار سالبة على الوضع المالي للمجموعة نتيجة لمطالبات قانونية كما في 

، باستثناء ما تم تقديمه مسبقاً، ولذلك ليست هناك حاجة لوضع مخصص إضافي ألي مطالبات في هذه 1031ديسمبر 
 البيانات المالية. 

  
 ةأحداث أخرى هام 06

 
% وتمثل حصة األقلية 478% من أسهمه ونسبة 9571أبرمت المجموعة اتفاقية مع بنك بي ان بي باريبا المتالك نسبة 

مليون دوالر أمريكي. لدى بنك بي ان بي باريبا مصر شبكة فروع تتكون من  500في بنك بي ان بي باريبا مصر بمبلغ 
عميالً من  1000عميالً من األفراد و 1007000ا يقرب من موظفاً وم 3450فرعاً منتشرة عبر الدولة وعدد  69

سبتمبر  10مليون دوالراً أمريكياً( كما في  131مليار جنيهاً مصرياً ) 379الشركات وتبلغ حقوق الملكية لمساهميه 
1031. 

 
 .  1031تخضع المعاملة للموافقات التنظيمية ومن المتوقع إنجازها خالل عام  

  
 قارنة أرقام الم      08

 
تم إعادة تصنيف وإظهار بعض األرقام المقارنة حيثما كان ذلك مناسباً لتتناسب مع طريقة العرض والسياسات المحاسبية 

 المتبعة في هذه البيانات المالية. 

 


