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  3اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(                                       بنك 

  المرحلي الموجز الموحد للمجموعةالدخل بيان 
 )غير مدققة( 2018مارس  31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

  
 
 
 

 اتإيضاح
---------- 

 غير مدققة
 الثالثةفترة 
 في  المنتهية أشهر

 2018مارس  31
 ألف درهم

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

 غير مدققة 
 الثالثةفترة 

 المنتهية فيأشهر 
 2017مارس  31

 ألف درهم
-------------- 

 3.190.487 3.780.212  والدخل المشابه الفوائد دخل
 (1.255.266)  والمصروفات المشابهة مصروفات الفوائد

---------------- 
(1.149.094) 

---------------- 
 2.041.393 2.524.946  الفوائد دخلصافي 

 648.568 662.565  من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية دخلال

 (203.966) (203.068)  أرباح مدفوعة إلى حاملي الصكوك على ودائع إسالمية وتوزيعات 
 459.497  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةمن  دخلصافي ال

-------------- 
444.602 

-------------- 
عد بالمنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  دخلالفوائد و دخلصافي 
 توزيعات األرباح للمودعين استبعاد

 2.984.443 2.485.995 

 962.940 1.007.754  الرسوم والعموالت دخل
 (232.435) (272.354)  مصروفات الرسوم والعموالت

 730.505 735.400  الرسوم والعموالت دخلصافي 

 43.610 31.552  األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة )خسارة(/  صافي ربح
 357.352 352.409 16  تشغيلي آخر دخل 

ناتجة عن عدم تثبيت موجودات مالية مصنفة  )خسارة(/  صافي ربح
 بالقيمة المطفأة

 (392) 
-------------- 

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

 3.617.462 4.103.412   الدخل التشغيليإجمالي 

 (1.275.773) 17 مصروفات إدارية وعمومية
-------------- 

(1.116.341) 
-------------- 

    
 2.501.121 2.827.639  قيمة الاألرباح التشغيلية قبل انخفاض 

    
 (440.057) 18  صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية

-------------- 
(639.070) 

-------------- 
 1.862.051 2.387.582  قيمة الانخفاض  بعداألرباح التشغيلية 

 30.990  )خسائر( شركات زميلة ومشاريع مشتركة /في أرباححصة 
-------------- 

38.634 
-------------- 

    
 1.900.685 2.418.572   أرباح المجموعة عن الفترة قبل الضريبة

 (27.224) (32.116)  رسوم ضريبية
  -------------- -------------- 

 1.873.461 2.386.456  الضريبةأرباح المجموعة عن الفترة بعد 
  ======== ======== 

    العائدة إلى :   

 1.873.218 2.386.227  مساهمي المجموعة
 229  الحصص غير المسيطرة

-------------- 
243 

-------------- 
 1.873.461 2.386.456  أرباح المجموعة عن الفترة

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

 0.31 0.40 20 ربحية السهم

 

 الموحدة للمجموعة. المرحلية الموجزةهذه البيانات المالية من ال يتجزأ  جزءاً المدرجة  26إلى  1من تشكل اإليضاحات 

 .1 رقم صفحةالالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في  مراجعة تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول

 
 

  

  



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

 المرحلي الموجز الموحد للمجموعة الشامل بيان الدخل
 )غير مدققة( 2018مارس  31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 

 غير مدققة
 الثالثةفترة 
 في  المنتهية أشهر

 2018مارس  31
 ألف درهم

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

 غير مدققة 
 الثالثةفترة 

 المنتهية فيأشهر 
 2017مارس  31

 ألف درهم
-------------- 

 1.873.461 2.386.456 أرباح المجموعة عن الفترة 

   بنود الدخل الشامل األخرى

   يتم إعادة تصنيفها الحقاً لبيان الدخل: لنالبنود التي 

 - - األرباح / )الخسائر( االكتوارية على التزامات مخصصات التقاعد

   الحركة في احتياطي القيمة العادلة )أدوات األسهم(

   

 - (3.967) صافي التغير في القيمة العادلة 

   

   الدخل:البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً لبيان 

 عليةفاالمستبعدة من اختبار  لبنود آجلة لفروقات السعر والعمالتتكلفة التحّوط 
 التحوط:

  

   

   صافي التغير في تكلفة التحوط

   تحوطات التدفق النقدي:

 65.420 58.685 الجزء الفعلي من التغيرات في القيمة العادلة -

 158.875 - 
   (:أدوات الديناحتياطي القيمة العادلة )

   

 - (37.422) صافي التغير في القيمة العادلة -
   

 - (4.310) صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل  -

   
   احتياطي القيمة العادلة )الموجودات المالية المتاحة للبيع(

   

 95.557 - صافي التغير في القيمة العادلة -

-    
 (42.214) - صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل  -

   
 (137.086) 7.528 احتياطي تحويل العمالت

   

 - (7.884) تغطية صافي االستثمار في العمليات الخارجية

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

 (18.323) 171.505 للفترة  بنود الدخل الشامل األخرى
 ----------------- ----------------- 

 1.855.138 2.557.961 الشامل للفترة  الدخلإجمالي 

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

   عائد إلى:
 1.854.895 2.557.732 مساهمي البنك

 243 229 الحصص غير المسيطرة

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

 1.855.138 2.557.961 للفترة  الدخل الشاملإجمالي 

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

 الموحدة للمجموعة. المرحلية الموجزةمن هذه البيانات المالية ال يتجزأ  جزءاً المدرجة  26إلى  1من تشكل اإليضاحات 

 .1 رقم صفحةالالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في  مراجعة تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول
 

 



 
  5إلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(                                       ابنك 
 المرحلي الموجز الموحد للمجموعة   التدفقات النقديةبيان 

 )غير مدققة( 2018مارس  31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 
 

 
 

                                
 

 ضاحاتإي                                                                                              

 غير مدققة
 الثالثةفترة 
 في  المنتهية أشهر

 2018مارس  31
 ألف درهم

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

 غير مدققة 
 الثالثةفترة 

 المنتهية فيأشهر 
 2017مارس  31

 ألف درهم
-------------- 

   األنشطة التشغيلية 

 1.900.685 2.418.572 قبل احتساب الضريبةعن الفترة  أرباح المجموعة

 800.872 261.635 24                                                               تسويات لبنود غير نقدية 

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

 2.701.557 2.680.207 األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 455.938 2.143.196 من دون فائدة في ودائع إلزامية(/النقص الزيادة)

 في شهادات الودائع لدى المصرف المركزي )الزيادة(/النقص
 مستحقة بعد ثالثة أشهر

(7.018.288) (6.611.525) 

 (54.332) (2.145.210) في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر (/النقص الزيادة)

 (1.622.875) (1.934.335) في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر /)النقص(الزيادة

 632.260 24.733 الموجودات األخرى في )الزيادة(/النقص

 337.061 (53.656) األخرىطلوبات في الم الزيادة/)النقص(

 830.987 (521.897) للمشتقات  الموجبة في القيمة العادلة )الزيادة(/النقص

 (578.905) 709.938 للمشتقات  السالبة في القيمة العادلة الزيادة/)النقص(

 9.144.245 8.160.294 في ودائع العمالء /)النقص( الزيادة

 (700.862) (2.831.068) اإلسالمية العمالءفي ودائع /)النقص( الزيادة

 (248.684) -  محتفظ بها للمتاجرةالمالية الوراق في األ /النقص(الزيادة)

 (6.276.504) (8.167.109) في القروض والذمم المدينة  (/النقص الزيادة)

 759.948 (1.755.401) (/النقص في الذمم المدينة من التمويل اإلسالميالزيادة)

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

 (10.708.596) (1.231.691) 

 (18.214) (22.790) الضرائب المدفوعة

 ---------------- ---------------- صافي التدفقات النقدية من / )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية 

 (10.731.386) (1.249.905) 
 ---------------- ---------------- 

  



 
  6إلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(                                       ابنك 
 المرحلي الموجز الموحد للمجموعة   التدفقات النقديةبيان 

 )غير مدققة( 2018مارس  31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

  
 
 

 
 اتإيضاح
---------- 

 غير مدققة
 الثالثةفترة 
 في  المنتهية أشهر

 2018مارس  31
 ألف درهم

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

 غير مدققة 
 الثالثةفترة 

 المنتهية فيأشهر 
 2017مارس  31

 ألف درهم
-------------- 

    األنشطة االستثمارية 
 335.558 (2.785.295)  في األوراق المالية االستثمارية   )الزيادة(/النقص 

 (61.659) (133.792)  ممتلكات ومعدات إضافة 

 487 4.157  ممتلكات ومعداتاستبعاد 

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

األنشطة  (المستخدمة فيمن/)صافي التدفقات النقدية 
 االستثمارية 

 (2.914.930) 
----------------- 

274.386 
----------------- 

    

    األنشطة التمويلية

 3.451.242 5.336.717 11 الديون المصدرة و األموال المقترضة األخرىإصدار 

 (6.138.673) (5.456.916) 11 الديون المصدرة واألموال المقترضة األخرىإعادة سداد 

 (1.836.250) (1.836.250) 12 دفعات على اقتراض الصكوك

 (146.558) (146.556)  الشق األول من رأس المال فوائد على سندات

 (2.220.749) -  مدفوعةتوزيعات أرباح 

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

 في(المستخدمة )/من صافي التدفقات النقدية
 األنشطة التمويلية

 (2.103.005) 
----------------- 

(6.890.988) 
----------------- 

في النقد وما يعادله )انظر اإليضاح رقم الزيادة/)النقص( 
24) 

 (15.749.321) 
========= 

(7.866.507) 
========= 

 
 

 الموحدة للمجموعة. المرحلية الموجزةمن هذه البيانات المالية ال يتجزأ  جزءاً المدرجة  26إلى  1من تشكل اإليضاحات 
 .1 رقم صفحةالالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في  مراجعة مدققي الحسابات المستقلين حولتم إدراج تقرير 

 

 

 

 
 



 
  7                                 إلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(                                      ابنك 
 المرحلي الموجز الموحد للمجموعة   التغيرات في حقوق الملكيةبيان 

 )غير مدققة( 2018 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةعن فترة 
  

 

 

 حيث سيتم إجراء تلك التحويالت في نهاية السنة.   2018مارس  31المنتهية في  أشهر الثالثةملحوظة: لم يتم إجراء أية تحويالت إلى االحتياطي القانوني واإللزامي واالحتياطيات األخرى عن فترة 

 .1الصفحة رقم تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة. جزءاً المدرجة  26إلى  1من تشكل اإليضاحات 

 .1 رقم صفحةالالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في  مراجعة تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول

 وحاملي السندات مساهمي المجموعة إلىالعائدة 

 

 

رأس المال 

 المصدر

 ألف درهم

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

 أسهم

 خزينة  

 ألف درهم

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

سندات رأس المال 

 الشق  األول

 ألف درهم

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

احتياطي عالوة  

 األسهم 

 ألف درهم

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

االحتياطي القانوني 

 واإللزامي 

 ألف درهم

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

 احتياطيات 

 أخرى 

 ألف درهم

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

 احتياطي القيمة العادلة

 ألف درهم

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

 احتياطي تحويل

 العمالت

 ألف درهم

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

 األرباح 

 المحتجزة

 درهمألف 

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

 

 اإلجمالي

 ألف درهم

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

الحصص غير 

 المسيطرة

 ألف درهم

--------- 

 إجمالي

 المجموعة

 ألف درهم

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

 59.361.537 8.028 59.353.509 27.403.808 (1.219.088) 261.568 2.869.533 2.778.888 12.270.124 9.477.076 (46.175) 5.557.775 2018يناير  1الرصيد كما في 
المعيار الدولي إلعداد  أثر اعتماد 

 1كما في  9التقارير المالية  رقم 
 2018يناير 

- - - - - - (118.575) - (2.186.971) (2.305.546)   (2.305.546) 

 -------------- ------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
يناير  1الرصيد المعدل كما في 

2018 
5.557.775 (46.175) 9.477.076 12.270.124 2.778.888 2.869.533 142.993 (1.219.088) 25.216.837 57.047.963 8.028 57.055.991 

 2.386.456 229 2.386.227 2.386.227 - - - - - - - - األرباح للفترة 
 171.505   171.505 - (356) 171.861 - - - - - - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة 

الفائدة على سندات الشق األول من 
 رأس المال

- - - - - - - - (146.556) (146.556)   (146.556) 

 (2.220.749)   (2.220.749) (2.220.749) - - - - - - - -  توزيعات أرباح
 -------------- ------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

 57.246.647 8.257 57.238.390 25.235.759 (1.219.444) 314.854 2.869.533 2.778.888 12.270.124 9.477.076 (46.175) 5.557.775 2018مارس  31الرصيد كما في 

 ======== ======= ======== ======== ======== ======== ======== ======= ======== ======== ======== ======== 
 53.860.918 7.256 53.853.662 21.938.659 (1.103.009) 110.791 2.869.533 2.778.888 12.270.124 9.477.076 (46.175) 5.557.775 2017يناير  1الرصيد كما في 

 1.873.461 243 1.873.218 1.873.218 - - - - - - - - الفائدة للفترة 

 (18.323) - (18.323) - (137.086) 118.763 - - - - - - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة 

الفائدة على سندات الشق  األول من  

 رأس المال

- - - - - - - - (146.558) (146.558) - (146.558) 

             

 (2.220.749) - (2.220.749) (2.220.749) - - - - - - - -  توزيعات أرباح

 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
 53.348.749 7.499 53.341.250 21.444.570 (1.240.095) 229.554 2.869.533 2.778.888 12.270.124 9.477.076 (46.175) 5.557.775 2017مارس  31الرصيد كما في 

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



 

 بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 )غير مدققة( 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةعن فترة 

8 

 
 

 معلومات عن البنك  1
 

نتيجة  2007يوليو  16تم تأسيس بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. )"البنك"( في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 
 االندماج بين بنك اإلمارات الدولي ش.م.ع )"بنك اإلمارات الدولي"( وبنك دبي الوطني ش.م.ع. )"بنك دبي الوطني"(، بموجب 

االتحادي  القانون دخلوتعديالته( كشركــة مساهمة عامة.  1984لعام  8االتحادي رقم قانون الشركات التجارية ) القانون 
 االتحادي القائم القانون حلم ليحل ، 2015 يوليو 1 مناعتباراً  التنفيذ حيز التجارية الشركات بشأن ، 2015 لسنة 2 رقم
  . 1984 لسنة 8 رقم
 

لبنك وشركاته البيانات المالية ل من 2018مارس  31تتألف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 
 مشتركة. ومشاريعالتابعة )يشار إليها معا بـ"المجموعة"( باإلضافة إلى حصة المجموعة في شركات زميلة 

 
. تشتمل األنشطة األساسية للمجموعة على الخدمات "(EMIRATESNBDإن البنك مدرج في سوق دبي المالي )المؤشر: "

. إن الموقع اإللكتروني للبنك على شبكة اإلنترنت هو: اإلسالميةالمصرفية للشركات واألفراد والخزينة والخدمات المصرفية 
www.emiratesnbd.com . 

 
 ربية المتحدة. دولة اإلمارات الع ،دبي ،777إن عنوان البنك المسجل هو ص.ب. 

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

 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

 
التقارير المالية "إعداد  34للمعيار المحاسبي الدولي رقم  تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً 

 المرحلية".
 

تتماشى السياسات المحاسبية التي تطبقها المجموعة عند إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك السياسات 
اء باستثن 2017ديسمبر  31التي طبقتها المجموعة عند إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .3التغييرات على السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح 
 

ة المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنويواإلفصاحات ال تشمل هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات 
 31ما في كللمجموعة قراءتها مع البيانات المالية  ويجبالتقارير المالية  للمعايير الدولية إلعدادوالتي تم إعدادها وفقا الكاملة 

إرشادية  2018مارس  31المنتهية في  أشهر الثالثةإضافة إلى ذلك ليس بالضرورة أن تكون نتائج فترة  2017ديسمبر 
 . 2018ديسمبر  31للنتائج المتوقعة للبيانات المالية الكاملة في 

 
عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، قامت اإلدارة بوضع أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية 

 31ي ففي السنة المنتهية للمجموعة وكانت المصادر الرئيسية للتقدير هي نفسها المطبقة في البيانات المالية الموحدة كما 
 .  3والتقديرات الجديدة المبّينة في اإليضاح  األحكامباستثناء  2017ديسمبر 
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 األحكام والتقديرات والسياسات المحاسبية التغيرات في  3
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية 3-1
 

لمنتهية في للسنة اقامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية كما هي مطبقة من قبل المجموعة في البيانات المالية الموحدة السنوية 
 :2018يناير  1، باستثناء السياسات المحاسبية التالية السارية اعتباراً من  2017ديسمبر  31
 

 األدوات المالية - 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )أ( 
 

والذي بدأ التطبيق  2014ة الصادر في يوليو ، األدوات المالي9قامت المجموعة باعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
تغييراً كبيراً عن معيار المحاسبة  9. تمثل متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  رقم 2018يناير  1له بتاريخ  األولي

بة الموجودات المالية وبعض ، األدوات المالية: التقدير والقياس. ويدخل المعيار الجديد تغيرات جوهرية على محاس39الدولي رقم 
 .جوانب المحاسبة ذات الصلة بالمطلوبات المالية

 
 ( تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية1)
 

 الموجودات المالية
 

الدخل  نودب : بالتكلفة المطفأة ، أو القيمة العادلة من خاللمصنفةعند االعتراف المبدئي ، يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها 
 أو القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. الشامل األخرى

 
 :يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يقدر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

  تدفقات نقدية تعاقدية، ويتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل 

 شروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على ينشأ عن ال
 .مستحق السدادالمبلغ األصلي 

 
قدر بالقيمة تالشرطين التاليين ولم فقط في حال استوفت  بنود الدخل الشامل األخرى أداة الدين بالقيمة العادلة من خالليتم قياس 

 :العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

  لموجوداتايكون هدفه قد تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل 
 المالية، و

 ى ددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة علشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية في تواريخ محينشأ عن ال
 .مستحق السدادالمبلغ األصلي 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام )تتمة(  3
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( 3-1
 

 )تتمة( األدوات المالية - 9)أ( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 
 ( تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(1)
 

 الموجودات المالية )تتمة(
 

عند االعتراف األولي باالستثمار في األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة ، يجوز للمجموعة أن تختار بال رجعة تقديم التغيرات الالحقة 
 .على حدهاستثمار كل  . يتم إجراء هذا االختيار على أساساألخرىبنود الدخل الشامل  ضمنفي القيمة العادلة 

 
 .ل الربح والخسارةخالن لة مدلعاابالقيمة  مصنفةرى على أنها ألخالمالية ودات اجولماجميع ف تصنيم يت
 

قياسها بالتکلفة سيتم ي لتت الباطلمتيلبي امالياً دد بال رجعة أصالً تحأن عة وللمجمن يمکراف األولي ، العتد اعنك ، لذلی إباإلضافة 
ل الربح والخسارة، في حال خالن لة مدلعاابالقيمة ، على النحو المقاس بنود الدخل الشامل األخرىة أو بالقيمة العادلة من خالل فأطلما

 د تنشأ خالفاً لذلك.قالتي لمحاسبي ق اابطلتدم اعر حالة کبيل بشک يخفضك سيلغي أو لذبم لقياأن ا
 

 :تقييم نموذج العمل
 
جه ل وفضأعلی س يعکن هذا ة ألظلمحفوى اعلی مستل ألصابفيه ظ يحتفذي لل األعماوذج انمم هدف تقييراء عة بإجولمجموم اتق

 :دارة. تشمل المعلومات التي يتم النظر فيهاإلالی ت إماولمعلم ايدتقل وألعماإدارة ايقة طر
 

  السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وآلية عمل تلك السياسات من الناحية العملية. وعلى وجه الخصوص ، لمعرفة ما إذا كانت
استراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات الفوائد التعاقدية أو االحتفاظ بسجل تسعير محدد للفائدة أو مطابقة مدة الموجودات 

 الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛ التي تمول تلك المطلوباتالمالية مع مدة 

 كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بهذا الشأن إلى إدارة المجموعة؛ 

  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا( وكيفية إدارة هذه
 خاطر؛ والم

  وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل. ومع عدد صفقات
ذلك ، ال يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل بل اعتبارها جزءاً من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف 

 .دارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقديةالمعلن للمجموعة إل
 
ل خالن لة مدلعاالة بالقيمة دلعاالقيمة س اساأا علی م أدائهتقييم لتي يتدارة والمرة أو ابها للمتاجظ لمحتفالمالية ودات اجولمس اقيام يت
ية دلتعاقاية دلنقت افقادلتل التحصيوغير محتفظ بها  حصراً  يةدلتعاقاية دلنقت افقادلتلتحصيل ابها ظ محتفر غيأو الخسارة ألنها بح رلا

 .لماليةالموجودات ابيع مع 
 

 :تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد دفعات للمبلغ األصلي والفائدة
 

ائدة" االعتراف األولي. يتم تعريف "الف" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند المبلغ األصليألغراض هذا التقييم ، يتم تعريف "
ة معينة خالل فترة زمني تحت السدادللقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي  المادي على أنها المقابل

 .حوتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( ، وكذلك هامش الرب ولمخاطر
 

 في إطار تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة ، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار
الشروط التعاقدية لألداة. وهذا يشمل تقييم معا إذا كان األصل المالي يحتوي على شروط تعاقدية قد تغير وقت ومبلغ التدفقات النقدية 

 تعاقدية باعتبار أن ذلك لن يستوفي هذا الشرط. ال
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 )تتمة( واالحكام التقديرات ،المحاسبية السياسات في التغيرات -3
 

 )تتمة( المحاسبية السياسات في التغيرات 3-1

 
 )تتمة( المالية االدوات - (9) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار  (أ)

 

  )تتمة( المالية والمطلوبات المالية الموجودات تصنيف  (1)
 

 )تتمة( المالية الموجودات
 

 )تتمة( والفائدة األصلي للمبلغ دفعات مجرد هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم
 

 التالية: االعتبارات أعينها نصب المجموعة تضع التقدير، إجراء عند
 النقدية; التدفقات وتوقيت مبلغ تغير قد التي الطارئة الحاالت 
 بالتمويل االستدانة مزايا; 
 والتمديد السداد أحكام; 
 ترتيبات  المثال، سبيل على) محددة موجودات عن الناتجة النقدية بالتدفقات المجموعة مطالبة من تحد   التي األحكام 

 و (;لإللغاء القابلة غير الموجودات
 ري.دو بشكل الفائدة سعر تحديد إعادة عملية مثل - لألموال الزمنية لقيمةل المادي المقابل غييرت شأنها من التي المزايا 
 

 :اتالتصنيف
 

 االعمال جنموذ بتغيير المجموعة قيام بعد تأتي التي الفترة في إال األولي االعتراف بعد المالية الموجودات تصنيف إعادة يتم ال

 المالية. الموجودات الدارة بها الخاص
 

 :االعتراف إيقاف
 
 العادلة لقيمةبا المحددة االستثمارية المالية باالوراق يتعلق فيما األخرى الشامل الدخل بنود في المتراكمة الخسارة الربح/ من بأي االعتراف يتم ال

  المالية. االوراق بتلك االعتراف إيقاف عند الخسارة او الربح حساب في ابه معترفال غير األخرى الشامل الدخل بنود خالل من
 

  القيمة انخفاض  (2)
 

 بالقيمة درتق ال يالت التالية المالية األدوات على المتوقعة االئتمان خسائر لتغطية المكونة الخسارة بمخصصات المجموعة تعترف

 والخسارة: الربح خالل من العادلة
 

 الدين; أدوات هي التى المالية الموجودات 
 و ;الصادرة يةالمال اتالضمان عقود 
 الصادرة القروض التزامات. 
 االسهم. اتاستثمار على القيمة انخفاض بخسارة االعتراف يتم ال 

 
 المالية دواتاال تلك باستثناء التسهيالت، عمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر يعادل بمبلغ خسارةال مخصصات مجموعةال تقيس

 ماناالئت خسائر قياس يتم الحالة هذه وفي .بها األولي االعتراف منذ كبيرا   ارتفاعا   لها المعرضة االئتمان مخاطر تشهد لم التى

  شهرا. 12 لمدة المتوقعة

 
 المالية باألدوات اإلخالل حاالت عن تنتج التي المتوقعة االئتمان خسائر من جزء هي شهرا 12 لمدة المتوقعة االئتمان خسائر إن

 .المالية البيانات إعداد تاريخ بعد شهرا 12 فترة غضون في حدوثها المحتمل
 

 المتوقعة االئتمان خسائر قياس

 
  التالى: والنح على قياسها يتم كما .مرجحال االحتمال مبدأ إلى استنادا   االئتمان خسائر تقدير عن عبارة هي المتوقعة االئتمان خسائر

 

 الحالية يمةالق أن باعتبار :المالية البيانات إعداد تاريخ في كما االئتمان قيمة في لخسارة تتعرض ال التى المالية الموجودات 

 تتوقع التي ةالنقدي التدفقاتو العقد بموجب كيانلل المستحقة النقدية التدفقات بين الفرق أي)  السيولة نقص حاالت لكافة

 .استالمها( المجموعة
 درجةالم القيمة يجمالإ بين الفرق أن باعتبار :المالية البيانات إعداد وقت في االئتمان قيمة منخفضة المالية جوداتالمو 

  ;التقديرية المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية والقيمة المرحل
 في للمجموعة حقةالمست التعاقدية النقدية التدفقات بين لفرقل الحالية القيمة أن باعتبار :سحبها يتم لم التي القروض التزامات 

 و ;المجموعة تتوقعها يالت النقدية التدفقات واستالم القرض سحب حال
 تحصيلها المجموعة تتوقع مبالغ يةأ ناقصا   حامليها، لتعويض المتوقعة الدفعات المالية: الضمانات عقود.  
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 )تتمة( واالحكام التقديرات ،المحاسبية السياسات في التغيرات -3
 
 )تتمة( المحاسبية السياسات في التغيرات 3-1
 

 )تتمة( المالية االدوات - (9) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار  )أ(
 

  )تتمة( القيمة انخفاض (2)
 

 هيكلتها المعاد المالية الموجودات
 

 تيجةن جديد بآخر القائم المالي األصل استبدال حال في أو مالي أصل أي أحكام تعديل أو بشأن التفاوض إعادة حال في
 لماليا باألصل االعتراف إيقاف ينبغى كان اذا ما لمعرفة تقييم إجراء يتم عندها مالية، لصعوبات المقترض تعرض
 التالى: النحو على المتوقعة االئتمان خسائر وتقاس

 

 لنقديةا التدفقات تضمين يتم عندها القائم، باألصل االعتراف افإيق عن الهيكلة اعادة عملية تسفر لم حال في 
 القائم. األصل من السيولة نقص حساب في المعدل المالي األصل عن والناشئة المتوقعة

 لةالعاد القيمة تعامل عندها، القائم، باألصل االعتراف إيقاف عن ستسفر الهيكلة اعادة عملية كانت حال في 
 ويتم .االعتراف إيقاف وقت في القائم المالي األصل من النهائي النقدى التدفق أنها على يدالجد لألصل المتوقعة
 اريخت من السيولة في النقص خصم تم القائم. المالي األصل من السيولة نقص حساب في المبلغ هذا تضمين
  القائم. ماليال لألصل لفعليا الفائدة سعر بتطبيق المالية البيانات إعداد تاريخ وحتى المتوقع االعتراف إيقاف

 
 االئتمان قيمة منخفضة المالية الموجودات

 
 فأةالمط بالتكلفة المدرجة المالية الموجودات كانت اذا ما بتقدير المجموعة تقوم ،مالية بيانات كل إعداد تاريخ في

 كوني االئتمان. قيمة منخفضة األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة المدرجة للدين المالية والموجودات
 التدفقات على ضاراً  أثراً  تحدث التي الحاالت من أكثر أو واحدة حدوث عندما االئتمان قيمة منخفض المالي األصل
  المالي. لألصل المقدرة المستقبلية النقدية

 
 االئتمان: قيمة في انخفاض إلى مالي أصل أي تعرض على الدالة المؤشرات حول مالحظتها يمكن بيانات أدناه مدرج

 كبيرة; مالية صعوبات إلى المصدر او المقترض تعرض 

 السداد; عن التخلف أو التعثر حالة مثل العقود، بأحد االخالل 

 غيرها؛ على لتوافق المجموعة تكن لم شروط وفق المجموعة قبل من ما نقدية سلفة أو قرض هيكلة اعادة 

 أو هيكلة; إعادة أو لالفالس المقترض يتعرض ان المحتمل من يصبح عندما 

 مالية. صعوبات نتيجة النشطة األسواق أحد انحسار 
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 )تتمة( واألحكام والتقديرات المحاسبية السياسات في التغيرات -3
 
 )تتمة( المحاسبية السياسات في التغيرات 3-1

  
 )تتمة( المالية االدوات - (9) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار  )أ(

 
  )تتمة( القيمة انخفاض (2)

 
 الشطب

 وهذا الستردادها. واقعية امكانية هناك تكون ال عندما كليا( او )جزئيا المدينة المالية واألوراق القروض شطب يتم
 الموجودات ان غير العمالء. من الدين السترداد التصحيحية الجهود جميع تستنفذ عندما الحال عليه تكون ما عموما
        المستحقة. المبالغ استرداد في المجموعة الجراءات متثالاال بغية اإلنفاذ النشطة تخضع المشطوبة المالية

 
  القروض والتزامات المالية الضمانات  (3)

 
 الخسارة عن السندات حاملي لتعويض محددة دفعات أداء المجموعة من تتطلب التى العقود هى المالية الضمانات

 مطلوبات اجإدر يتم الدين. أداة لشروط وفقا االستحقاق موعد في السداد عن المحددين المدينين أحد تخلف نتيجة المتكبدة
  العقد. بموجب الدفعة أداء المحتمل من يصبح عندما المطفأة بالتكلفة المالي الضمان

 
 حددة.الم والشروط االحكام بموجب االئتمان لتوفير فيها رجعة وال مؤكدة التزامات بمثابة القروض" "التزامات تكون

 
الضمانات المالية الصادرة او االلتزامات غير القابلة لإللغاء في البداية بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة يتم قياس 

األولية لها خالل فترة الضمان او االلتزام. وبعد ذلك، يتم قياسها استناداً إلى القيمة األعلى للمبلغ المطفأ ومبلغ مخصص 
  الخسارة.

 
  المدينة والذمم القروض (4)

 
 يلي: ما المالى المركز بيان في إليها المشار "المدينة والذمم "القروض تشمل

  

 التحويل تكاليف الى باالضافة العادلة بالقيمة بداية وتقاس المطفأة; بالتكلفة مصنفةال المدينة والذمم القروض 
 و فعلية;ال الفائدة طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة والحقاً  االضافية، المباشر

 لربحا خالل من العادلة بالقيمة المحددة أو والخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة المدينة والذمم القروض تقاس 
 كان الح في الخسارة، او الربح في بالتغيرات الفوري االعتراف مع العادلة بالقيمة هذه قياس ويتم والخسارة;

 مطبقاً. ذلك
 
 بسعر (عليف بشكل مشابهاً  أصالً  )او األصل بيع اعادة اتفاقية ذاته الوقت في وتبرم مالياً  أصالً  المجموعة تشترى عندما
 تحقمس او سلفة او قرض انها على الترتيبات هذه تعامل سلعي(، اقتراض أو عكسي شراء )إعادة الحق بتاريخ ثابت
 للمجموعة. المالية البيانات في األساسي باألصل االعتراف يتم وال البنوك، من
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 )تتمة( المالية االدوات - (9) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار  )أ(
 

  االستثمارية المالية االوراق (5)
 

 يلي: ما المالى المركز بيان في إليها المشار االستثمارية" المالية "األوراق تشمل
 

 تكاليف الى باالضافة العادلة بالقيمة بداية تقاس وهذه المطفأة; بالتكلفة قياسها تم التي المدينة االستثمارية المالية االوراق 
  الفعلية; الفائدة طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة والحقاً  االضافية، المباشر التحويل

 محددةال أو ارةوالخس الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها تم التي الملكية لحقوقو المدينة االستثمارية المالية األوراق 
 او حالرب في بالتغيرات الفوري االعتراف مع العادلة بالقيمة هذه قياس ويتم والخسارة; الربح خالل من العادلة بالقيمة

 الخسارة؛

 و ;األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة قياسها تم التي  المدينة المالية األوراق 

 األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الملكية حقوقل االستثمارية المالية االوراق. 
 

 والخسائر احباألرب االعتراف يتم ،األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة مصنفةال المدينة المالية باألوراق يتعلق فيما
 في لمستخدمةا الطريقة بنفس الخسارة او الربح في بها االعتراف تمي التي التالية البنود باستثناء ،األخرى الشامل الدخل بنود في

 المطفأة. بالتكلفة مصنفةال المالية الموجودات
 

 الفعلية الفائدة طريقة باستخدام الفائدة ايرادات 

 و وعكسها، المتوقعة االئتمان خسائر 

 األجنبية. العمالت صرافة وخسائر أرباح 
 

 نيفتص إعادة يتم ،األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة مصنفةال المدينة المالية باألوراق االعتراف إيقاف عند
 الخسارة. او الربح إلى الملكية حقوق من األخرى الشامل الدخل بنود في مسبقاً  بها المعترف التراكمية والخسارة الربح

 
 الملكية وقحق أدوات في االستثمارات لبعض العادلة القيمة في التغيرات األخرى الشامل الدخل بنود في تقدم بأن المجموعة تختار
 لإللغاء. قابلة غير وهو االولى االعتراف عند حدة على أداة كل أساس على االختيار هذا ويكون للمتاجرة. بها المحتفظ غير

 
 االعتراف يتم وال الخسارة او الربح في قاإلطال على الملكية حقوق أدوات عن الناجمة والخسائر االرباح تصنيف إعادة اليتم

 أي حبوضو تمثل لم حال في الخسارة او الربح في األرباح بتوزيعات االعتراف يتم الخسارة. او الربح في القيمة بانخفاض
 رباحألا تحويل يتم .األخرى الشامل الدخل بنود في بها االعتراف يتم الحالة هذه وفي االستثمار، تكاليف من لجزء تحصيالت
 استثمار. أي استبعاد عند المحتجزة االرباح الى األخرى الشامل الدخل بنود في بها المعترف التراكمية والخسائر

 
  والتحوط المشتقات (6)
 

 بشأنها المتحوط البنود نطاق يوسع الذي التحوط لمحاسبة جديداً  نموذجاً  (9) رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار قدمي
 ديحد الجديد النموذج يعد ولم المخاطر. ادارة مع مواءمة أكثر التحوط محاسبة ويجعل التحوط محاسبة تستوجب التي والمخاطر

 المنضوي النطاق من %125-80 استبدال تم لذلك، نتيجة التحوط. تحديد بعدم يسمح وال ،الفاعلية الختبار الكمي القياس معايير
 أداةو التحوط بند بين االقتصادية العالقات على يركز والذي األهداف على المرتكز باالختبار 39 رقم يالدول المحاسبة معيار تحت

 االقتصادية. العالقة تلك على االئتمان مخاطر واثر التحوط،
 

 تعد لم حال في أنه بحيث التحوط، عالقات بين التوازن اعادة خاصية (9) رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار قدمي كما
 المالية يرالتقار إلعداد الدولي المعيار بموجب التحوط بمعدل الصلة ذات التحوط فاعلية متطلبات تلبية على قادرة التحوط عالقة

 تىح التحوط، عالقة معدل بتعديل البنك يقوم ذاتها، هي المحددة التحوط لعالقة بةبالنس المخاطر ادارة هدف يبقى ولكن (،9) رقم
 المطلوبة. التأهل معايير تلبي

 
 على مؤهل طتحو أي في تحوط أداة ليست التي للمشتقات العادلة القيمة في التغيرات عن الناجمة والخسائر باألرباح االعتراف يتم
 الناجمة ائروالخس االرباح باستثناء التداول انشطة عن الناتج الدخل في والخسائر األرباح قيد يتم الخسارة. او الربح عن ناشئة أنها
 آخر. يتشغيل دخل بند في والخسائر األرباح هذه وتدرج العادلة، بالقيمة المحددة المالية االدوات مع تدار التى المشتقات تلك عن
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 )تتمة(  والتحوط المشتقات (6)
 
 قاريرالت إلعداد الدولي المعيار متطلبات مع متوافقة التحوط ومستندات المجموعة في المخاطر ادارة استراتيجيات إن

 مستمرة. تحوطات أنها على تعامل وبالتالى (9) رقم  المالية
 
  التحول (7)

 
 باثر (9) قمر  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار اعتماد عن الناتجة المحاسبية السياسات في التغيرات تطبيق يتم

 ادناه: مبين هو ما باستثناء رجعي،

 لوباتوالمط المالية للموجودات المدرجة القيمة في بالفروقات االعتراف يتم المقارنة. فترات إدراج إعادة يتم لم 
 واالحتياطيات المحتجزة االرباح في (9) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار اعتماد عن الناجمة المالية

 الدولي المعيار متطلبات تعكس ال 2017 لعام المقدمة المعلومات فان ،.ذلك على وبناء .2018 يناير 1 في كما
 للمعيار الخاضعة الفترة عن المقدمة بالمعلومات مقارنتها يمكن ال وبالتالى (،9) رقم  المالية التقارير إلعداد
 (.9) رقم المالية التقارير عدادإل الدولي

 األولي. التطبيق تاريخ في سائدة كانت التى والظروف الوقائع اساس على التالية التقييمات إجراء تم 
o المالي. باألصل يحتفظ الذي االعمال نموذج تصميم 
o مةبالقي سهاقيا تم كما معينة مالية ومطلوبات مالية لموجودات السابقة التحديدات او االلغاء أو التحديد 

 والخسارة. الربح خالل من العادلة
o العادلة قيمةبال قياسها تم كما للمتاجرة بها المحتفظ غير الملكية  حقوق أدوات في االستثمارات بعض تحديد 

 .األخرى الشامل الدخل بنود خالل من
 

 في (9) مرق  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار اعتماد عن الناجمة واالثار والتفاصيل المعلومات من المزيد يتوفر
 .26 واإليضاح 3-3 اإليضاح

 
  اإلفصاحات المالية: األدوات – (7) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار (ب)

 
 االختالفات لتعكس تحديثها تم التى اإلفصاحات، المالية: األدوات – (7) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 قبل من أيضاً  اعتمادها تم قد 39 رقم الدولي المحاسبة ومعيار (9) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار بين
 نقل التغييرات، وتشمل .2018 يناير 1 من اعتبارا (،9) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار مع البنك

 االئتمان خسائر حسابات حول والكم النوع عن تفصيلية ومعلومات ،3-3 اإليضاح في المبين النحو على اإلفصاحات
 .26 و 2-3 اإليضاح في والمبينة المستخدمة والمدخالت االفتراضات مثل المتوقعة

 
 .26 اإليضاحات في والختامية يةاالفتتاح المتوقعة االئتمان خسائر مخصصات تسويات عرض تم
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 العمالء مع المبرمة العقود من اإليرادات – (15) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار   )ج(

 
 ومعيار اإلنشاء" "عقود ،11 رقم الدولي المحاسبة معيار محل يحل باإليرادات االعتراف على المطبق المعيار هذا إن

 الصلة. ذات والتفسيرات "اإليرادات" 18 رقم الدولي المحاسبة
 
 إرشادات فريو وفه أكبر، بشكل وصفية تفاصيل على نطويي (15) رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار إن

 مقارنة بااليرادات االعتراف وممارسات سياسات تطبيق عند الحكم استخدام وتقليل باإليرادات االعتراف بشأن مفصلة
 الصلة. ذات والتفسيرات استبداله تم الذي  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيارب

 
 كوني عندما السيطرة العميل يكتسب خدمة. او سلعة على سيطرة العميل لدى يكون عندما باإليرادات االعتراف يتم

 الخدمة. او السلعة هذه من مزايا على والحصول االستخدام توجيه على القدرة لديه
 

 يحول أنه باعتبار باإليرادات الكيان اعتراف في 15 رقم لماليةا التقارير إلعداد الدولية للمعايير األساسي المبدأ يكمن
 تلك نظير عليه الحصول الكيان يتوقع الذي المادي المقابل يعكس بمبلغ العمالء إلى بها وعد التى الخدمات او البضائع

  الخدمات. او السلع
  

 البيانات عن اإلفصاح متطلبات من شاملة مجموعة على  15 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار شتملي كما
 عدم وحالة وتوقيت ومقدار طبيعة عن شاملة بمعلومات المالية البيانات مستخدمي بتزويد الكيان قيام عنها سينتج التي

 العمالء. مع المبرمة نالكيا عقود عن الناتجة النقدية والتدفقات باإليرادات الصلة ذات اليقين
 

 المالية البيانات على جوهري أثر له ليس 15 رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار فإن المجموعة، لتقدير وفقاً 
 .المالية البيانات إعداد تاريخ في كما للمجموعة الموحدة المرحلية

 
 واألحكام التقديرات في التغيرات 3-2
 

 تقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياساتالمالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة عمل أحكام ويتطلب اعداد البيانات 
 لموجودات والمطلوبات وااليرادات والنفقات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والمبالغ المعلنة لالمحاسبية للمجموعة 

 
مجموعة في البيانات المالية الموحدة من قبل العلى النحو المعمول به  واالحكام التقديرات منتظمة بصورة المجموعة تطبق

  .2018 يناير 1 من اعتبارا تسرى التى التالية واالحكام التقديرات باستثناء ،2017ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 
 

 .المستقبل في التقديرات مراجعةب االعتراف يتم  مستمر. اساس على االساسية واالفتراضات تتم مراجعة التقديرات
 

 في هاب المعترف المبالغ على األكبر االثر لها التى المحاسبية السياسات تطبيق خالل من االحكام على تم ادخال تغييرات
 العتماد نتيجة المقدمة بالتغييرات تتعلق والتي 2018 مارس 31 في المنتهيةالبيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة للفترة 

  على: تؤثر التى المالية االدوات (:9) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 

 للموجودات التعاقدية الشروط كانت اذا ما وتقييم بالموجودات يحتفظ الذي االعمال نموذج تقييم المالية: الموجودات تصنيف 
 المستحق. االصلى المبلغ على والفائدة المبلغ ألصل سداد فقط هي المالية
     

 خسائر لىع كبير اثر لها التي التقديرات من اليقين وعدم االفتراضات في التغيرات إن المتوقعة: االئتمان خسائر حساب 
 يالدول المعيار العتماد نتيجة ادخلت التى بالتغييرات تتعلق 2018 مارس 31 في المنتهية الفترة عن  المتوقعة االئتمان
 يف المستخدمة والتقنيات واالفتراضات تالمدخال عن ناتج األثر وهذا  المالية. االدوات (:9) رقم  المالية التقارير إلعداد

 (.9) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار منهجية اطار في المتوقعة االئتمان خسائر باحس
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 ادإلعد الدولي المعيار عمل منهجية – المتوقعة االئتمان خسائر حساب في المستخدمة والتقنيات واالفتراضات المدخالت
  (9) رقم  المالية التقارير

 
( التي لها األثر األكبر وتتطلب مستوى رفيعا 9رقم ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية إن المفاهيم االساسية الكامنة في 

 تحديد وتقييم االثار، هي:  عندالمجموعة وفقاً لوجهة نظر من الحكم 
 

 تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان.
 

موجودات على ال يتم إنجاز تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان على اساس نسبى. ولتقييم ما اذا كانت مخاطر االئتمان
المالية قد ارتفعت بشكل كبير منذ إصدارها من قبل المجموعة، تقوم المجموعة بإجراء مقارنة بين مخاطر التعثر التي تحدث 

عند اإلصدار، وذلك باستخدام  المحددة مخاطر التعثر مقابل إعداد البيانات الماليةتاريخ ب خالل فترة عمر األصل المالي
 مؤشرات المخاطر الرئيسية التى تستخدم في عمليات ادارة المخاطر القائمة في المجموعة. 

 
ثالثة  فردي استنادا الى حالة تعرض كل ثالثة اشهر بحد أدنى لكل نإنجاز تقييمنا للزيادات الكبيرة في مخاطر االئتما يتم

الى المرحلة  1التالية الى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان،  يتم نقل األداة من المرحلة  عوامل. في حال تشير أي من العوامل
2: 
 
قابل احتمالية التعثر م قمنا بوضع معايير مرجعية لتحديد الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على اساس الحركة في .1

 االعتراف االولى.
النتائج المرحلية وإجراء التعديالت حسب الضرورة لكى تعكس بصورة افضل يتم إجراء مراجعات كمية إضافية لتقييم  .2

 المواقع التى ارتفعت بشكل ملحوظ في المخاطر.
( افتراضاً قابل للرجوع بان األدوات التي مضى على تاريخ 9رقم ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية تضمن ي .3

 يوما كانت قد شهدت زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.  30استحقاقها 
الى ما اذا كانت الموجودات المالية هي ائتمان منخفض القيمة كما في تاريخ  3والمرحلة  2تستند الحركة بين المرحلة  .4

( سيكون 9رقم ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . إن تحديد انخفاض قيمة االئتمان بموجب إعداد البيانات المالية
مشابهاً للتقييم الفردي للموجودات المالية لغرض تقديم دليل موضوعي حول انخفاض القيمة بموجب معيار المحاسبة 

 .39الدولي رقم 
 

 ية والسيناريوهات المتعددةعوامل االقتصاد الكلى ومعلومات النظرة المستقبل
 

ينبغي عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة لكل مرحلة، وتقييم الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان أن تأخذ بعين االعتبار 
بشأن الحاالت المستقبلية  والمحتملةالمعلومات المجمعة حول االحداث الماضية واالحوال الراهنة وكذلك التوقعات المعقولة 

 لظروف االقتصادية. يتطلب تقييم وتطبيق معلومات النظرة المستقبلية حكماً حاسماً ودقيقاً.وا
 

من   2والمرحلة  1عند التعثر تستخدم لتقييم المرحلة  التعرضاتتعثر والخسارة نتيجة التعثر ونسبة احتماالت الإن مخرجات 
مخصصات خسارة االئتمان استناداً إلى متغيرات االقتصاد الكلي )او التغيرات في عوامل االقتصاد الكلى( والتي لها صلة 

خسائر االئتمانية لنا لوارتباط وثيق مع خسائر االئتمان في المحافظ المعنية. كل سيناريو حول االقتصاد الكلى يستخدم في حساب
 حول متغيرات ظروف االقتصاد الكلي ذات الصلة.  مستقلة يستند إلى توقعات

 
تقديراً قائماً على االحتمال المرجح، والذي يضع في  سيكون 2والمرحلة  1إن تقديرنا لخسائر االئتمان المتوقعة في المرحلة 

 ثالثة سيناريوهات ذات صلة بظروف االقتصاد الكلى المستقبلية. ما ال يقل عناالعتبار 
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 )تتمة( واالحكام والتقديرات المحاسبية السياسات في التغيرات -3
 
 )تتمة( واالحكام التقديرات في التغيرات 3-2
 

 ادإلعد الدولي المعيار عمل منهجية – المتوقعة االئتمان خسائر حساب في المستخدمة والتقنيات واالفتراضات المدخالت
  (9) رقم  المالية التقارير

 
 عوامل االقتصاد الكلى ومعلومات النظرة المستقبلية والسيناريوهات المتعددة )تتمة(

 
يستند سيناريو الحالة األساسية لدينا إلى توقعات أداء االقتصاد الكلي التى تم نشرها من خالل الوحدة االقتصادية الداخلية لدينا. 
كما سيتم ضبط السيناريوهات التصاعدية والتنازلية، بحيث تكون وثيقة الصلة بسيناريو الحالة األساسية لدينا واستناداً إلى 

مرة  لتنازليةاى البديلة الممكنة. سيتم وضع سيناريو، بما في ذلك التعرف على المزيد من السيناريوهات ظروف االقتصاد الكل
 على األقل على أساس سنوى ولمرات أكثر في حال تطلب األمر ذلك.

 
لتواتر ا ستكون السيناريوهات قائمة على أساس االحتمال المرجح وفقاً ألفضل تقديراتنا للظروف الشبيهة بها وعلى اساس

التاريخي والظروف الراهنــة. وسيتم تحديث االحتماالت المرجحة على اساس ربع سنوى. سيتم تطبيق جميع السيناريوهات 
 لخسائر االئتمان المتوقعة بنفس االحتماالت.الخاضعة  المعتمدة على جميع المحافظ

 
 تعريف التعثر

 
 االئتمان المتوقعة والتقييم الذي يتم إجراؤه لغرض تحديد الحركة بين المراحلسيكون تعريف التعثر المستخدم في قياس خسائر 

ير المعيار الدولي إلعداد التقارتضمن يمع تعريف التعثر المستخدم الغراض ادارة المخاطر االئتمانية الداخلية. وال  متطابقاً 
رة اء مفاده أن التعثر يحدث عندما تكون التسهيالت متأخحتوي على افتراض قابل لإللغي( تعريفاً للتعثر، ولكنه 9رقم ) المالية 

 يوماً. 90السداد ألكثر من 
 

 العمر المتوقع
 

عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة، ينبغي على المجموعة االخذ في االعتبار فترة التعاقد القصوى التى يتعرض البنك خاللها 
خيارات و ية عند تحديد العمر المتوقع، بما في ذلك خيارات الدفع المسبقجميع الشروط التعاقديجب مراعاة لمخاطر االئتمان. 

. فيما يتعلق بتسهيالت االئتمان المدورة التي ليس لها تاريخ استحقاق محدد، يقدر العمر المتوقع وخيارات تجديد االئتمانالتمديد 
ق والتي لن يتسنى التخفيف من خسائر االئتمان عن طرياستنادا الى الفترة التى تتعرض خاللها المجموعة للمخاطر االئتمانية 

 .اإلدارةإجراءات  اتخاذ
 

 الحوكمة
 

لمعيار ا، قمنا بتأسيس لجنة داخلية لتولي االشراف على عملية انخفاض القيمة في إطار الحالي اضافة الى اطار ادارة المخاطر
. وتتالف اللجنة من ممثلين رفيعى المستوى من إدارة الشؤون المالية وادارة المخاطر 9رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية 

ووحدة األبحاث االقتصادية، والتي ستكون مسؤولة عن مراجعة وقبول المدخالت الرئيسية واالفتراضات المستخدمة في 
  مة المخصص الكلي ليتم إدراجه في البيانات المالية.تقديرات خسارة االئتمان المتوقعة.  كما تقوم المجموعة بتقييم مدى مالء
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 )تتمة( واالحكام والتقديرات المحاسبية السياسات في التغيرات 3
 
 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي ةالمحاسب معيارل األولي التطبيق تاريخ في المالية والمطلوبات المالية الموجودات تصنيف 3-3
 

 .2018 يناير 1 في (9) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار تطبيق عند المدرجة والمطلوبات الموجودات مبالغ على تغيير أي يطرا لم أدناه، الجدول في المذكورة المالية البيانات باستثناء
 

 
 39 رقم الدولي المحاسبة معيار اطار في التصنيف

 (2017 ديسمبر 31)
 (9) رقم  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار إطار في التصنيف 

 (2018 /يناير 1)
 

 

 والذمم القروض
  المدينة

 حتى بها محتفظ
 االستحقاق تاريخ

 بالقيمة مصنفة عللبي بها محتفظ
 خالل من العادلة
 والخسارة الربح

 بالتكلفة مصنفة الرصيد
 المطفأة

 بالقيمة مصنفة
 خالل من العادلة

 الشامل الدخل بنود
 األخرى

 نم العادلة بالقيمة مصنفة
 والخسارة الربح خالل

 الرصيد

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

          المالية الموجودات

  71.840.210   -   -   71.840.210  71.852.618 - - - 71.852.618 المركزى المصرف لدى وودائع نقد

  49.583.960   -   -   49.583.960  49.726.135 - - - 49.726.135 البنوك من مستحق

     -     -     -       :االستثمارية المالية االوراق

 ةبالقيم مصنفة للمتاجرة مالية أوراق
  والخسارة الربح خالل من العادلة

- - - 3.555.297 3.555.297  -   -   3.555.297   3.555.297  

 الربح خالل من العادلة بالقيمة محددة
 والخسارة

- - - 5.910 5.910  -   -   951.610   951.610  

  13.208.169   -   -   13.208.169  1.178.221 - - 1.178.221 - المطفأة بالتكلفة مصنفة

 دبنو خالل من العادلة بالقيمة مصنفة
  الدين أدوات - األخرى الشامل الدخل

- - 13.266.375 - 13.266.375  -   1.138.372   -   1.138.372  

 دبنو خالل من العادلة بالقيمة مصنفة
 أدوات – األخرى الشامل الدخل
 الملكية حقوق

- - 1.042.439 - 1.042.439  -   199.817   -   199.817  

  256.864.879  -   -   256.864.879  257.604.666 - - - 257.604.666 المدينة والذمم القروض

  45.081.555   -   -   45.081.555  46.487.948 - - - 46.487.948 االسالمى للتمويل مدينة ذمم
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 )تتمة( واالحكام والتقديرات المحاسبية السياسات في التغيرات -3
 

 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي للمعيار األولي التطبيق تاريخ في المالية والمطلوبات المالية الموجودات تصنيف 3-3
واألرباح المحتجزة الناشئة نتيجة التحول إلى المعيار الدولي االحتياطى على  ،الضرائب األثر بعد خصمتحليالت الجدول التالى مدرج في 

 أثر على مكونات حقوق الملكية األخرى.يوجد . يتعلق األثر باحتياطي القيمة العادلة واألرباح المحتجزة. ال 9إلعداد التقارير المالية  رقم 

 الف درهم 
  القيمة العادلة احتياطي 

  261.568  (2017ديسمبر  31) 39 المحاسبة الدولي رقمالرصيد الختامي في إطار معيار 
  47.448  التكلفة المطفأةمن متاحة للبيع إلى ( الدين)اعادة تصنيف االوراق المالية االستثمارية 
لربح بالقيمة العادلة من خالل ا مصنفةللبيع إلى  متاحة من (الدين وحقوق الملكية)اعادة تصنيف االوراق المالية االستثمارية 

 والخسارة
 (62.361) 

 (112.567)  إعادة تصنيف أوراق مالية لحقوق الملكية من متاحة للبيع إلى مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

نود الدخل ببالقيمة العادلة من خالل  مصنفةإلى  المطفأة التكلفةب مصنفةال( الدين)اعادة تصنيف االوراق المالية االستثمارية 
 .الشامل األخرى

 (14.920) 

للموجودات المالية المدينة  (9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  رقم )بخسائر االئتمان المتوقعة في إطار االعتراف 
 المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. 

 826  

  22.999  األخرى الحركات
------------------ 

  142.993  (2018يناير  1) (9الرصيد االفتتاحى في اطار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  رقم )
========== 

  االرباح المحتجزة
  27.403.808  (2017ديسمبر  31) 39بموجب معيار المحاسبة الدولى  ميالرصيد الختا

إلى مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  من المتاحة للبيع( وحقوق الملكية الديون)اعادة تصنيف االوراق المالية االستثمارية 
 الربح والخسارة

 32.226  

الل خإلى مصنفة بالقيمة العادلة من االستثمارية )الديون( من محتفظ بها حتى االستحقاق  اعادة تصنيف االوراق المالية
 الخسارةالربح و

 1.799  

 بنود الدخل الشاملخالل لحقوق الملكية من المتاحة للبيع إلى مصنفة بالقيمة العادلة من  اعادة تصنيف االوراق المالية
 األخرى

 112.567  

 (2.300.758)  والحركات األخرى 9إلعداد التقارير المالية رقم  ار الدولييللمعوفقاً  مخصصات انخفاض القيمة إعادة قياس
 (32.805)  حركات أخرى

------------------ 
 25.216.837 (2018يناير  1) (9الرصيد االفتتاحى في اطار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  رقم )

========== 
 

الرصيد االفتتاحي للموجودات المالية  الى 39بموجب معيار المحاسبة الدولى ي تسوية الرصيد الختامي للموجودات المالية الجدول التاليبّين 

 .2018يناير  1في  (9رقم ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية بموجب 

 

 
ديسمبر  31

معيار ) 2017
المحاسبة الدولي 

39) 

 

 

 

اعادة تصنيف 
 الموجودات المالية

 

إعادة قياس 
 انخفاض القيمة

والحركات 
 األخرى

 
 2018يناير  1 
 المعيار الدولي)

إلعداد التقارير 
 (9المالية رقم 

   ألف درهم   

  71.840.210  (12.408)     -   71.852.618  المركزى نقد وودائع لدى المصرف
  49.583.960  (142.175)     -   49.726.135  من البنوكمستحق 

     :االوراق المالية االستثمارية
  3.555.297     -     -   3.555.297  العادلة من خالل الربح والخسارةبالقيمة  للمتاجرة مقاسةأوراق مالية 

  951.610     -   945.700   5.910  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
أوراق مالية لحقوق الملكية متاحة للبيع/مصنفة بالقيمة العادلة من 

  199.817     -  (842.622)   1.042.439  خالل بنود الدخل الشامل األخرى
نود ببالقيمة العادلة من خالل  مصنفة متاحة للبيع/ استثمارات الدين

  1.138.372  (826)  (12.127.177)   13.266.375  الدخل الشامل األخرى

  13.208.169  (19.640)   12.049.588   1.178.221  استثمارات الدين محتفظ بها حتى االستحقاق/بالتكلفة المطفأة
  256.864.879  (687.957)  (51.830)   257.604.666  والذمم المدينةالقروض 

  45.081.555  (1.406.393)  -  46.487.948  التمويل االسالمى 

 المجموع
444.719.609  
========== 

 (26.341) 
========== 

 (2.269.399) 
========= 

 442.423.869 
========= 
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 وودائع لدى المصرف المركزينقد    4

 
 غير مدققة 

 2018مارس  31
  ألف درهم

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

 مدققة
 2017ديسمبر  31

 ألف درهم
----------------- 

 نقد
3.017.121 3.624.504 

   

 31.982.679 29.839.483 ةرف المركزيالدى المص ة من غير فائدةودائع إلزامي

   

 1.118.141 248.606 ةرف المركزياالمص إيداعات خاضعة لفوائد لدى

   

 35.127.294 35.492.588  ةرف المركزيافوائد لدى المصلل مدّرةشهادات ودائع مرابحات و

 (8.043) )خسائر االئتمان المتوقعة( ناقصاً : مخصصات انخفاض القيمة

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

- 

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

 68.589.755 

========= 

71.852.618 

========= 

 
ات ليست متاحة لالستخدام في عملي المصارف المركزية للدول التي تعمل المجموعة فيهاالمحتفظ بها لدى  اتاالحتياطيإن متطلبات 

لتوجيهات  طبقابشكل دوري . يتغير مستوى االحتياطيات المطلوبة ةالمركزي المصارفالمجموعة اليومية وال يمكن سحبها دون موافقة 
 .المركزية رفامصال

 

 المستحق من البنوك  5
 

 غير مدققة 
 2018مارس  31

  ألف درهم
---------------- 

 مدققة
 2017ديسمبر  31

 ألف درهم
----------------- 

 9.421.589 7.701.913 في دولة اإلمارات العربية المتحدة المستحق من البنوك 

   

 المستحق من البنوك األجنبية
39.781.975 

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

40.324.841 

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

 (155.526) ناقصاً : مخصصات انخفاض القيمة

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

(20.295) 

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

 47.328.362 49.726.135 

 ========== ========== 
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 أوراق مالية استثمارية  6   
 

 

 
 *محلية

 ألف درهم
------------- 

 
 **إقليمية

 ألف درهم
-------------- 

 
 ***دولية

 ألف درهم
--------------- 

 
 اإلجمالي

 ألف درهم
--------------- 

أوراق مالية استثمارية مصنفة بالقيمة العادلة 

 من خالل الربح والخسارة  

    

 4.119.657 3.208.663 885.851 25.143 سندات حكومية
 1.787.753 1.584.698 42.839 160.216 سندات شركات 

 - - - - أسهم
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 
185.359 

-------------- 
928.690 

-------------- 
4.793.361 

-------------- 
5.907.410 

-------------- 
     مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  

 - - - - سندات حكومية
 22.002 - 22.002 - سندات شركات 

 550.283 59.049 216.039 275.195 أسهم
 319.420 177.569 77.012 64.839 أخرى

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

 340.034 
-------------- 

315.053 
-------------- 

236.618 
-------------- 

891.705 
-------------- 

     مصنفة بالتكلفة المطفأة 

 10.415.333 1.836.283 7.358.523 1.220.527 سندات حكومية
 2.758.919 1.681.857 646.604 430.458 سندات شركات

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

 1.650.985 8.005.127 3.518.140 13.174.252 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
 أدوات الدين –بنود الدخل الشامل األخرى 

    

 302.180 195.836 106.344 - سندات حكومية 
 1.381.100 503.297 7.391 870.412 سندات الشركات

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

 870.412 113.735 699.133 1.683.280 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

  أدوات أسهم –بنود الدخل الشامل األخرى 

    

 195.877 3.235 190.975 1.667 أسهم

 أخرى
- 

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

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

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

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

 
1.667 

-------------- 
190.975 

-------------- 
3.235 

-------------- 
195.877 

-------------- 
 إجمالي األوراق المالية االستثمارية

 
ناقصاً : مخصصات انخفاض القيمة )كما يكون 

 مطبقاً(

3.048.457 9.553.580 9.250.487 21.852.524 
 
(41.486) 

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

 األوراق المالية االستثماريةصافي 
   21.811.038 

========= 
     

 
 ة: تعد هذه أوراق مالية صادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة *محلي

 تعد هذه أوراق مالية صادرة ضمن منطقة الشرق األوسط. **إقليمية:
 ***دولية: تعد هذه أوراق مالية صادرة خارج نطاق منطقة  الشرق األوسط.
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 )تتمة(أوراق مالية استثمارية  6   
 

 

  2018مارس  31)مدققة( 

 
 *محلية

 ألف درهم
------------- 

 
 **إقليمية

 ألف درهم
-------------- 

 
 ***دولية

 ألف درهم
--------------- 

 
 اإلجمالي

 ألف درهم
--------------- 

     محتفظ بها للمتاجرة
 2.010.393 913.843 772.362 324.188 سندات حكومية

 1.533.597 1.234.288 123.260 176.049 سندات شركات 

 11.307 - - 11.307 أسهم

 ------------- ------------- ------------- ------------- 
 511.544 895.622 2.148.131 3.555.297 
 ------------- ------------- ------------- ------------- 

     محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 1.129.751 - 1.118.923 10.828 سندات حكومية

 48.470 - 14.547 33.923 سندات شركات 

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

 44.751 
------------ 

1.133.470 
------------- 

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

1.178.221 
------------- 

     متاحة للبيع

 9.256.205 2.225.337 5.806.618 1.224.250 سندات حكومية

 4.010.170 2.342.843 701.138 966.189 سندات شركات

 769.555 57.725 443.420 268.410 أسهم 

 272.884 153.816 51.713 67.355 أخرى 

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

 2.526.204 7.002.889 4.779.721 14.308.814 
 ------------- ------------- ------------- ------------- 
     

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
 األرباح أو الخسائر 

    

     
 5.910 5.780 130 - أخرى

 ------------- ------------- ------------- ------------- 
 - 130 5.780 5.910 

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

 3.082.499 9.032.111 6.933.632 19.048.242 
 ======== ======== ======== ======== 

 
 ة: تعد هذه أوراق مالية صادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة *محلي

 تعد هذه أوراق مالية صادرة ضمن منطقة الشرق األوسط. **إقليمية:
 ***دولية: تعد هذه أوراق مالية صادرة خارج نطاق منطقة  الشرق األوسط.
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 القروض والذمم المدينة 7
 

 
 

  

 غير مدققة 

 2018مارس  31

   ألف درهم

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

 مدققة
 2017ديسمبر  31

 ألف درهم
----------------- 

 124.651.482 127.762.487 سحوبات على المكشوف

 136.814.451 138.640.057 قروض آلجل

 7.779.801 9.180.108 قروض مقابل إيصاالت أمانة

 2.596.675 3.175.529 سندات مخصومة

 5.767.317 5.630.907 ذمم مدينة لبطاقات االئتمان

   

 591.617 521.084 أخرى

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

 278.201.343 284.910.172 القـروض و الذمم المدينة مجموع

 51.357 - أدوات دين أخرى

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

 278.252.700 284.910.172 إجمالي القـروض و الذمم المدينة

 (20.648.034) (20.015.262) ناقصا : مخصصات انخفاض القيمة 

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

 264.894.910 257.604.666 

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

 15.605.808 التي تعرضت النخفاض في القيمة القروض و الذمم المدينةإجمالي 
========= 

14.772.946  
========= 
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 القروض والذمم المدينة )تتمة( 7
 

 

  

 

 

 التحليل حسب النشاط االقتصادي

 غير مدققة

 2018مارس  31

   ألف درهم

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

 مدققة

 2017ديسمبر  31

 ألف درهم

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

 6.393.109 5.623.496 الصناعة 

 5.696.969 5.713.598 اإلنشاءات 

 13.897.772 15.076.658 التجارة 

 2.447.165 1.741.969 المواصالت واالتصاالت 

 5.124.307 5.374.180 الخدمات 

 139.986.832 144.816.626 حكومي 

 35.315.689 36.262.078 أفراد

 35.296.763 35.297.403 العقارات 

 2.666.805 2.699.113 الفنادق والمطاعم

 12.463.393 12.577.763 إدارة الشركات والمؤسسات

 13.361.246 13.326.339 مؤسسات مالية وشركات استثمارية

 6.400.949 أخرى 
------------------ 

5.602.650 
------------------ 

 278.252.700 284.910.172 إجمالي القروض والذمم المدينة 

 (20.015.262) ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة 
------------------ 

(20.648.034) 
------------------ 

 264.894.910 
========== 

257.604.666 
========== 
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 لتمويل اإلسالميمن ا الذمم المدينة 8
 

 

 بالتكلفة المطفأة

 غير مدققة
 2018مارس  31

   ألف درهم
------------------- 

 مدققة
 2017ديسمبر  31

 ألف درهم
-------------------- 

 31.038.125 31.239.889 مرابحة
 1.203.012 1.206.664 ذمم مدينة لبطاقات االئتمان  

 1.005.933 550.858 وكالة
 1.872.266 1.881.894 استصناع 

 1.119.027 1.139.041 أخرى 
   

   الذمم المدينة لتمويل اإلجارات
 18.642.904 17.529.473 

 --------------- --------------- إجارة
 54.661.250 53.767.836 

 (2.634.875) (2.147.339) لتمويل اإلسالميمن ا الذمم المدينةإجمالي 
 (5.986.543) المؤجل الدخلناقصاً: 

--------------- 
(4.645.013) 

--------------- 
 46.527.368 ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة 

========= 
46.487.948 

========= 
التي تعرضت الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي إجمالي 

 النخفاض في القيمة
4.717.358 

========= 
5.538.151 

========= 
 

 1.4مرابحة تبلغ قيمتها  وموجوداتمليار درهم(  4.8: 2017مليار درهماً ) 2.2للشركات تبلغ قيمتها تم توريق موجودات إجارة 
 (.12( لغرض إصدار صكوك )راجع ايضاح مليار 2.2: 2017مليار درهماً )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية 
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 )تتمة( لتمويل اإلسالميمن ا الذمم المدينة 8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 التحليل حسب النشاط االقتصادي

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

 غير مدققة
 2018مارس  31

   ألف درهم
------------------- 

 مدققة
 2017ديسمبر  31

 ألف درهم
-------------------- 

 1.691.366 2.032.659 الصناعة 

 2.168.691 1.807.614 اإلنشاءات 

 6.349.359 6.726.567 التجارة 

 895.632 867.158 المواصالت واالتصاالت 

 1.690.464 1.773.652 الخدمات 

 558.814 514.646 حكومي 

 25.557.267 25.919.188 أفراد

 9.384.740 8.531.129 العقارات 

 82.019 75.112 الفنادق والمطاعم

 290.842 638.130 إدارة الشركات والمؤسسات

 2.722.103 3.113.852 مؤسسات مالية وشركات استثمارية

 2.661.543 أخرى 

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

2.376.539 

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

 53.767.836 54.661.250 إجمالي القروض والذمم المدينة 

 (2.634.875) (2.147.339) ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة 

 (5.986.543) 

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

(4.645.013) 

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

 46.527.368 

======== 

46.487.948 

======== 
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  الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة 9
 
 

الشهرة  
 التجارية

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

 عند االستحواذ غير ملموسةموجودات 
 

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

 اإلجمالي 
 

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

 
تراخيص 
 مصرفية

 برامج 
 عالقات عمالء كمبيوتر

 ودائع أساسية
  غير ملموسة

 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2018مارس  31 غير مدققة
--------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ----------- ------------ 

       التكلفة:
 6.524.051 664.174 157.490 9.281 140.084 5.553.022 يناير  1الرصيد كما في 

       

 1.207 - - - 876 331 األجنبي الصرف حركات
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
 5.553.353 140.960 9.281 157.490 664.174 6.525.258 
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
       

       اإلطفاء وانخفاض القيمة: اً ناقص
       

 835.848 664.174 157.490 9.281 - 4.903 يناير  1الرصيد كما في 
       

 - - - - - - للفترة  وانخفاض القيمة اإلطفاء
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

 835.848 664.174 157.490 9.281 - 4.903 مارس 31الرصيد كما في 

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

الشاااااااااهاارة الااتااجاااااريااااة  صاااااااااااافااي
 والموجودات غير الملموسة

5.548.450 
======= 

140.960 
======= 

- 
======= 

- 
======= 

- 
======= 

5.689.410 
======= 

 2017ديسمبر  31)مدققة( 

 

      

 6.524.051 664.174 157.490 9.281 140.084 5.553.022 التكلفة 
 835.848 664.174 157.490 9.281 - 4.903 : اإلطفاء وانخفاض القيمةاً ناقص

 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
صافي الشهرة التجارية 

 والموجودات غير الملموسة
5.548.119 
======= 

140.084 
======= 

- 
======= 

- 
======= 

- 
======= 

5.688.203 
======= 
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 الموجودات األخرى 10
 
 غير مدققة  

 2018مارس  31

 ألف درهم 

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

 مدققة

 2017 ديسمبر 31

 ألف درهم 

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

 1.599.981 1.750.180 فوائد مستحقة مدينة

 132.901 148.063 القبض أرباح مستحقة –إسالمي تمويل 

 280.532 300.727 وسلفيات أخرى  اً مدفوعات مقدم

 1.288.224 1.854.244 مدينون مختلفون وذمم مدينة أخرى

 1.279.410 1.179.039 مخزون

 143.492 124.444 القيمة العادلة للوديعة )أ(

 1.671.621 1.333.768 أخرى

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

 6.690.465 6.396.161 

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

 
 

، استلمت المجموعة وديعة من وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية 2011عند االستحواذ على مصرف دبي في أكتوبر  (أ)
مليار درهم بسعر مخفض مقارنة بسعر الفائدة المتاح في السوق. وفقا لسياسة المجموعة، ينبغي تثبيت  2.8المتحدة بمبلغ 

 التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ أو إصدار ةتكاليف المعامل ،مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليه المطلوبات المالية
. نظراً ألنه قد تم استالم الوديعة أعاله بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة المتاح في السوق، فقد تم تثبيت المطلوبات المالية

، والتي سيتم إطفاؤها على مدى الفترة الزمنية 2011هم في البيانات المالية لعام مليون در 543أرباح القيمة العادلة بواقع 
 سنوات( بمعدل الفائدة الفعلي. 8للوديعة )
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 وأموال مقترضة أخرى دين صادر 11
 

 مدققة  غير مدققة  
 2017ديسمبر  31 2018مارس  31 بالتكلفة المطفأة

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

 32.098.003 31.947.273 *برنامج  السندات متوسطة األجل

 6.426.875 6.225.011 *قروض ألجل من البنوك

 1.263.970 1.251.802 القروض المجمعة من توريق القرض

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

 39.424.086 39.788.848 

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

مليون درهم( تم جمعها من خالل  3.752: 2017) مليون درهم 814 رأس المال بقيمةمن *تشمل سندات الشق الثاني 
 الطرح العام والخاص.

 

 غير مدققة 

 2018مارس  31
 ألف درهم

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

 مدققة
 2017ديسمبر  31

 ألف درهم
----------------- 

 38.695.734 39.788.848 يناير 1في  الرصيد كما

 10.394.762 5.336.717 إصدارات جديدة

 (9.445.340) (5.456.916) دفعات مسددة

 (244.563) *الحركات األخرى
---------------- 

143.692 
---------------- 

 39.788.848 39.424.086 الفترةالرصيد كما في نهاية 

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

العملة األجنبية. تقوم المجموعة بتغطية مخاطر العملة األجنبية على ب*تمثل حركة سعر الصرف على الديون المصدرة 
 اإلصدارات العامة من خالل األدوات المالية المشتقة.

 31) مليون درهم 39.424 لدى المجموعة قروض متوسطة األجل قائمة تبلغ قيمتها اإلجمالية ،2018مارس  31كما في 
 مليون درهم( سوف يتم سدادها كما يلي: 39.789: 2017ديسمبر 

 
 

 غير مدققة
 2018مارس  31

 ألف درهم
---------------- 

 مدققة
 2017ديسمبر  31

 ألف درهم
----------------- 

2018 1.565 4.080 
2019 13.244 13.251 
2020 7.975 7.203 
2021 2.074 1.726 
2022 7.858 7.877 
2023 2.011 3.679 
2024 555 529 
2025 501 160 
2026 166 125 
2027 780 755 
2028 1.304 - 
2032 257 257 

2037 146 147 
2048 988 - 

 ----------------- ---------------- 
 39.424 

========= 
39.789 

========= 
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 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية 
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 الصكوك مستحقة الدفع 12

 
 غير مدققة 

 2018 مارس 31
 ألف درهم

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

 مدققة
 2017ديسمبر  31

 ألف درهم
----------------- 

 7.368.138 5.526.649 يناير  1الرصيد كما في 

 - - إصدارات جديدة

 (1.836.250) (1.836.250) دفعات مسددة

 (5.239) (1.309) دفعات أخرى

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

 5.526.649 3.689.090 الرصيد كما في نهاية الفترة 

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

 
مليون درهماً  5.527: 2017ديسككمبر  31مليون درهماً ) 3.689، بلغ إجمالي مبالغ الصكككوك المسككتحقة 2018 مارس 31كما في 

 مستحقة حسب ما هو مبين أدناه.
 غير مدققة 

 2018 مارس 31
 درهم مليون
---------------- 

 مدققة
 2017ديسمبر  31

 درهم مليون
----------------- 

2018 - 1.836 

2021 3.689 3.691 

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

 3.689 5.527 

 ======== ======== 
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 المطلوبات األخرى 13

 
 غير مدققة 

 2018 مارس 31
 ألف درهم

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

 مدققة
 2017ديسمبر  31

 ألف درهم
----------------- 

 1.621.982 1.725.118 فوائد دائنة مستحقة الدفع

 142.691 117.656 أرباح مستحقة الدفع للمودعين على أساس النظام اإلسالمي

 1.350.049 1.240.209 شيكات مصرفية 

 1.835.223 2.325.623 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 1.030.213 785.852 متعلقة بالموظفينمطلوبات 

 63.643 72.969 مخصص الضريبة 

 - 2.220.749  مستحقة توزيعات أرباح

 3.391.182 أخرى
-------------- 

3.447.512 
-------------- 

 11.879.358 
======== 

9.491.313 
======== 

 
 أموال المساهمين 14

بنسبة توزيعات أرباح على دفع  2018مارس  27وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد  بتاريخ 
مليون درهماً حيث تم تثبيتها في البيانات المالية المرحلية كما  2.223من رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة  40٪
 . 2018 مارس 31في 

 
 ق األول سندات رأس المال الش 15

قامت المجموعة باصكككدار عدد من سكككندات رأس المال الشكككق األول التنظيمية حسكككب التفاصكككيل الواردة في الجدول أدناه، 
وتعتبر هذه السكككككندات بأنها ثابتة وثانوية وغير مضكككككمونة. وبإمكان المجموعة اختيار عدم دفع فائدة على السكككككند حسكككككب 

خ كما ال تحمل السككككندات تاري وال يعتبر الحدث على أنه عجز.ائدة تقديرها الخاص. وال يحق لحاملي السككككندات المطالبة بف
 استحقاق وتم تصنيفها كحقوق الملكية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبلغ المصّدر سعر الفائدة
 اإلصدار

 الشهر/السنة

تتم مراجعته بعد سككككككت سككككككعر فائدة ثابت 
 سنوات

 مليون دوالر أمريكي 500
 مليار درهم( 1.83)

 2014سبتمبر 

مراجعته بعد سككككككت  تتمسككككككعر فائدة ثابت 
 سنوات

مليككار  3.67مليككار دوالر أمريكي ) 1
 درهم(

 2013مايو 

سكككككعر فائدة ثابت للخمس سكككككنوات األولى 
وعلى أسكككاس سكككعر فائدة متغير للسكككنوات 

 التي تليها.
  2009 يونيو مليار درهم  4
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 الدخل التشغيلي اآلخر 16
 

 
 غير مدققة

 الثالثةفترة 

 أشهر المنتهية في

 2018 مارس 31

 ألف درهم

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

 

 غير مدققة

 الثالثةفترة 

 أشهر المنتهية في

 2017 مارس 31

 ألف درهم

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

   
على األسهم مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح  توزيعات األرباح دخل

 والخسارة
11.553 - 

 6.394 - أرباح دخل توزيعات

نود باألرباح من أوراق مالية استثمارية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل األخرى

4.310 - 

 42.214 - متاحة للبيعأوراق مالية استثمارية  بيع األرباح من

من أوراق مالية استثمارية مصنفة بالقيمة العادلة من / )الخسائر( األرباح 
 خالل األرباح أو الخسائر

5.700 7.734 

 13.311 9.945 اإليجارات دخل

 2.606 253 العقارات )العقارات االستثمارية/المخزون(األرباح من بيع 

 339.458 319.465 صرف األجنبي*ال دخل

 19.807 2.936 المشتقات دخل

 (74.172) (1.753) )صافي( آخر دخل

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

 352.409 357.352 

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

 
 من أرباح المتاجرة والتحويل واألرباح الناتجة عن المعامالت مع العمالء.  الصرف األجنبي دخلتألف ي*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةعن فترة 

 

34 

 

 العمومية والمصروفات اإلدارية  17
 غير مدققة 

 الثالثةفترة 

 أشهر المنتهية في

 2018مارس  31

 ألف درهم

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

 مدققةغير 

 الثالثةفترة 

 أشهر المنتهية في

 2017مارس  31

 ألف درهم

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

 738.050 812.289 تكلفة موظفين

 85.948 91.989 تكلفة إشغال

 29.687 30.545 المعدات والتجهيزات

 46.383 54.338 تشغيل أجهزة الحاسوب تكلفة

 37.999 42.992 تكلفة االتصاالت

 17.222 24.961 والرسوم القانونية والمهنيةرسوم الخدمات 

 21.549 26.364 المصاريف المتعلقة بالتسويق

 81.035 94.158 استهالك 

 9.250 - إطفاء موجودات غير ملموسة

 49.218 98.137 أخرى

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

 1.275.773 1.116.341 

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

 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية صافي خسائر     18

 

 تم إظهار صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية المحملة على بيان الدخل كالتالي:  
 

 

 

 غير مدققة

 الثالثةفترة 

 أشهر المنتهية في

 2018مارس  31

 ألف درهم

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

 غير مدققة

 الثالثةفترة 

 أشهر المنتهية في

 2017مارس  31

 درهمألف 

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

   

 - (4.365) النقد والودائع لدى المصرف المركزي صافي انخفاض قيمة

 (76) 30.501 / موجودات أخرى المستحقات من البنوك صافي انخفاض قيمة

 15.858 24.658 صافي انخفاض قيمة أوراق مالية استثمارية 

 495.046 137.078 صافي انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة

 122.862 309.589 اإلسالمي ذمم مدينة للتمويلصافي انخفاض قيمة 

 5.380 (57.404) صافي -  (المحصلة)/ الديون المعدومة المشطوبة

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

 639.070 440.057 صافي خسائر انخفاض القيمة للفترة

 ======== ======== 
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 والمطلوبات الطارئةااللتزامات  19

 
 :2018 مارس 31ي الطارئة للمجموعة ف فيما يلي االلتزامات والمطلوبات

 

 مدققة غير مدققة 
 2017ديسمبر  31 2018مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 ----------------- ---------------- 

 11.489.707 10.789.119 خطابات اعتماد

 48.801.287 48.008.398 الضمانات 

 1.161.869 1.142.870 المطلوبات المترتبة على المشاركة في المخاطر

 25.279.231 20.829.174  *التزامات قروض غير قابلة لإللغاء

 ------------------- ------------------- 
 80.769.561 86.732.094 
 ========== ========== 

 
لإللغاء التزام تعاقدي للسماح بالسحب على التسهيالت خالل فترة محددة مع مراعاة الشروط قابلة ال*تمثل التزامات القرض غير 

ونظراً لضرورة استيفاء الشروط المسبقة للسحب، فإن قيمة العقود  ،المسبقة وبنود اإلنهاء. بما أن االلتزامات قد تنتهي دون سحبها
 لية بشكل دقيق.المتطلبات النقدية المستقباإلجمالية ال تمثل بالضرورة 

 
 ربحية السهم  20
 

ربحية السهم بقسمة الربح أو الخسارة  احتسابتعرض المجموعة بيانات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم 
المتعلقة بالمساهمين العاديين )التي يتم إدخال مزيد من التعديل عليها فيما يتعلق بمصروفات الفائدة على سندات رأس المال الشق 

 تعديل مخفضة عن طريقاألول( في البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم تحديد ربحية السهم ال
الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتغطية تأثيرات كافة األسهم العادية 

 المحتمل تخفيضها، إن وجدت. 
 

 غير مدققة 
 الثالثكككة أشكككككككهرفترة 

 المنتهية في 

 غير مدققة
 الثالثة أشككككككهرفترة 

 المنتهية في 
 2017مارس  31 2018مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 ---------------- ---------------- 

 1.873.218 2.386.227 والتي تعود إلى المساهمينفترة للاألرباح 

 (146.558) (146.556) : الفائدة على سندات رأس المال الشق األول اً ناقص
 ---------------- ---------------- 

 1.726.660 2.239.671 األرباح التي تعود إلى المساهمينصافي 

 5.551.872 5.551.872 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في اإلصدار )ألف(

 ---------------- ---------------- 
 0.31 0.40 * )درهم( الربح األساسي للسهم

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

 
 .2018 مارس 31 المنتهية في التسعة أشهر* كانت ربحية األسهم األساسية والمخفضة هي نفسها لفترة 
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 المشتقات 21
 

 مدققة 2017ديسمبر  31 غير مدققة 2018مارس  31 
القيمة العادلة  

 الموجبة
القيمة العادلة 

 السالبة
القيمة العادلة  المبلغ االسمي

 الموجبة
القيمة العادلة 

 السالبة
 المبلغ االسمي

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

المشتقات المحتفظ بها 
 للمتاجرة

2.880.649 (2.531.911) 485.794.425 2.436.184 (1.948.648) 417.171.559 

المشتقات المحتفظ بها لتغطية 
 التدفقات النقدية

506.915 (48.915) 11.277.380 379.847 (48.092) 11.761.739 

المشتقات المحتفظ بها لتغطية 
 القيمة العادلة

112.922 (374.546) 9.735.787 35.489 (246.596) 6.470.889 

المشتقات المحتفظ بها كتغطية 
لصافي االستثمار في 

 العمليات الخارجية

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

(7.884) 
-------------- 

355.989 
-------------- 

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

(9.159) 
-------------- 

355.989 
-------------- 

 435.760.176 (2.252.495) 2.851.520 507.163.581 (2.963.256) 3.500.486 المجموع
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
 
 

 القطاعات التشغيلية  22
 

 قطاعات األعمال الرئيسية التالية: تنقسم المجموعة إلى
 

 الحسابات الجارية وحسابات التوفير وودائع العمالء والسحب و األعمال المصرفية للشركات تمثل التمويل المنظم
والخدمات  على المكشوف والتمويل التجاري والقروض ألجل لجهات حكومية وللعمالء التجاريين والشركات

 المصرفية االستثمارية والمنتجات اإلسالمية المقدمة من خالل الوطني اإلسالمي؛
 

 لثروات وخدمات الخدمات المصرفية لألفراد تمثل القروض والودائع لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة ا
  ؛الموجودات وتمويل األفراد وساطة األسهم وإدارة

 

 ؛رة محفظة استثمارات المجموعة وإدارة األموال وعمليات الخزينة بين البنوكتشمل أنشطة الخزينة إدا  
 

  الخدمات  والمصاريف المدفوعة من قبل شركات المحصلةوالرسوم  الدخلتمثل األنشطة المصرفية اإلسالمية
 ؛ واإلسالمية التابعة المصرفية

 

  ة وأنشطوالعمليات  وتنفيذ وإدارة العقاراتبنك اإلمارات دبي الوطني مصر تشمل العمليات األخرى للمجموعة
 .الدعم
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 شغيلية )تتمة(   قطاعات التال 22
 

 
 

 2018 مارس 31غير مدققة 
-------------------------------- 

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات 
 ألف درهم

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

 
 الخدمات المصرفية

 لألفراد 
 ألف درهم

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

 
 

 الخزينة 
 ألف درهم

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

 
الخدمات المصرفية 

 اإلسالمية
 ألف درهم

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

 
 

 أخرى 
 ألف درهم

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

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم

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

 توزيعات بعد خصممن منتجات التمويل اإلسالمي  الدخلالفوائد و دخلصافي 
 األرباح للمودعين

 1.049.851   1.143.951   159.800   390.964  239.877  2.984.443 

  1.118.969  (141.954)  198.892   91.733   645.781   324.517  والدخل اآلخرالرسوم والعموالت  دخلصافي 

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

  4.103.412  97.923  589.856   251.533   1.789.732   1.374.368  يالتشغيل الدخلإجمالي 

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

 (1.275.773)  (363.019) (279.042)  (33.197)  (482.793)  (117.722)  وعمومية مصروفات إدارية

 (440.057)  (84.600) (102.239)  (7.338)  (97.882)  (147.998)  صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية 

  30.990  30.990    -     -     -     -  مشتركة ومشاريع شركات زميلة أرباح الحصة من

  38  رسوم ضريبية
---------------- 

 (6.753) 
---------------- 

 (2.521) 
---------------- 

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

(22.880) 
---------------- 

 (32.116) 
---------------- 

  2.386.456  (341.586)  208.575   208.477   1.202.304   1.108.686    أرباح المجموعة للفترة

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

 475.629.762 23.938.816 55.360.511 63.757.887  53.180.810  279.391.738 موجودات القطاع

 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
 475.629.762 106.080.756  56.153.594  47.078.229  145.097.594  121.219.589 الملكيةمطلوبات القطاع وحقوق 

 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
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   قطاعات التشغيلية )تتمة(ال 22
 

 
 

 2017 مارس 31غير مدققة 
-------------------------------- 

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات 
 ألف درهم

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

 
 الخدمات المصرفية

 لألفراد 
 ألف درهم

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

 
 

 الخزينة 
 ألف درهم

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

 
الخدمات المصرفية 

 اإلسالمية
 ألف درهم

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

 
 

 أخرى 
 ألف درهم

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

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم

------------ 
 توزيعات بعد خصممن منتجات التمويل اإلسالمي  والدخلالفوائد  دخلصافي 

 األرباح للمودعين
823.667 1.044.540 6.472 419.799 191.517 2.485.995 

 1.131.467 (159.161) 178.921 168.224 625.172 318.311 والدخل اآلخرالرسوم والعموالت  دخلصافي 
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

 3.617.462 32.356 598.720 174.696 1.669.712 1.141.978 الدخل التشغيليإجمالي 
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

 (1.116.341) (298.765) (246.392) (29.170) (440.445) (101.569) مصروفات إدارية وعمومية

 (639.070) (77.653) (134.885) 3.622 (154.694) (275.460) صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية 

 مشتركة ومشاريع شركات زميلة أرباح الحصة من
- - - - 38.634 38.634 

 (27.224) (23.781) - (186) (1.629) (1.628) رسوم ضريبية
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

 1.873.461 (329.209) 217.443 148.962 1.072.944 763.321 أرباح المجموعة للفترة 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= 

 451.972.056 30.491.212 55.803.153 57.395.748 53.270.293 255.011.650 موجودات القطاع

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

 451.972.056 96.934.127 56.312.630 37.730.183 154.723.353 106.271.763 مطلوبات القطاع وحقوق الملكية

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
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 لمعامالت مع األطراف ذات العالقةا 32

 

شركة تعتبر حكومة دبي المساهم وهي  مؤسسة دبي لالستثمار، ( من قبل٪55.8اإلمارات دبي الوطني مملوكة جزئياً )بنسبة  إن مجموعة

 فيها. الرئيسي

 

 %7 ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها بشكل منفرد تمثلالممنوحة للمؤسسات  القروضالمقدمة من و إن الودائع

  من إجمالي الودائع والقروض لدى المجموعة. على التوالي، (٪6: 2017 ديسمبر) %5 و(  ٪7: 2017 ديسمبر)

 

 للشروط التجارية االعتيادية.كافة معامالتها المالية مع المجموعة وفقاً  وتجرىتتم إدارة هذه المؤسسات بشكل مستقل 

 

وقد تم أيضا أبرمت المجموعة أيضاً معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة األخرى والتي ال تعتبر مؤسسات ذات صلة بالحكومة. 

إجراء هذه المعامالت بصورة فعلية بنفس الشروط، بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات السائدة في نفس الوقت الذي تتم فيه معامالت 

 مقابلة مع أطراف أخرى وال تنطوي على ما يزيد عن حجم المخاطر االعتيادي.

 

 :وفقاً للشروط التجارية االعتيادية وهي كما يلي األرصدة و المعامالت مع األطراف ذات العالقةيتم تنفيذ 

 

 غير مدققة 
 2018 مارس 31

 مدققة

 2017ديسمبر  31

 ألف درهم 
----------------- 

 ألف درهم

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

   قروض وذمم مدينة: 

 139.581.859 144.060.880 إلى مساهم األغلبية لدى الشركة األم 

 1.037.082 1.544.720 للشركة األم 

 2.259.083 2.261.720 إلى أعضاء مجلس اإلدارة والشركات ذات العالقة

 420.953 - إلى شركات زميلة وائتالفات مشتركة

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

 147.867.320 143.298.977 

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

    والودائع اإلسالمية ودائع العمالء 

 2.891.100 2.981.944 من مساهم األغلبية لدى الشركة األم 

 2.917.016 4.309.874 من الشركة األم 

 636.983 556.090 المشتركة ومشاريعمن شركات زميلة 

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

 7.847.908 6.445.099 

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

 85.744 10.295 استثمار في سندات حكومة دبي

 24.870 29.954 وائتالفات مشتركة التزامات تجاه شركات زميلة
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة( 23

 

 غير مدققة غير مدققة 

 الثالثةفترة  
 المنتهية في أشهر

 2018مارس  31

 الثالثةفترة 
 المنتهية في أشهر

 2017مارس  31

 ألف درهم ألف درهم 

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

 35.088 40.769 مشتركة  ومشاريعالمدفوعات إلى شركات زميلة 

 1.228 1.436 الدفعات المستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 14.809 17.436 المدفوعات إلى أطراف ذات عالقة أخرى

 8.949 5.958 المجموعةالرسوم المستلمة بخصوص الصناديق المدارة من قبل 

 449 - فوائد مدفوعة لصناديق مدارة من قبل المجموعة

 901 595 مشتركةال من قبل(/المدفوعة إلى المشاريع مدفوعة)فوائد 

 2.561 3.021 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 الفترة :فيما يلي إجمالي مبلغ التعويضات المدفوعة لكبار المسؤولين اإلداريين بالمجموعة  خالل 

 

 غير مدققة غير مدققة 

 الثالثةفترة  
 المنتهية في أشهر

 2018مارس  31

 الثالثةفترة 
 المنتهية في أشهر

 2017مارس  31

 ألف درهم ألف درهم 

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

   تعويضات كبار المسئولين اإلداريين

 35.323 39.021 تعويضات الموظفين قصيرة األجل

 317 772 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 

ولية للتخطيط وإدارة ومراقبة أنشطة المجموعة بصورة ؤالذين لديهم السلطة والمس إن كبار المسئولين اإلداريين هم أولئك األشخاص

 مباشرة أو غير مباشرة. 

 

ولين اإلداريين ولم يتم رصد مخصصات محددة ؤلدى كبار المسلم يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة لألرصدة قيد السداد خالل الفترة 
 ولين اإلداريين وعالقاتهم المباشرة في نهاية الفترة.ؤلخسائر انخفاض القيمة لألرصدة لدى كبار المس
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 الموحد للمجموعة ةالنقدي اتإيضاحات حول بيان التدفق 24
 

 غير مدققة غير مدققة 

 الثالثةفترة  
 المنتهية في أشهر

 2018مارس  31

 الثالثةفترة 
 المنتهية في أشهر

 2017مارس  31
 ألف درهم ألف درهم 

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

 )أ( تحليل التغيرات في النقد وما يعادله خالل الفترة  
 

  

 43.633.310 43.527.409 الفترة  الرصيد في بداية 

 (15.749.321)   /)الخارج(الداخل التدفق النقديصافي 

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

(7.866.507) 

---------------- 
 27.778.088 الفترة  الرصيد في نهاية 

=========== 
35.766.803 

=========== 
   

   )ب(  تحليل النقد وما يعادله 

 62.568.914 68.589.755 نقد وودائع لدى المصرف المركزي

 52.362.767 47.328.362 مستحق من البنوك

 (22.625.960) مستحق للبنوك

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

(19.571.063) 

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

 93.292.157 

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

95.360.618 

---------------- 
 (29.021.380) (29.839.483) ناقصاً: ودائع لدى المصرف المركزي ألغراض نظامية

 (15.829.500) (20.129.338) أشهرمستحقة بعد ثالثة  لدى المصرف المركزي إيداعناقصاً: شهادات 

 (18.985.349) (19.127.657) أشهر 3ناقصاً: المبالغ المستحقة من البنوك بعد 

 3.582.409 أشهر 3زائداً: المبالغ المستحقة للبنوك بعد 

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

4.242.414 

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

 27.778.088 
=========== 

35.766.803 
=========== 
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 )تتمة( الموحد للمجموعة ة المرحليالنقدي اتإيضاحات حول بيان التدفق 24
 

 غير مدققة غير مدققة 

 الثالثةفترة  
 المنتهية في أشهر

 2018مارس  31

 الثالثةفترة 
 المنتهية في أشهر

 2017مارس  31
 ألف درهم ألف درهم 

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

   تسويات لبنود غير نقدية( ج)
 

  

 - (4.365) خسائر انخفاض قيمة النقد والودائع لدى المصرف المركزي

 - 30.501 خسائر انخفاض قيمة المستحق للبنوك 

 15.858 24.658 خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية

 495.046 137.078 خسائر انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة 

 122.862 309.588 خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي

 25.350 26.739 إطفاء خسائر القيمة العادلة

 12.490 9.821 خصم على األوراق المالية االستثمارية

 (69.147) (161.782) األجنبيأرباح غير محققة عن الصرف 

 9.250 - إطفاء موجودات غير ملموسة

 81.035 111.338 استهالك/انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات/عقارات استثمارية

 (38.634) (30.990) مشتركة ومشاريعشركات زميلة  حصة من أرباح/خسائر

 22.973 (6.957) االستثماراتغير المحققة من  )األرباح(/الخسائر

 126.395 (183.741) القيمة العادلة للبند المتحوط بشأنهغير المحققة من  )األرباح(/الخسائر

 (253) )مخزون( بيع عقاراتناتجة عن الرباح األ
---------------- 

(2.606) 
---------------- 

 261.635 
========= 

800.872 
========= 

 
 

 بالقيمة العادلةالموجودات والمطلوبات المقدرة  25

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

 
بالقيمة العادلة وفقاً لطريقة التقييم. فيما يلي إيضاح حول للموجودات والمطلوبات المقدرة يوضح الجدول التالي تحليالً 

 المستويات المختلفة: 

  المطلوبات المحددة. : األسعار المعلنة )غير معدلة( في األسواق النشطة للموجودات و1المستوى 

  والتي يمكن مالحظتها  1: التقييم باستخدام المدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى 2المستوى
 )تستنتج من األسعار(.  أيللموجودات والمطلوبات سواء بطريقة مباشرة )مثل األسعار( أو بطريقة غير مباشرة 

  التقييم باستخدام مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق )مدخالت غير 3المستوى :
 ملحوظة(. 
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  الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقيمة العادلة )تتمة( 25
 

 

 2018 مارس 31

 1المستوى 

 ألف درهم

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

  2المستوى 

 درهم ألف

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

  3المستوى 

 ألف درهم

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

 اإلجمالي 

 ألف درهم

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

     استثماريةأوراق مالية 

     

اوراق مالية استثمارية للمتاجرة مصنفة بالقيمة 

 العادلة من خالل الربح والخسارة

    

 4.119.657 - - 4.119.657 سندات حكومية 

 1.787.753 - 36.723 1.751.030 الشركاتسندات 

 - - - - أسهم

 - أخرى 

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

- 

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

- 

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

- 

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

 5.870.687 

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

36.723 

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

- 

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

5.907.410 

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

أدوات الدين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 بنود الدخل الشامل األخرى

    

 302.180 - 14.044 288.136 سندات حكومية 

 1.335.809 سندات الشركات 

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

45.291 

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

- 

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

1.381.100 

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

 1.623.945 

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

59.335 

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

- 

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

1.683.280 

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

أدوات األسهم مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 بنود الدخل الشامل األخرى

72.192 

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

296 

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

123.389 

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

195.877 

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

     

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  مصنفة

 الخسارة:

    

 - - - - سندات حكومية 

 22.002 - - 22.002 سندات الشركات

 550.283 460.155 - 90.128 أسهم

 595 أخرى

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

102.637 

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

216.188 

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

319.420 

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

 112.725 

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

102.637 

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

676.343 

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

891.705 

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

     المشتقات 

     القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

 2.880.649 - 2.880.649 - بها للمتاجرة مشتقات محتفظ

 506.915 - 506.915 - مشتقات محتفظ بها كتغطيات للتدفق النقدي 

 112.922 - 112.922 - كتغطيات للقيمة العادلة:مشتقات محتفظ بها 

مشتقات محتفظ بها كتغطية لصافي االستثمار 

 في العمليات الخارجية 

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

 - 

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

3.500.486 

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

- 

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

3.500.486 

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

 - - - - القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 (2.531.911) - (2.531.911)  بها للمتاجرة مشتقات محتفظ

 (48.915) - (48.915) - مشتقات محتفظ بها كتغطيات للتدفق النقدي 

 (374.546) - (374.546)  مشتقات محتفظ بها كتغطيات للقيمة العادلة:

مشتقات محتفظ بها كتغطية لصافي االستثمار 

 في العمليات الخارجية 

- 

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

(7.884) 

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

- 

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

(7.884) 

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

 - 

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

(2.963.256) 

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

- 

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

(2.963.256) 

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

 7.679.549 736.221 799.732 9.215.502 

 ========= ========= ======== ========= 
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  الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقيمة العادلة )تتمة( 25

 
من هذا  3يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في المستوى 

 للقيمة العادلة. النظام المتدرج
 

  
أوراق مالية 

للمتاجرة مصنفة 
بالقيمة العادلة 

من خالل الربح 
 والخسارة

 
 
 

محددة بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الربح والخسارة

 
 

أدوات دين مصنفة 
بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى

 
أدوات حقوق 
ملكية مصنفة 

بالقيمة العادلة من 
الدخل خالل بنود 

 الشامل األخرى

 
 
 
 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 --------------- --------------- ------------------ ---------------- --------------- 

 2017ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

- - - 832.907 832.907 

لية الما أثر المعيار الدولي إلعداد التقارير
 2018يناير  1كما في  9رقم 

 

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

677.403 
--------------- 

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

(709.598) 
--------------- 

(32.195) 
--------------- 

 800.712 123.309 - 677.403 - 2018يناير  1الرصيد كما في 
 - - - - - إجمالي األرباح أو الخسائر:

 9.234 - - 9.234 - الخسائرفي األرباح أو  -
 80 80 - - - األخرىالدخل الشامل  بنود في -

 - - - - - مشتريات
 - - - - - إصدارات

 (10.294) - - (10.294) -   تسويات وتعديالت أخرى
 - - - - - 3التحويالت إلى المستوى 

 - - - - - 3التحويالت خارج المستوى 
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 799.732 123.389 - 676.343 - 2018مارس  31في  كما الرصيد
 ======== ======== ======== ======== ======== 
 

ير غالتقييم التي تتضمن االفتراضات  أساليبباستخدام  3مستوى في ال القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة تقاسفي ظروف معينة، 
ستخدم ت .الملحوظةمعامالت السوق الحالية الممكن مالحظتها لنفس األداة وغير المرتكزة على بيانات السوق  أسعارالمثبتة من خالل 

المجموعة تقنيات التقييم اعتماداً على نوع األداة والبيانات المتاحة في السوق. على سبيل المثال، في حال غياب السوق النشطة، يتم 
تقييم القيمة العادلة لالستثمار على أساس تحليل المركز المالي والنتائج والقدرة على تحمل المخاطر وغيرها من العوامل ذات الصلة 

في قيمة األدوات المالية على أساس التغيرات في قيمة األدوات  المناسبةوغير  المناسبةيتم تحديد التغيرات لقي االستثمارات. وبمت
 والتي يتم قياسها على أساس تقديري.   المعايير غير الخاضعة للرقابةنتيجة الختالف مستويات 

 
 بنود الدخل الشامل األخرىمصنفة بالقيمة العادلة من خالل  تحويل موجودات مالية لم يتم 2018مارس  31المنتهية في  الفترةخالل 

 .درهم( صفر: 2017) 1إلى المستوى  2من المستوى أو  2إلى المستوى  1من المستوى 
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 الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقيمة العادلة )تتمة( 25
 

 

 7201 ديسمبر 31مدققة في 

 1المستوى 

 درهمألف 

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

  2المستوى 

 ألف درهم

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

  3المستوى 

 ألف درهم

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

 اإلجمالي 

 ألف درهم

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

     استثماريةأوراق مالية 

     محتفظ بها للمتاجرة

 2.010.393 - - 2.010.393 سندات حكومية 

 1.533.597 - 36.725 1.496.872 سندات الشركات

 11.307 - - 11.307 أسهم

 - - - - أخرى 

 ------------------ ------------------ --------------- ----------------- 
 3.518.572 36.725 - 3.555.297 

 ------------------ ------------------ --------------- ----------------- 
     متاحة للبيع 

 9.256.205 - 115.068 9.141.137 سندات حكومية 

 4.010.170 - 13.359 3.996.811 سندات الشركات 

 769.555 655.431 297 113.827 أسهم

 272.884 177.476 95.408 - أخرى 

 ------------------ ------------------ --------------- ----------------- 
 13.251.775 224.132 832.907 14.308.814 

 ------------------ ------------------ --------------- ----------------- 
بالقيمة العادلة من خالل الربح  مصنفة

 الخسارةأو

    

 5.910 - 5.910 - أخرى 

 ------------------ ------------------ --------------- ----------------- 
 - 5.910 - 5.910 

 ------------------ ------------------ --------------- ----------------- 
     المشتقات 

 2.436.184 - 2.436.184 - القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

 379.847 - 379.847 - بها للمتاجرة مشتقات محتفظ

 35.489 - 35.489 - مشتقات محتفظ بها كتغطيات للتدفق النقدي 

 - - - - مشتقات محتفظ بها كتغطيات للقيمة العادلة:

مشتقات محتفظ بها كتغطية لصافي االستثمار 

 في العمليات الخارجية 

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

 - 

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

2.851.520 

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

- 

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

2.851.520 

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

     للمشتقات السالبةالقيمة العادلة 

 (1.948.648) - (1.948.648) - بها للمتاجرة مشتقات محتفظ

 (48.092) - (48.092) - مشتقات محتفظ بها كتغطيات للتدفق النقدي 

 (246.596) - (246.596) - مشتقات محتفظ بها كتغطيات للقيمة العادلة:

مشتقات محتفظ بها كتغطية لصافي االستثمار 

 في العمليات الخارجية 

- 

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

(9.159) 

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

- 

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

(9.159) 

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

 
- 

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

(2.252.495) 

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

- 

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

(2.252.495) 

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

 16.770.347 865.792 832.907 18.469.046 

 ========== ========== ======== ========= 
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 الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقيمة العادلة )تتمة( 25

 
  

 
 موجودات مالية

 متاحة للبيع

 
 موجودات مالية

محددة بالقيمة العادلة من 
 الخسائرخالل األرباح أو 

 
 

موجودات مالية 
 للمتاجرةمحتفظ بها 

 
 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

 1.106.579 - - 1.106.579 2017يناير  1الرصيد كما في 
     إجمالي األرباح أو الخسائر:

 - - - - في األرباح أو الخسائر -
 22.748 - - 22.748 األخرىالدخل الشامل  بنود في -

 94.016 94.016 - - مشتريات
 - - - - إصدارات 

 (396.121) (94.016) - (302.105)  وتعديالت أخرى تسويات
 5.685 - - 5.685 3التحويالت إلى المستوى 

 - - - - 3التحويالت خارج المستوى 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 832.907 - - 832.907 2017ديسمبر  31الرصيد كما في 
 ======= ======= ======= ======= 

 

 إدارة المخاطر 26
 

 ديسمبر 31تتفق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المعلنة في البيانات المالية الموحدة كما في وعن السنة المنتهية في 
2017 . 

 
 المبالغ الناشئة عن خسارة االئتمان المتوقعة 

 
 خسارة المخصصات 

 

ماد خسارة بحسب فئة األداة المالية نتيجة اعتال مخصصات الرصيد الختامي مناالفتتاحي إلى الرصيد ي التسويات من الجدول التاليبّين 

 ( : األدوات المالية.9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 

 والذمم المدينة، التزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء وعقود الضمانات المالية الصادرة القروض (1)

 

 

 غير مدققة
 2018 مارس 31

 

 مدققةغير 
 2017 مارس 31

 
     ألف درهم 

 
خسائر االئتمان 

 المتوقعة
 اإلجمالي مجمعة محددة

يناير )حسب معيار  1الرصيد كما في 
 (39المحاسبة الدولي 

20.648.034 13.355.890  6.237.306 19.593.196 

التسويات االفتتاحية بموجب المعيار الدولي 
 9إلعداد التقارير المالية رقم 

748.354 -  -  - 

المعيار معدل حسب يناير ) 1الرصيد كما في 
 (9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

21.396.388 - - - 

مخصصات انخفاض القيمة التي تم تكوينها 
 خالل الفترة 

588.783 334.050 370.970 705.020 

 (209.974) - (209.974) (451.705) إعادة قيد/ تحصيالت خالل الفترة 

 (125.442) - (125.442) (1.518.290) المبالغ المشطوبة خالل الفترة 

 مبادالت وغيرها من التعديالت
86 

--------------- 
(943) 

--------------- 
(590) 

--------------- 
(1.533) 

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

 الرصيد الختامي 
20.015.262 
========= 

13.353.581 
========= 

6.607.686 
========= 

19.961.267 
======== 
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 بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية 
 )غير مدققة( 2018مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةعن فترة 
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 إدارة المخاطر 26
 

 )تتمة(المبالغ الناشئة عن خسارة االئتمان المتوقعة 
 

 مخصصات الخسارة )تتمة(
 

 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي، التزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء وعقود الضمانات المالية الصادرة (2)

 

 

 غير مدققة
 2018 مارس 31

 

 مدققةغير 
 2017 مارس 31

 
     ألف درهم 

 
خسائر االئتمان 

 المتوقعة
 اإلجمالي مجمعة محددة

يناير )حسب معيار  1الرصيد كما في 
 4.754.100 782.391 3.971.709 4.645.013 (39المحاسبة الدولي 

التسويات االفتتاحية بموجب المعيار الدولي 
 - - - 1.665.996 9إلعداد التقارير المالية رقم 

المعيار معدل حسب يناير ) 1الرصيد كما في 
 - - - 6.311.009 (9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

مخصصات انخفاض القيمة التي تم تكوينها 
 277.000 (30.561) 307.561 512.496    خالل الفترة 

 (154.138) - (154.138) (202.907) إعادة قيد/ تحصيالت خالل الفترة 

 (188.177) - (188.177) (633.678) المبالغ المشطوبة خالل الفترة 
 134 10 124 (377) مبادالت وغيرها من التعديالت 

 ------------------- ------------------- ------------------- --------------- 
 4.688.919 751.840 3.937.079 5.986.543 الرصيد الختامي 

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