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 02-٦٧9٥٨0٦ ١		السالم
02-٦2١0٦٧١ 2		الكورنيش
02-٦٣٥2٥٨٨ ٣		الخالدية
02-٦2٧20٦2 4		إدجاز
02-٦٦٥٦٦9١ ٥		مركز	المدينة
02-٦22٦٣١0 ٦		شارع	المطار
02-٦٣49٦١٦ ٧		شارع	النجدة
02-٦٧٣٨٧20 ٨		الريم
02-44٣٨229 9		الوحدة
02-٦٧99٥٥2 ١0	الميناء
02-449242٧ ١١	مركز	خليفة
02-٥٥٧٦٥٧١ ١2	مشرف
02-٥٥4٧٥٦٥ ١٣	مصفح
02-٦٧9٦20٦ ١4	أدنوك
02-٦4١24١٦ ١٥	شارع	هزاع	بن	زايد
02-٥٦٣٣١٣٣ ١٦	الشهامة
02-٥٥٥١٥0٧ ١٧	مصفح	الصناعية
02-44499٨٦ ١٨	المرور
02-٥٥٦٧٧٣٨ ١9	مدينة	الشيخ	خليفة	آ
02-٥٥٧٧٦٥4 20	جامعة	زايد
02-44٣9١29 2١	شارع	الدفاع
02-٨٨4٧٦٣٣ 22	الظفرة
02-٨٨٣١١99 2٣	حبشان
02-٥٨22٥٨0 24	بني	ياس
02-٨٨٧00٥2 2٥	آساب
02-٥٥2٨402 2٦	محمد	بن	زايد
02-٦٨١١٨٥0 2٧	بين	الجسرين
02-٨٧٦2٦0١ 2٨	الرويس
02-٥٦٥0٣٣2 29	مركز	ياس

0٧٦٥٥٥-٣2٧ ١		شارع	العين
0٧٦-٣2٦20٣ 2		الهيلي
0٧٦٧٦-٣22٣ ٣		جامعة	اإلمارات	العربية	المتحدة
0٧٨١-٣4٦29 4		فرع	البحر
0٧٥٥١١-٣99 ٥		دوار	الجبل
0٧٥١١١٧١-٣ ٦		العين	مول
0٧٨-٣40٥١٦ ٧		بوادي	مول

04-٨٨١0١٨١ ١		جبل	علي
04-٣92٨4٦2 2		البرشاء
04-٣492٨2٧ ٣		الوصل
04-٣44٣٦9١ 4		جميرا
04-٣٣١4٧4٦ ٥		شارع	الشيخ	زايد
04-٣٥١99٧٥ ٦		شارع	خالد	بن	الوليد
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)+9٧4(-44٨٣٨2١0 )+9٧4(-440٦9٧00 ١	فرع	قطر٬	مركز	قطر	المالي	العالمي

)+9٦٥(-229٥0٥0١ )+9٦٥(-229٥0٥00 2	فرع	الكويت

04-429٨٣٧9 ٧	مدينة	دبي	الطبية
04-٣9٥١42٧ ٨	مرسى	دبي
04-44٣٨٧١0 9	التالل	الجنوبية
04-٨٨4٨94٥ ١0	مجمع	دبي	لالستثمار
04-٣٣0٦42٨ ١١	مركز	الواحة
04-2٧٦٦١4٨ ١2	تليكوم
04-٨٨42٥٦9 ١٣	مركز	دبي	العالمي
04-22٣٧440 ١4	ديرة
04-22٣٣٣90 ١٥	المكتوم
04-2٦٣٦٣94 ١٦	البستان
04-2٨٥299٦ ١٧	الراشدية
04-2٨4٧١02 ١٨	مردف
04-2٥٧٨٨2٣ ١9	النهدة
04-2٦٥٦2٦0 20	آبوهيل
04-2٥٥٥٥0٧ 2١	القرهود
04-2٥٦9٨2١ 22	سوق	التين
04-٣٨٨٧022 2٣	واحة	السيليكون	دبي

0٥٦٨-٦409٧ ١	الشارقة
09-2224٨٥١ 2	الفجيرة
0٧-22٨٦٥00 ٣	رأس	الخيمة
0٧-٦4٣9٣٨٥ 4	عجمان
09-2440١44 ٥	دبا
0٥٧٣٥١٣٧-٦ ٦	البحيرة
09-2٣٧١4١٣ ٧	خورفكان
09-2٧٧٥400 ٨	كلباء
0٥٣-٦04929 9	التعاون
0٧٦-٦4900١ ١0	آم	القوين
0٥٧٥٨٨-٦4٥ ١١	العروبة
0٨٨-٦22٨4٥ ١2	الذيد
0٧-٦4١٣٦٨9 ١٣	الرملية
0٧-2٣٣٨٨٣٧ ١4	القاسمي
0٧-٦40٧٨2٦ ١٥	الجرف
0٥-٦4290٨9 ١٦	صناعية	الشارقة

)+٨٦(-2١٦٨٨0٦٨٨9 )+٨٦(-2١٨022٦٦٨٨ ١	فرع	الصين٬	مركز	شنغهاي	المالي	العالمي

إنجاز إلدارة التسويق - تفاصيل االتصال

للتواصل	معنا٬	يرجى	االتصال	على	الهاتف:
- ٦٦٥ – ٥٦٦ – ٦00	من	داخل	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة

- ١20 ٦9٣0 – 2 – 9٧١+	من	خارج	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة

22١١٦9٧-04 2٥2٥١٦9-04 الفرع	الرئيسي	ديرا	-	دبي
٣٥٨٨٨4٧-04 ٣٥٨٨٦٨0-04 فرع	شارع	خالد	بن	الوليد	-	دبي
٥٥١٥٣٥٥-0٦ ٥١٧2٥00-0٦ بهيرة	جولدن	تاور	-	الشارقة
٧٦4٥٥٦٨-0٣ ٧٨٥٧٥٦4/٧0٥٥٦22-0٣ فرع	شارع	خليفة	-	العين
44499٨٦-02 444٨٣٨4-02 فرع	المرور	-	أبوظبي
٦٥٨٨١94-02 ٥0٥9٦00-02 فرع	الخالدية	-	أبوظبي
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شركة االتحاد للوساطة المالية

02-٦٣١٥٧02 02-٦١٧2١00 ١	المركز	الرئيسي	–	أبوظبي
04-٦٣١٥٧02 04-٦١٧2١9١ ٣	سوق	دبي	المالي

شركة الوفاق للتمويل

02-44٣٦04٦ 02-40٣٥٦00 ١	الفرع	الرئيسي	–	أبوظبي	شارع	المطار
02-44٥0٨44 02-40٣٥٦٦٦ 2	الوفاق	للتمويل
02-٥٥٣٨٣١0 02-٥٥٣٨٣٦١ ٣	مصفح
0٧٦-٣4٦٣١9 0٧٦-٣4٦2١9 4	العين
04-2٣٨٨١94 04-2٣9٧9٦٧ ٥	دبي	–	أبوهيل
04-٣2١2099 04-٥١٨2900 ٦	دبي	–	شارع	الشيخ	زايد
0٥٧٥٥٥٥١-٦ 0٥-٦0٦٥٧00 ٧	الشارقة	–	شارع	الملك	عبدالعزيز
09-22٣٨4٦0 09-22٣4٨١4 ٨	الفجيرة

02-49١٨٦٥٨ 02-49١٨49٨ ١	أبوظبي
0٥٧٣٥-٦9١٨ 0٥٧٣٣٣-٦2٧ 2	الشارقة
02-22١9٥٣٣ 04-2١١٥١92 ٣	دبي

١				المركز	الرئيسي
2				طلعت	حرب	
٣				مدينة	نصر	

4				الهرم
٥				هليوبولس
٦				الحجاز
٧				العبور
٨				المقطم
9				شبرا

١0		المهندسين	–	شارع	محي	الدين	ابو	العز
١١		المهندسين	–	جامعة	الدول

١2		التجمع	الخامس
١٣		العاشر	من	رمضان

١4		اكتوبر
١٥		الشيخ	زايد

١٦		كورنيش	المعادى
١٧		المعادى

١٨		المعادى	الالسلكي
١9		مدينتي
20		الزمالك
2١		الحرية
22		جليم

2٣		سعد	زغلول
24		السرايا
2٥		سموحة

2٦		الالجون
2٧		بورسعيد
2٨		السويس

29		اإلسماعيلية	
٣0		دمياط

٣١		شرم	الشيخ
٣2		الغردقة

٣٣		المنصورة	
٣4		الزقازيق	
٣٥		طنطا	

٣٦		كفر	الشيخ
٣٧		المحلة
٣٨		دمنهور

٣9		شيبين	الكوم
40		بنها

4١		اسيوط
42		سوهاج
4٣		المنيا

44		الصفوة
4٥	ميت	غمر
4٦	بني	سويف

4٧	قنا
4٨	الطيران
49	ألماظة

الوفاق العقارية ذ م م

02 ٣٣0١١٣00
022٣92٦02١
02240١9٦0٦
02٣٧٨04٨٧١
0222٥٦0٣٥0
022١٨090١٦
0244٨2٨290
022٥040٣١٥
022٥٧٦4004
02٣٧49٧2١٨
02٣٣4٧4242
022٥٣٧١١9١
0٥٥4٣٥٦١٧٨
02٣٨٣0١0٥١
02٣٨٥٧922٣
022٥2٨2٦١١
022٣١0424٥
022٥١٧٣2٧4

020١١49449992
022٧٣٧٧٣90
0٣٥٨29١٧٥
0٣٥٨24١٧٥
0٣4٨٣٨٦2١
0٣٣٥٨29١١
0٣42٨١٨٦٨

0٣٣٨٥42١9
0٦٦٣200٥9١
0٦2٣٣4٣٥٧٦
0٦4٣9١١٧٣0
0٥٧2٣249١١
0٦9٣٦٦٦٦2٣
0٦٥٣4٥٣١40
0٥02202٦99
0٥٥2٣٣٥٥90
040٣٥9٨4١١
04٧٣2٣04٣٥
04022٥٣49٧
04٥٣٣٧02٦2
04٨2٣٣٣0٥2
0١٣٣2٥٥٦١0
0٨٨20٦١2٣٥
09٣2٣١44٥٣
0٨٦2٣٣900٨
02٣٨٨٦04٥١
0٥0490٦0١4
0٨22١٣٣٦٥0

0١09٣٨٨94٨٨
022٣٨٧9440
02229١٣٧94
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الموحدة	 المالية	 البيانات	 لكم	 أقدم	 أن	 يسرني	 اإلدارة،	 مجلس	 عن	 نيابة	
لمجموعة	بنك	االتحاد	الوطنى	للعام	20١٨.

 
اإلقتصاد العالمي 

  
إستمر	تعافي	اإلقتصاد	العالمي	في	العام	20١٨،	غير	إنه	من	المتوقع	أن	
يشهد	هذا	التعافي	إنخفاضًا	نسبيًا	في	معدالت	النمو	في	العام	20١9	بسبب	
المخاطر	السلبية	الناجمة	عن	تقييد	الحوافز	المالية،	إرتفاع	معدالت	الفائدة،	
التوتر	التجاري	بين	الواليات	المتحدة	األمريكية	والصين،	الشكوك	المحيطة	
تباطؤ	 إلى	 باإلضافة	 )بريكست(	 األوروبي	 اإلتحاد	 من	 بريطانيا	 بخروج	
النمو	في	منطقة	اليورو	والرياح	المعاكسة	على	صعيد	اإلقتصادات	الناشئة.

دول مجلس التعاون الخليجي ودولة اإلمارات العربية المتحدة

الخليجي	 التعاون	 مجلس	 لدول	 اإلقتصادي	 النمو	 يشهد	 أن	 المتوقع	 من	
إرتفاعًا	في	العام	20١9	نتيجة	إلستقرار	أسعار	النفط

كما	 نفطية،	 الغير	 القطاعات	 أنشطة	 زيادة	 إلى	 باإلضافة	 اإلنتاج	 وزيادة	
أنشطة	 دعم	 إلى	 الرامية	 جهودها	 الخليجي	 التعاون	 مجلس	 دول	 واصلت	
جراءات	 واإ تدابير	 بإتخاذ	 القيام	 خالل	 من	 نفطية	 الغير	 القطاعات	 أعمال	

محددة.

يتمتع	إقتصاد	دولة	األمارات	العربية	المتحدة	بتنوع	مصادر	الدخل	بشكل	
أعلى	 اإلماراتي	مؤشرات	 االقتصادي	 النمو	 يحقق	 أن	 المتوقع	 جيد،	ومن	
غير	 اإليرادات	 بزيادة	 مدفوعًا	 الخليجي	 التعاون	 مجلس	 دول	 بقية	 من	
النفطية	وزيادة	اإلنفاق	الحكومي	على	البنية	التحتية	لإلعداد	لمعرض	دبي	
إكسبو	2020	،	باإلضافة	إلى	الجهود	الرامية	إلى	زيادة	مساهمة	القطاع	
الخاص	في	أنشطة	القطاع	الغير	نفطي	من	أجل	تحقيق	المزيد	من	التنوع	

االقتصادي.

العام	 النمو	في	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 لدولة	 المصرفي	 القطاع	 واصل	
20١٨	مدفوعًا	بكفاية	مستويات	السيولة	وفوائض	رأس	المال،	كما	تمكن	
القطاع	المصرفي	وبنجاح	من	تطبيق	المعيار	المحاسبي	رقم	9	–	األدوات	
يناير	 التنفيذ	من	١	 واللذان	دخال	حيز	 المضافة،	 القيمة	 المالية	وضريبة	

 .20١٨

مجموعة بنك االتحاد الوطنى

حققت	مجموعة	بنك	االتحاد	الوطنى	أرباحًا	صافيًة	قدرها	١.١٨٦	مليون	
درهم	للعام	المالي	20١٨،	كما	سجلت	اإليرادات	التشغيلية	مبلغ	2.0٧0 

مليون	درهم	وبنسبة	إنخفاض	قدرها	١٧٪	عن	العام	السابق.	

نتيجة	إلنخفاض	اإليرادات	 العام	20١٨	 التشغيلية	في	 إنخفضت	األرباح	
إلى	 ونتيجة	 مليون	درهم،	 مبلغ	٣.٣١2	 إلى	 لتصل	 بنسبة	٪9	 التشغيلية	
بالزيادة	 جزئيًا	 تعويضه	 تم	 والذي	 الفوائد	 غير	 من	 الدخل	 صافي	 نقص	

المسجلة	في	الدخل	من	الفوائد	والبالغة	٦٪.

سجل	الدخل	من	غير	الفوائد	مبلغ	٥١4	مليون	درهم	للعام	20١٨	بنسبة	
إنخفاض	قدرها	4٨٪	نتيجة	لنقص	الدخل	من	الرسوم	والعموالت	على	خلفية	
باإلضافة	 لألفراد	 المصرفية	 الخدمات	 قطاع	 في	 األعمال	 إنخفاض	حجم	
المجموعة	 قامت	 الممتلكات.	 في	 لإلستثمار	 العادلة	 القيمة	 خسائر	 إلى	
لإلستثمار	 العادلة	 القيمة	 مقابل	خسائر	 درهم	 مليون	 مبلغ	2٣2	 بتسجيل	
العقارات.	سجل	 أسعار	 نتيجة	إلنخفاض	 الممتلكات	في	عام	20١٨	 في	
صافي	الدخل	من	الفوائد	وا	لتمويل	اإلسالمي	مبلغ	2.٧9٨	مليون	درهم	
للعام	المنتهى	في	٣١	ديسمبر	20١٨	بزيادة	قدرها	٦٪	عن	العام	السابق	
والذي	 أساس	 نقاط	 بمقدار	١٨	 األرباح	 هامش	 زيادة	صافي	 إلى	 ونتيجة	

سجل	نسبة	٧٥.٪2.

إستقر	إجمالي	أصول	المجموعة	عند	نفس	مستوى	العام	السابق	حيث	سجل	
مبلغ	١0٧.0	مليار	درهم	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨،	كما	سجل	صافي	
العام	20١٨	ليصل	إلى	٣.٧2  القروض	والسلفيات	زيادة	قدرها	2٪	في	
مليار	درهم	كما	في	٣١	ديسمبر20١٨	على	خلفية	زيادة	محفظة	قروض	

الشركات.	

وتماشيًا	مع	األعوام	السابقة،	إستمر	مستوى	السيولة	للمجموعة	قويًا	حيث	
ديسمبر20١٨،	 	٣١ في	 كما	 	٪9٣.4 الودائع	 إلى	 القروض	 نسبة	 بلغت	
وسجلت	األصول	السائلة	متضمنة	اإلستثمارات	نسبة	2٨.4٪	من	إجمالي	
السلفيات	 نسبة	 إستمرت	 كما	 	،20١٨ ديسمبر	 	٣١ فى	 كما	 الموجودات	
لدولة	 المركزى	 المصرف	 لمقررات	 وفقا	 والمحسوبة	 المستقرة،	 للموارد	
المنصوص	عليه	حيث	سجلت	نسبة	٨٣٪	 اإلمارات،	ضمن	حد	١00٪	
كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨،	كما	إستمر	البنك	أيضًا	متوافقًا	مع	متطلبات	
السيولة	األخرى	مثل	نسبة	األصول	السائلة	المؤهلة	ونسبة	تغطية	السيولة.

إستقرت	مؤشرات	جودة	األصول	حيث	بلغت	نسبة	القروض	المصنفة	إلى	
)مقابل	 ديسمبر	20١٨	 والسلفيات	4.٣٪	كما	في	٣١	 القروض	 إجمالي	
خسائر	 تغطية	 نسبة	 بلغت	 كما	 	،)20١٧ ديسمبر	 	٣١ في	 كما	 	٪4.٣
	٪9٧.١ نسبة	 )مقابل	 	20١٨ ديسمبر	 	٣١ في	 كما	 	٪١١٦.٥ القروض	
لخسائر	 بمخصص	 المجموعة	 حتفظت	 واإ ديسمبر	20١٧(،	 في	٣١	 كما	
الحسابات،	المستوى	١و2،	بنسبة	١.٧٪	من	الموجودات	المرجحة	للمخاطر	
االئتمانية	كما	في	نهاية	العام،	وهو	أعلى	من	الحدود	المنصوص	عليها	من	

قبل	الجهات	الرقابية.

 20١٨ للعام	 درهم	 مليون	 	١.242 مبلغ	 التشغيلية	 المصروفات	 سجلت	
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بزيادة	قدرها	9٪	نتيجة	لمواصلة	المجموعة	دعم	أنشطة	أعمالها	الحالية،	
وسجل	معدل	الكفاءة	)التكلفة	إلى	الدخل(	للمجموعة	نسبة	٣٧.٥٪	للعام	

20١٨	متأثرًا	بإنخفاض	اإليرادات	التشغيلية.

سجل	العائد	على	متوسط	حقوق	المساهمين،	باستثناء	الشق	األول	من	رأس	
المال،	نسبة	٧	٪	للعام	20١٨	)مقابل	نسبة	9.٨٪	للعام	20١٧(،	كما	
سجل	العائد	على	متوسط	األصول	نسبة	١.١٪	للعام	20١٨	)مقابل	نسبة	

١.٦٪	للعام	20١٧(.

إستمر	الوضع	المالي	للمجموعة	قويًا،	وسجلت	كل	من	نسبة	بازل	٣	لكفاية	
رأس	المال	وكفاية	رأس	المال	للشق	األول	١٨.9٪	و١٧.٧٪	على	التوالي	
كما	في	نهاية	العام،	وجدير	بالذكر،	أن	نسب	السيولة	السالف	ذكرها	أعلى	
لدولة	 المركزي	 المصرف	 قبل	 من	 عليها	 المنصوص	 الحدود	 من	 بكثير	

اإلمارات.	

توزيع األرباح

يسر	مجلس	اإلدارة	أن	يوصي	المساهمين	بتوزيع	أرباح	نقدية	بنسبة	٪20	
درهم	 مليون	 	٥٥0.٣ مبلغ	 بإجمالى	 الواحد(،	 للسهم	 درهم	 	0.20 )بواقع	

ونسبة	توزيع	قدرها	حوالي	4٦٪	من	األرباح.			

اإلندماج

في	نهاية	شهر	يناير	20١9،	تم	إتخاذ	قرار	الدمج	مع	بنك	أبوظبي	التجاري	
ستحواذ	الكيان	الجديد	على	مصرف	الهالل.	 واإ

سينتج	عن	هذا	الدمج	مؤسسة	مالية	رائدة	وأكثر	قدرة	على	دعم	االقتصاد،	
كما	سيتم	تفعيل	هذا	الدمج	بعد	موافقة	المساهمين	والجهات	الرقابية.

الجوائز والتقديرات

والتكريمات	 الجوائز	 من	 العديد	 على	 البنك	 حصل	 	،20١٨ العام	 خالل	
التى	حصل	عليها	 الجوائز	 أهم	 يلي	بعضًا	من	 المختلفة	والمتميزة،	وفيما	

البنك	خالل	العام:
حصل	الرئيس	التنفيذي	لمجموعة	بنك	االتحاد	الوطنى	على	جائزة	أكثر		 

رئيس	تنفيذي	تركيزًا	على	الموظفين	واهتمامًا	بهم	من	قبل	مجلة	ورلد	
فاينانس	العالمية.

حصل	بنك	االتحاد	الوطنى	على	الجائزة	العالمية	للتميز	في	األداء	وجائزة		 
.)APQO(	للجودة	الهادي	والمحيط	آسيا	منظمة	من	ACE TEAM

حصل	الرئيس	التنفيذي	لمجموعة	بنك	االتحاد	الوطنى	على	جائزة	رجل		 
األعمال	الرائد	عالميًا	واإلمتياز	في	إدارة	األعمال	التجارية	في	حفل	

توزيع	جوائز	“The BIZZ”	لعام	20١٨.
جائزة		  على	 الوطنى	 االتحاد	 بنك	 لمجموعة	 التنفيذي	 الرئيسي	 حصل	

أفضل	قائد	عمل،	كما	حصل	بنك	االتحاد	الوطنى	على	جائزة	إسعاد	
العمالء	من	قبل	مؤسسة	جوائز	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وآسيا	

.)MENAA(
حصل	بنك	االتحاد	الوطنى	على	جائزة	دبي	للتنمية	البشرية	من	قبل	دائرة		 

التنمية	اإلقتصادية	بدبي.
حصل	بنك	االتحاد	الوطنى	على	جائزة	أفضل	مبادرة	لعام	الخير	وأفضل		 

خطة	تسويق	قبل	المعرض	في	حفل	توزيع	جوائز	معرض	توظيف	
للتميز.

حصل	بنك	االتحاد	الوطنى	على	جائزة	األكثر	ثقة	في	خدمة	العمالء		 
المصرفية	من	مجلة	جلوبال	براندز.

التقدير

بالنيابة	عن	مجلس	اإلدارة،	يسرني	أن	أتوجه	بالشكر	لعمالئنا	الكرام	لثقتهم	
المتواصلة،	ولإلدارة	العليا	والموظفين	إللتزامهم	وتفانيهم،	ولمختلف	الهيئات	
المصرف	 بمساهمة	 أشيد	 أن	 أود	 كما	 والدعم،	 التوجيه	 لتوفير	 الحكومية	
القطاع	 ودعم	 تنظيم	 مجال	 في	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 لدولة	 المركزي	

المصرفي	في	الدولة.

العربية	 اإلمارات	 دولة	 لحكومة	 إمتناننا	 عن	 نعرب	 أن	 نود	 الختام،	 وفي	
بن	 خليفة	 الشيخ	 الوالد	 السمو	 لصاحب	 الرشيدة	 القيادة	 ظل	 في	 المتحدة	
زايد	آل	نهيان،	رئيس	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	)حفظه	الله(،	حاكم	
أبوظبي،	وسمو	الشيخ	محمد	بن	راشد	آل	مكتوم،	نائب	رئيس	الدولة،	رئيس	
ولي	 نهيان،	 آل	 زايد	 بن	 الشيخ	محمد	 دبي،	وسمو	 الوزراء	حاكم	 مجلس	
عهد	أبوظبي	ونائب	القائد	األعلى	للقوات	المسلحة،	وكذلك	أصحاب	السمو	
الشيوخ	حكام	اإلمارات،	لقيادتهم	الرشيدة	وتوجيهاتهم	المستنيرة	والتي	تسهم	
التي	 المستقبلية	 الفرص	 وتحقيق	 وآمن	 مشرق	 مستقبل	 خلق	 في	 جميعها	
تتطلع	إليها	كل	من	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	وبنك	االتحاد	الوطنى.



٨

إنه	لمن	دواعي	سروري	أن	أقدم	التقرير	السنوي	لمجموعة	بنك	االتحاد	
الوطنى	للعام	20١٨.

شهد	اإلقتصاد	العالمي	أداًء	جيدًا	في	العام	20١٨	والذى	جاء	مصحوبًا	
المتحدة	 الواليات	 في	 المالية	 الحوافز	 وتقييد	 الفائدة	 معدالت	 بإرتفاع	
األمريكية	باإلضافة	إلى	المفاواضات	التجارية.	إستمر	اإلقتصاد	الغير	
النفط	 أسعار	 وأستقرت	 قويًا	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 لدولة	 النفطي	
العام	20١٨،	كما	قامت	الحكومة	باإلعالن	عن	بعض	من	حزم	 في	
المحفزات	اإلقتصادية	بهدف	دفع	النمواإلقتصادي،	كما	قامت	الحكومة	
الدخل	والتي	 تنويع	مصادر	 المضافة	من	أجل	 القيمة	 بإدخال	ضريبة	

إنتهى	البنك	من	تطبيقها	بنجاح	في	الميعاد	المحدد.	

إستمرت	مجموعة	بنك	االتحاد	الوطنى	في	تحقيق	نمو	مدروس	في	العام	
20١٨،	كما	تمكنت	المجموعة	من	تحسين	صافي	هامش	األرباح	مع	
الحفاظ	على	قوتها	المالية،	ومستويات	كافية	من	السيولة	والمخصاصات،	

باإلضافة	إلى	مؤشرات	مستقرة	لجودة	األصول.	

في	نهاية	شهر	يناير	20١9،	إتخذ	كل	من	مجلس	إداراة	بنك	االتحاد	
ستحواذ	 الوطنى	ومجلس	إداراة		بنك	أبوظبي	التجاري	قرارًا	باإلندماج	واإ
الكيان	الجديد	على	مصرف	الهالل	مما	سيؤدي	الى	خلق	مجموعة	مالية	
أكبر  ثالث	 والتي	ستعد	 المحلي	 االقتصاد	 قدرة	على	دعم	 رائدة	وأكثر	
مجموعة	مالية	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	وخامس	أكبر	مجموعة 
مالية	على	مستوى	مجلس	التعاون،	وسيتم	تفعيل	هذا	الدمج	بعد	موافقة	

المساهمين	والجهات	الرقابية.

اإلستعراض المالي

حققت	مجموعة	بنك	االتحاد	الوطنى	أرباح	قدرها	١.١٨٦	مليون	درهم	
للعام	20١٨،	كما	سجلت	األرباح	التشغيلية	مبلغ	2.0٧0	مليون	درهم	

وبنسبة	إنخفاض	قدرها ١٧٪	عن	العام	20١٧.

 20١٨ للعام	 درهم	 مليون	 	٣.٣١2 مبلغ	 التشغيلية	 اإليرادات	 سجلت	

العام	السابق	نتيجة	إلنخفاض	الدخل	 بنسبة	إنخفاض	قدرها	9٪	عن	
من	غير	الفوائد	والذي	تم	تعويضه	جزئيًا	بالزيادة	المحققة	في	الدخل	
من	الفوائد	والدخل	من	التمويل	اإلسالمي	وقدرها	٦٪	عن	العام	السابق.

التمويل	اإلسالمي	بنسبة	 الفوائد	والدخل	من	 إرتفع	صافي	الدخل	من	
٦٪	ليسجل	مبلغ	2.٧9٨	مليون	درهم	للعام	20١٨،	وجاءت	الزيادة	
المحققة	نتيجة	إلى	مواصلة	المجموعة	إدارة	مواردها	بكفاءة	مما	أدى	
إلى	تحسن	صافي	هامش	األرباح	بمقدار١٨	نقاط	أساس	ليسجل	نسبة	

2.٧٥٪	للعام	20١٨.

إنخفض	صافي	الدخل	من	غير	الفوائد	إلى	مبلغ	٥١4	مليون	درهم	في 
العام	20١٨	نتيجة	إلنخفاض	الدخل	من	الرسوم	والعموالت	على	خلفية 
نخفاض	 تناقص	حجم	األعمال	في	قطاع	الخدمات	المصرفية	لألفراد،	واإ
المكاسب	من	التداول	في	العمالت	األجنبية	والمشتقات،	باإلضافة	الى	
خسائر	القيمة	العادلة	لإلستثمار	في	الممتلكات،	والتي	أثرت	جميعها	

بالسلب	على	الدخل	من	غير	الفوائد	المحقق	خالل	العام.

سجل	صافي	القروض	والسلفيات	مبلغ	٧2.٣	مليار	درهم	كما	في	٣١ 
ديسمبر	20١٨	بزيادة	قدرها	2٪	مقارنة	بالعام	السابق	على	خلفية	قيام	
وشهدت	 مدروس،	 بشكل	 الشركات	 قروض	 محفظة	 بزيادة	 المجموعة	
ودائع	العمالء	إنخفاضًا	هامشيًا	بنسبة	2٪	خالل	العام	20١٨	لتسجل	

مبلغ	٧٧.4	مليار	درهم	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨. 

قامت	المجموعة	خالل	الربع	األخير	من	العام	20١٨	بسداد	مبلغ	٧٥0 
مليون	دوالر	قيمة	القرض	المشترك	المستحق	من	مواردها	الخاصة،	كما	
إستقر	إجمالي	أصول	المجموعة	عند	نفس	مستوى	العام	السابق	حيث	

سجل	مبلغ	١0٧.0	مليار	درهم	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨. 

إستمرت	مؤشرات	السيولة	صحية	خالل	العام	حيث	إستمرالبنك،	وبشكل	
الحدود	 وضمن	 الرقابية	 الجهات	 متطلبات	 مع	 تمامًا	 متوافقًا	 دائم،	
المنصوص	عليها	من	قبل	المصرف	المركزي	لدولة	اإلمارات	العربية	
األصول	 ونسبة	 المستقرة	 للموارد	 السلفيات	 بنسبة	 والمتعلقة	 المتحدة	

كما	في	٣١	ديسمبر	من	كل	عام *المتعلقة	بمساهمي	البنك

١١٠
١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠

٢٠١٨

٩٣,٥
١٠١,٩ ١٠٣,٩ ١٠٧,٥ ١٠٧,٠

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

٢,١٠٠

١,٧٠٠

١,٣٠٠

٩٠٠

٥٠٠
٢٠١٨

٢,٠٠٢
١,٨٥٢

١,٥٧٢ ١,٦٤٥

١,١٩١

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

مليار	درهم

كما	في	٣١	ديسمبر	من	كل	عام *المتعلقة	بمساهمي	البنك

مليون	درهم
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كما	في	٣١	ديسمبر	من	كل	عام

٪٣٨

٪٣٤

٪٣٠

٪٢٦

٪٢٢

٪١٨

٪١٤

٪١٠
٢٠١٨

٪٢٧,٣ ٪٢٧,٨

٪٣٢,٥ ٪٣١,٣

٪٣٧,٥

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

بنسبة	 كامل	 بشكل	 ملتزمة	 المجموعة	 إستمرت	 كما	 المؤهلة،	 السائلة	
تغطية	السيولة	المنصوص	عليها.

سجلت	المصروفات	التشغيلية	مبلغ	١.242 مليون	درهم	للعام	20١٨ 
بزيادة	قدرها	9٪	نتيجة	لمواصلة	المجموعة	دعم	أنشطة	أعمالها	الحالية،	
	٪٣٧.٥ نسبة	 للمجموعة	 الدخل(	 إلى	 )التكلفة	 الكفاءة	 معدل	 وسجل	

للعام	20١٨	متأثرًا	بإنخفاض	اإليرادات	التشغيلية.

والسلفيات	 القروض	 إجمالي	 إلى	 المصنفة	 القروض	 نسبة	 سجلت	
4.٣٪	كما	في	٣١	ديسمبر20١٨	)مقابل	4.٣٪	كما	في	٣١	ديسمبر	
20١٧(،	وتحسنت	نسبة	تغطية	خسائر	القروض	الى	١١٦.٥٪	كما	
في	٣١	ديسمبر	20١٨	)مقابل	نسبة	9٧.١٪	كما	في	٣١	ديسمبر	
للمعيار	 طبقًا	 الالزمة	 بالمخصاصات	 المجموعة	 إحتفظت	 	.)20١٧
الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9 والتي	قامت	المجموعة	بتطبيقه	بداية	من	
١	يناير	20١٨،	وسجل	مخصص	خسائر	الحسابات	الخاص	بالمستوى	
١و2	نسبة	١.٧٪	من	الموجودات	المرجحة	للمخاطر	االئتمانية	كما	في	
نهاية	العام،	وهو	أعلى	من	الحدود	المنصوص	عليها	من	قبل	الجهات	

الرقابية.

األول	 الشق	 بإستثناء	 المساهمين،	 حقوق	 متوسط	 على	 العائد	 سجل	
من	رأس	المال	نسبة	٧.0٪	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨	)مقابل	نسبة	
متوسط	 على	 العائد	 وسجل	 	،)20١٧ ديسمبر	 	٣١ في	 كما	 	٪9.٨
األصول	نسبة	١.١٪	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨	)مقابل	نسبة	١.٦٪	
كما	في	٣١	ديسمبر	20١٧(،	كما	بلغ	العائد	على	السهم	0.40 درهم	

للعام	20١٨	)مقابل	0.٥٧	درهم	للعام	20١٧(.

بازل	 نسب	 من	 كل	 وسجلت	 قويًا،	 للمجموعة	 المالي	 الوضع	 إستمر	
األول	9.١٨٪	 للشق	 المال	 وكفاية	رأس	 الكلية	 المال	 لكفاية	رأس	 	٣
و١٧.٧٪	على	التوالي	كما	في	نهاية	العام،	وتم	حساب	هذه	النسب	بعد	

األخذ	فى	اإلعتبارالتوزيعات	النقدية	المقترحة.

المال	 رأس	 من	 	٪20 بنسبة	 نقدية	 بتوزيعات	 اإلدارة	 مجلس	 أوصى	
المدفوع	للبنك	)بواقع	0.20 درهم	للسهم	الواحد(	وبشرط	الحصول	على	
الموافقات	الالزمة،	وتمثل	نسبة	توزيع	األرباح	4٦٪	تقريبًا	من	إجمالي	

صافي	أرباح	العام	20١٨ )مقابل	نسبة	٣٣٪	تقريبًا	للعام	20١٧(.

الخدمات المصرفية للشركات

يعد	قطاع	األعمال	المصرفية	للشركات	من	القطاعات	الرئيسية	لمجموعة	
المجمعة	 األرباح	 من	 	٪٦4 بنسبة	 ساهم	 حيث	 الوطنى	 االتحاد	 بنك	
للمجموعة	في	العام	20١٨،	وسجلت	اإليرادات	التشغيلية	للقطاع	مبلغ	
١.١٦٦	مليون	درهم	بنسبة	زيادة	قدرها	٣٪	عن	العام	السابق	نتيجة	إلى	
التمويل	اإلسالمي،	كما	 الفوائد	والدخل	من	 إرتفاع	صافي	الدخل	من	
سجل	إجمالي	أصول	قطاع	الخدمات	المصرفية	للشركات	مبلغ	١.40 
إجمالي	 نخفض	 واإ 	٪٥ قدرها	 بزيادة	 العام	 نهاية	 في	 كما	 درهم	 مليار	
مطلوبات	القطاع	بنسبة	هامشية	قدرها	2٪	في	العام	20١٨	ليسجل	

مبلغ ٣١.٨	مليار	درهم	كما	في	نهاية	العام.

كما	في	٣١	ديسمبر	من	كل	عامكما	في	٣١	ديسمبر	من	كل	عام
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واصل	قطاع	األعمال	المصرفية	للشركات	العمل	بسياسته	الحذرة	إلدارة	
العمالء	 قاعدة	 العمالء	وزيادة	 تعزيز	خدمة	 إلى	 باإلضافة	 المخاطر	
في	 المشاركة	 زيادة	 على	 بالتركيز	 القطاع	 قام	 كما	 إنتقائي،	 بشكل	
العمليات	المصرفية	الخاصة	بالمؤسسات	التابعة	للحكومة	من	خالل	
توفير	حلول	متخصصة	إلدارة	النقد	وتقديم	العديد	من	العروض	المميزة	

بهدف	تعزيز	العالقات	المصرفية	مع	العمالء	على	المدى	الطويل.

الخدمات المصرفية لألفراد

يعد	قطاع	األعمال	المصرفية	لألفراد،	قطاع	رئيسي	آخر	لمجموعة	بنك	
االتحاد	الوطنى،	حيث	سجلت	أرباح	القطاع	مبلغ	١.١٥4	مليون	درهم	
في	العام	20١٨ بنسبة	إنخفاض	قدرها	١9٪	نتيجة	إلنخفاض	صافي	
أثر	 إنخفاض	حجم	األعمال	ومما	 الفوائد	على	خلفية	 الدخل	من	غير	
بشكل	سلبي	على	صافي	الدخل	من	الفوائد	وصافي	الدخل	من	التمويل	
في	 	٪٧ قدره	 إنخفاضًا	 القطاع	 أصول	 إجمالي	 سجل	 كما	 اإلسالمي،	
العام	20١٨	ليصل	إلى	١٨.٨	مليار	درهم	كما	في٣١	ديسمبر	20١٨،	
خالل	 	٪2 بنسبة	 هامشيًا	 إنخفاضًا	 القطاع	 مطلوبات	 إجمالي	 وسجل	

العام.

قام	قطاع	األعمال	المصرفية	لألفراد	في	العام	20١٨	بإطالق	العديد	
للعمالء،	 المقدمة	 المصرفية	 الحلول	 وزيادة	 دعم	 بهدف	 المبادرات	 من	
للعمالء،	 جديدة	 وخدمات	 منتجات	 تقديم	 من	 المبادرات	 هذه	 وتراوحت	
باإلضافة	 العمالء	 عالقة	 إلدارة	 متقدم	 تكنولوجي	 نظام	 تطبيق	 إلى	
إلى	مبادرات	الخدمات	الرقمية،	كما	قام	القطاع	أيضًا	بتعزيز	منتجاته	
المتعلقة	بودائع	العمالء	من	خالل	إطالق	الوديعة	ذات	العائد	المتصاعد	
تاحة	شراء	شهادات	األول	مباشرة	من	خالل	مكاتب	 لمدة	٣٦	شهر	واإ

صرافة	جديدة	تم	إضافتها	إلى	شبكة	التوزيع	الحالية.

وقروض	 العقاري	 الرهن	 أنشطة	 على	 التركيز	 المجموعة	 واصلت	
السيارات	حيث	تم	توفير	أنواع	عديدة	من	قروض	الرهن	العقاري	لتلبية	
جديدة	 إلكترونية	 منصة	 إطالق	 تم	 كما	 المختلفة،	 العمالء	 إحتياجات	

لعمالء	الشركات	الحاليين	والجدد	لدعم	خدمات	السداد	اإللكتروني.

إستمر	البنك	العمل	بإستراتيجيته	الهادفة	إلى	تعزيز	تجربة	العمالء	وقام	
قطاع	األعمال	المصرفية	لألفراد	بتصميم	خطة	عمل	لتوفير	العديد	من	
الخدمات	الرقمية	لعمالئه	من	خالل	تحديد	متطلبات	العمالء	والتركيز	
تطبيق	 من	 كل	 تحسين	 المجموعة	 واصلت	 كما	 لهم،	 توفيرها	 على	
الخدمات	المصرفية	عبر	الهاتف	المتحرك	ومنصة	الخدمات	المصرفية	
اإللكترونية	واللذان	شهدا	زيادة	في	حجم	العمليات	والمدفوعات	اإلكترونية	
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 ١١

بأكثر	من	٣0٪	مقارنة	بالعام	السابق،	كما	أصبح	بنك	االتحاد	الوطنى	
وبنجاح	من	 تمكنت	 التي	 المنطقة	 في	 القليلة	 المؤسسات	 أحد	 ضمن	
تفعيل	خدمة	البصمة	الصوتية	لعمالئها،	وتتيح	هذه	الخدمه	التحقق	من	

هوية	العميل	عن	طريق	بصمتة	الصوتية.	

من	 اإلنتهاء	 تم	 للعمالء،	 متميزة	 خدمات	 بتقديم	 إلتزامنا	 مع	 وتماشيا	
تطبيق	نظام	متقدم	إلدارة	عالقة	العمالء	والذي	سيمكن	قطاع	الخدمات	
المصرفية	لألفراد	من	تقديم	منتجات	وخدمات	مصممة	لتلبية	إحتياجات	

كل	عميل	على	حدى.

زيادة	 من	 الثروات	 دارة	 واإ الخاصة	 المصرفية	 الخدمات	 قطاع	 تمكن	
اإلمارات	 دولة	 في	 العمالء	 زيادة	محفظة	 السوقية	من	خالل	 حصته	
العربية	المتحدة،	دول	مجلس	التعاون	ومنطقة	الشرق	األوسط	وشمال	

أفريقيا.

الخدمات المصرفية اإلسالمية

إنخفضت	إيرادات	قطاع	الخدمات	المصرفية	اإلسالمية،	باستثناء	مبلغ	
خسائر	القيمة	العادلة	لإلستثمارفي	الممتلكات،	بنسبة	١٧٪	في	العام	
وصافي	 والعموالت	 الرسوم	 من	 الدخل	 إنخفاض	 إلى	 نتيجة	 	20١٨
الدخل	من	التمويل	اإلسالمي،	وأدى	إنخفاض	هامش	الربح	الصافي	
نتيجة	إلرتفاع	تكلفة	التمويل	إلى	إنخفاض	صافي	الدخل	من	التمويل	
خسائر	 مبلغ	 باستثناء	 القطاع،	 أرباح	 صافي	 سجل	 كما	 اإلسالمي،	
القيمة	العادلة	لإلستثمارفي	الممتلكات،	مبلغ	١4١	مليون	درهم	للعام	

20١٨	بإنخفاض	قدره	٣2٪	عن	العام	السابق.	

العادلة	 للقيمة	 المسجلة	 بالخسائر	 للقطاع	 المالية	 النتائج	 تأثرت	
العقارات	 قطاع	 أداء	 ضعف	 خلفية	 على	 الممتلكات	 لإلستثمارفي	
العام	 القطاع	زيادة	بنسبة	١٦٪	في	 المحلي،	وسجل	إجمالي	أصول	

20١٨	ليصل	إلى	١١.0	مليار	درهم	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨.

إحتياجات	 تلبية	 في	 اإلسالمية	 المصرفية	 الخدمات	 قطاع	 إستمر	
العمالء	من	خالل	تقديم	العديد	من	المنتجات	المتكاملة	والمتوافقة	مع	

أحكام	الشريعة	اإلسالمية.	

الخزينة والخدمات المصرفية اإلستثمارية

المصرفية	 والخدمات	 الخزينة	 لقطاع	 التشغيلية	 اإليرادات	 سجلت	
العام	 في	 	٪42 قدرها	 بزيادة	 درهم	 مليون	 	49١ مبلغ	 اإلستثمارية	
20١٨	عن	العام	السابق،	وسجلت	األرباح	التشغيلية	زيادة	قدرها	٥2٪	
العام	20١٨	لتصل	إلى	مبلغ	40٧	مليون	درهم	نتيجة	إلرتفاع	 في	
صافي	الدخل	من	الفوائد	والدخل	من	التمويل	اإلسالمي	بنسبة	٨9٪،	
من	 والدخل	 الفوائد	 من	 الدخل	 صافي	 في	 المحققة	 الزيادة	 وجاءت	
التمويل	اإلسالمي	نتيجة	لإلدارة	الفعالة	لألصول	والمطلوبات.	تم	زيادة	
العائد	 وزيادة	 للمجموعة	 المالي	 الوضع	 لتعزيز	 اإلستثمارات	 محفظة	
على	األصول،	كما	أدى	التوسع	في	عمليات	إعادة	الشراء	إلى	إستغالل	
إلى	اإللتزام	بمتطلبات	 العوائد	باإلضافة	 الموارد	بشكل	فعال	وتعظيم	

الجهات	الرقابية.

جماعية	 2٥	صفقة	 من	 أكثر	 في	 	20١٨ العام	 خالل	 البنك	 شارك	
جديدة	لشركات	ومؤسسات	مالية،	وفي	ثمان	مناطق	جغرافية	مختلفة،	
وقام	البنك	بدور	المنظم	الرئيسي	في	العديد	من	هذه	الصفقات،	وكوكيل	
كما	 الشركات،	 من	 للعديد	 األخرى	 المهمة	 الصفقات	 من	 بعض	 في	
واصلت	المجموعة	أيضًا،	وبشكل	إنتقائي،	شراء	األصول	في	السوق	
مخاطر  عمليات	 في	 أخرى	 مالية	 مؤسسات	 مع	 واإلشتراك	 الثانوية،	
المشاركة	في	التمويالت	الغير	نقدية	على	المستوى	اإلقليمي	والعالمي.	

النظم والتحسينات

إستمر	التركيز	خالل	العام	على	تحسين	ورقمنة	العديد	من	الخدمات	
التكنولوجية	بهدف	تعزيز	تجربة	العمالء	والموظفين،	كما	واصل	البنك	
والمستجدات	 المتغيرات	 التكنولوجية	وفقًا	الخر	 التحتية	 البنية	 تطوير	

التكنولوجية	بهدف	تلبية	الطلبات	المتزايدة	على	المنتجات	وخدمات
جائزة	رجل	األعمال	الرائد	عالميًا	واإلمتياز	في	إدارة	األعمال	التجارية	للرئيس 
التنفيذي	لبنك	االتحاد	الوطنى	في	حفل	توزيع	جوائز	The BIZZ	لعام	2018.

جائزة	النسر	العربي	للرئيس	التنفيذي	لبنك	االتحاد	الوطنى	من	قبل	المنظمة	

العربية	للمسؤولية	االجتماعية.
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ستمرت	 واإ الرقابية،	 الجهات	 متطلبات	 إلى	 باإلضافة	 المتخصصة	 العمالء	
من	 المعلومات	 أمن	 مخاطر	 دارة	 واإ حماية	 نظم	 ودعم	 تحديث	 في	 المجموعة	
أجل	توفير	أعلى	مستويات	من	الحماية	لعمالئها	وأصحاب	المصلحة	اآلخرين.

لخدمة	 رئيسيين	 نظامين	 بتطبيق	 	20١٨ العام	 في	 الوطنى	 االتحاد	 بنك	 قام	
العمالء	وهما	نظام	الهوست	توهوست	لتلبية	الطلب	المتزايد	على	أتمتة	المعامالت	
التجارية	بين	الشركات،	ونظام	إدارة	عالقات	العمالء	سي	ار	إم	بهدف	تحسين	
إلى	 باإلضافة	 لألفراد	 المصرفية	 الخدمات	 قطاع	 في	 العمالء	 خدمة	 عمليات	

تحسين	إدارة	العروض	الترويجية	وخدمات	الهاتف	المتحرك.

حصل	بنك	االتحاد	الوطنى	بنجاح	على	إعتماد	شهادة	األيزو	2٧00١		لنظام	
إدارة	أمن	المعلومات	آي	إس	إم	إس	)ISMS(،	كما	حصل	على	إعتماد	شهادة	
األيزو	20000	إس	إم	إس	لنظام	إدارة	خدمات	تكنولوجيا	المعلومات	أى	تي	
إس	إم	)ITSM(،	واإعتماد	اإللتزام	بمعايير	ضمان	أمن	بيانات	بطاقات	الدفع		

.)PCI DSS(	إس	إس	دي	أي	سي	بي

التقييم

حصل	البنك	على	تصنيفات	متوافقة	من	قبل	جميع	وكاالت	التصنيف	التي	تقوم	
بتقييم	البنك،	وفيما	يلي	تصنيفات	البنك	كما	في	نهاية	العام	20١٨:

تصنيف	“A١”	وتصنيف	“P-١”	للودائع	من	قبل	وكالة	موديز.
تصنيف	“A+”	لمعدل	أي	دي	أر	)IDR(	طويل	األجل	وتصنيف	“F١”	لمعدل	

أي	دي	أر		)IDR(قصير	األجل	من	قبل	وكالة	فيتش.
للعمالت	 	”A١“ وتصنيف	 األجل	 طويلة	 األجنبية	 للعمالت	 	”+A“ تصنيف	

األجنبية	قصيرة	األجل	من	قبل	وكالة	كابيتال	إنتليجنس.

الجوائز والتقديرات

على	مدار	األعوام،	واصل	البنك	الحصول	على	العديد	من	الجوائز	والتقديرات	
من	قبل	العديد	من	المؤسسات	الرائدة	محليًا	وعالميًا،	وفيما	يلى	أهم	الجوائز	التي	

حصل	عليها	البنك	خالل	العام	20١٨:

عالمة	غرفة	تجارة	وصناعة	دبي	للمسؤولية	اإلجتماعية	للمؤسسات	للمرة	الثالثة	على	التوالي.

للمسؤولية	 العربية	 المنظمة	 قبل	 من	 المجتمع	 في	 اإليجابية	 لمساهمته	 الذهبية	 الميدالية	
االجتماعية	وأكاديمية	جوائز	التميز	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة.

جائزة	أفضل	إستراتيجية	إلدارة	الموارد	البشرية	والتغيير	خالل	قمة	الموارد	البشرية.

تكريم	أفضل	برنامج	إلشراك	ومشاورة	الموظفين	من	قبل	مجلة	ورلد	فاينانس	العالمية.

ورلد	 مجلة	 قبل	 من	 بهم	 واهتمامًا	 الموظفين	 على	 تركيزًا	 تنفيذي	 رئيس	 أكثر	 جائزة	
فاينانس	العالمية.
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التنفيذي	 للرئيس	 عالميًا	 الرائد	 األعمال	 رجل	 وجائزة	 األعمال	 في	 لالمتياز	 	Triumph جائزة	
لمجموعة	بنك	االتحاد	الوطني	من	The BIZZ	للعام	2018.

جائزة	أفضل	قائد	عمل	للرئيس	التنفيذي	لمجموعة	بنك	االتحاد	الوطنى	وجائزة	إسعاد	العمالء	للبنك	
من	قبل	مؤسسة	جوائز	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وآسيا.

المسؤولية	 مبادرات	 من	 للعديد	 دعمه	 الوطنى	 االتحاد	 بنك	 واصل	
المجتمع	 تحسين	 بهدف	 المجاالت	 مختلف	 في	 للشركات	 اإلجتماعية	
وبيئة	األعمال	التي	يمارس	فيها	البنك	أنشطته،	كما	قام	البنك	بتنظيم	
البنك	وتفعيل	دورهم	 العمل	بهدف	توعية	موظفي	 العديد	من	مبادرات	

كمواطنين	مسؤولين	في	المجتمع.

الخاتمة

لتزامهم،	 واإ تفانيهم	 على	 موظفينا	 ألشكر	 الفرصة	 هذه	 أغتنم	 أن	 أود	
ومساهمينا	وعمالئنا	الكرام	على	ثقتهم	في	قدرتنا	على	خلق	قيمة	مضافة		
لهم،	كما	أود	أن	أشكر	رئيس	مجلس	اإلدارة،	سموالشيخ/	نهيان	مبارك	
ّال	نهيان،	وأعضاء	مجلس	اإلدارة	على	التوجيه	اإلستراتيجي	واإلشراف،	

وأن	أشكرمختلف	الهيئات	الحكومية	على	توفير	التوجيه	والدعم.
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مقدمة

يلتزم	كل	من	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	العليا	بإدارة	البنك	بطريقة	رشيدة	وريادية	
لضمان	إستدامة	النجاح	على	المدى	الطويل،	كما	تهدف	ممارسات	الحوكمة	
المالي	 والنجاح	 الجيد	 التشغيلي	 األداء	 على	 الحفاظ	 إلى	 بالبنك	 الخاصة	
إلى	 الداخلية	وشفافية	اإلفصاحات،	باإلضافة	 للرقابة	 مدعومًة	بنظام	قوى	

المساءلة	في	عمليات	إتخاذ	القرار.	

حوكمة	 ممارسة	 في	 الشامل	 المنهج	 )البنك(	 الوطنى	 االتحاد	 بنك	 يطبق	
المحلي	 المصرفي	 القطاع	 في	 األفضل	 البنك	 أن	يصبح	 بهدف	 الشركات	

وللتأكيد	على	مرونة	البنك	وقوته	المالية.

يعمل	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	العليا	على	التأكد	من	أن	منهج	حوكمة	الشركات	
الوطنى(	 االتحاد	 بنك	 )مجموعة	 له	 التابعة	 والشركات	 البنك	 في	 المطبق	
والمبادئ	 الرائدة	 الدولية	 الممارسات	 مع	 وموضوعًا،	 شكاًل	 تمامًا،	 متوافق	
والسلع	والمصرف	 المالية	 األوراق	 هيئة	 الصادرة	عن	 التنظيمية	 التوجيهية	

المركزي	لدولة	اإلمارات	العربية	المتحدة.			

السياسات،	 تشمل	 الشركات	 لحوكمة	 قوية	 عمل	 آلية	 بإنشاء	 البنك	 قام	
اإلجراءات،	الهيكل	التنظيمي،	الضوابط،	مع	تعريف	دقيق	لمهام	ومسؤوليات	
والقيم	 النزاهة	 تشكل	 كما	 للبنك،	 العليا	 واإلدارة	 اإلدارة	 مجلس	 ومكافآت	

األخالقية	حجر	األساس	لثقافة	الحوكمة	المتبعة	في	البنك.	

ترتكز	قواعد	الحوكمة	في	البنك	على	القيم	األخالقية	والنزاهة	من	خالل	نظم	
الحوكمة	في	 لمبادئ	 الرئيسية	 العناصر	 إدارية	منظمة	ومسؤولة،	وتشتمل	
إدارة	 بين	 المهني	 التعاون	 المساهمين،	 بناء	عالقة	جيدة	مع	 البنك	على:	
البنك	ومجلس	اإلدارة،	تقييم	األداء	بطريقة	عادلة،	التحوط	في	إدارة	المخاطر	

وأسس	اإللتزام،	باإلضافة	الى	عمليات	المراجعة	والتدقيق	الشاملة.	

األحكام	 ومع	 الدولية	 المعايير	 أفضل	 مع	 للبنك	 الحوكمة	 عمليات	 تتوافق	
المعمول	بها	في	القانون	اإلتحادي	رقم	2	لسنة	20١٥،	واللوائح	الصادرة	من	
المصرف	المركزي	لدولة	االمارات	العربية	المتحدة،	باإلضافة	إلى	المتطلبات	
الرقابية	األخرى	المطبقة	في	جميع	المناطق	الجغرافية	المتواجد	بها	البنك.	

يتيح	هيكل	الحوكمة	للبنك	تطبيق	معايير	حوكمة	الشركات	بشكل	فعال	عن	
طريق	إعتماد	منظومة	متكاملة	)الحوكمة	–	الخطر	–	اإلمتثال(	لضمان	
التابعة	)مجموعة	بنك	االتحاد	الوطنى(	بشكل	 البنك	وجميع	شركاته	 إدارة	
مسؤول	مع	اإلستمرار	في	التركيز	على	خلق	قيمة	مضافة	بشكل	مستدام.

تؤمن	مجموعة	بنك	االتحاد	الوطنى	أن	قاعدة	رأس	المال	القوية	تمثل	أهمية	
قصوى	للحفاظ	على	الصالبة	المالية	وتلعب	دورًا	رئيسيًا	في	النظام	المالي	
لدولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	في	ظل	الظروف	االقتصادية	والجيوسياسية	

المتغيرة،	وتشابك	اإلقتصاديات	العالمية.

تم	بناء	ثقافة	الحوكمة	في	البنك	على	مبادئ	المسؤولية،	المساءلة،	الشفافية،	
اإلستدامة،	والجودة	التي	تعتبر	جزء	ال	يتجزأ	من	األداء	المسؤول،	السرية،	
“معايير	 دليل	 في	 بالبنك	 الخاصة	 	 والوالء.	تم	تعريف	مبادئ	الحوكمة	
الشركات”	والتي	تحدد	في	جوهرها	معايير	الممارسات	التجارية	للمجموعة.	
يؤمن	كل	من	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	العليا	بمبدأ	“المالئم	والمناسب”	وبأن	
هدف	 على	 والمحافظة	 لتحقيق	 الرئيسي	 العامل	 هو	 الجيد	 الحوكمة	 نظام	

البنك	بأن	يصبح	“البنك	األول	واإلختيار	األفضل	لعمالئنا	ومساهمينا”.

على	 المبنية	 القرارات	 إتخاذ	 اآلتي:	 على	 البنك	 في	 الحوكمة	 نظام	 يستند	
المعلومات	الكافية	والمناسبة	مع	تجنب	تضارب	المصالح،	التواصل	الفعال	
على	 التركيز	 مع	 العادلة	 المكفاءات	 سياسة	 اإلدارة،	 ومجلس	 اإلدارة	 بين	
المساهمين،	 مع	 الوطيدة	 الصلة	 الطويل،	 المدى	 على	 اإلستدامة	 تحقيق	
المسؤولية	اإلجتماعية	للمؤسسة،	واإللتزام	بالقوانين	واللوائح	في	جميع	الدول	

والمناطق	الجغرافية	التى	يتواجد	فيها	البنك.

لتزامَا	بسياسة	اإلفصاح،	يقوم	البنك	بإصدار	التقرير	السنوي	للسادة	حاملي	 واإ
األسهم	وغيرهم	من	أصحاب	المصلحة	اآلخرين	والذي	يشتمل	في	أقسامه	
الدولية	 للمعايير	 وفقا	 المالية	 وغير	 المالية	 البيانات	 جميع	 على	 المختلفة	
للتقارير	المالية	ومتطلبات	اإلفصاح	الصادرة	من	لجنة	-بازل	والمطبقة	من	

قبل	المصرف	المركزي	لدولة	االمارات	العربية	المتحدة.	

حصل	البنك	على	العديد	من	الجوائز	واألوسمة	الدولية	تقديرًا	لدور	البنك	
والتميز	 الجودة	 التجارية،	 الممارسات	 الحوكمة،	 مجاالت:	 في	 الرائد	
المؤسسي،	أفضل	عالمة	تجارية،	وتم	إدراج	هذه	الجوائز	في	أقسام	الحقة	

في	التقرير	السنوي.	

نتخابه تكوين مجلس اإلدارة واإ

وتتضمن	 للبنك،	 الشاملة	 اإلدارة	 عن	 المسؤول	 هو	 اإلدارة	 مجلس	 إن	
التوجيه	 اإلستراتيجي،	 التوجه	 توفير	 للمجلس:	 الرئيسية	 المسؤوليات	
واإلشراف،	وضع	وتحديد	أهداف	الرؤية	والرسالة،	الموافقة	على	إستراتيجيات	
األعمال	المتوسطة	وطويلة	المدى،	ضمان	وجود	نظام	قوي	للرقابة	الداخلية،	

ومتابعة	األداء	المالي	وغير	المالي	للبنك	واإلدارة	العليا	بشكل	مستمر.

البنك	مما	ال	يقل	عن	 إدارة	 يتألف	مجلس	 النظام	األساسي،	 وفًقا	ألحكام	
خمسة	أعضاء	وال	يزيد	عن	أحد	عشر	عضوًا،	يتعين	أن	يكون	غالبيتهم	من	
مواطني	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة،	ويتم	تعيين	أعضاء	مجلس	اإلدارة	
إعادة	 ويجوز	 سنوات	 ثالث	 لمدة	 العادية	 العمومية	 الجمعية	 إجتماع	 في	

إنتخابهم	بعد	إنتهاء	فترة	عضويتهم.

وكما	في	نهاية	ديسمبر	20١٨،	يتكون	مجلس	إدارة	بنك	االتحاد	الوطنى	
الحالي	من	تسعة	أعضاء،	قام	المساهمون	بإنتخابهم	لمدة	ثالث	سنوات	في	
إجتماع	الجمعية	العمومية	بتاريخ	١١	مارس	20١٨	وفقًا	للقرارات	المتخذة	

في	اإلجتماع	السنوي.

يتمتع	أعضاء	مجلس	اإلدارة	بمجموعة	من	الخبرات	المختلفة	والمتنوعة	مما	
دارة	شؤون	 يوفر	مجتمعًا	المهارات	الالزمة	لتقديم	التوجيهات	اإلستراتيجية	واإ

البنك	بفعالية،	وتحقيق	مصلحة	المساهمين	على	الدوام.

اإلفصاح عن إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة

يوجد	في	مجلس	اإلدارة	سبعة	أعضاء	يمثلون	المساهمين	اإلستراتيجيين	في	
وعضوان	 لإلستثمار	 أبوظبي	 مجلس	 يمثلون	 أعضاء	 خمسة	 )منهم	 البنك	

يمثالن	مؤسسة	دبي	لإلستثمارات	الحكومية(.

جميع	أعضاء	مجلس	اإلدارة	هم	أعضاء	غير	تنفيذيين	ومنهم	ثمانية	أعضاء	
مستقلون،	ولتحقيق	مبدأ	اإلستقاللية،	فإن	أعضاء	مجلس	اإلدارة	المرشحين	
اإلستقاللية	 بمعايير	 يلتزموا	 أن	 البد	 اإلستراتيجيين	 المساهمين	 جانب	 من	
المنصوص	عليها	من	قبل	هيئة	األوراق	المالية	والسلع	بصفتهم	الشخصية،	

حتى	يتم	إعتبارهم	مستقلين.

إجتماعات مجلس اإلدارة

تم	تعريف	الجوانب	المتعلقة	بأعمال	إجتماعات	مجلس	اإلدارة	في	النظام	
إجتماعات	مجلس	اإلدارة	سارية	إال	بحضور	غالبية	 األساسي،	وال	تكون	
ليمثله	 آخر	 عضو	 تعيين	 المجلس	 أعضاء	 ألحد	 يجوز	 كما	 األعضاء،	
ويصوت	بداًل	عنه	في	حالة	غيابه،	وفي	هذه	الحاالت	ال	يجوز	ألي	عضو	
أصوات	 بأغلبية	 القرارات	 إتخاذ	 يتم	 واحد.	 وكيل	 من	 أكثر	 له	 يكون	 أن	
الحاضرين	أو	الممثلين	في	اإلجتماع،	وفي	حالة	تساوي	األصوات،	يكون	
لرئيس	المجلس	الصوت	المرجح،	كما	يتم	تسجيل	الصوت	المعارض	ألي	

من	أعضاء	المجلس،	إذا	وجد،	في	محضر	إجتماع	المجلس.

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
حوكمة الشركات
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أتعاب عضو مجلس اإلدارة

يطبق	البنك	سياسة	التعويضات	الثابتة	ألعضاء	مجلس	االدارة.

بعد	 اإلدارة	 مجلس	 أعضاء	 مكافآت	 فإن	 األساسي،	 النظام	 ألحكام	 وفًقا	
خصم	اإلحتياطي	القانوني	وتخصيص	نسبة	٥٪	كحصة	أولى	من	األرباح	

للمساهمين،	ال	ينبغي	أن	تتعدى	نسبة	١0٪	من	صافي	الربح	المتبقي.

لجان المجلس

تقوم	اللجان	الخمس	التالية	بمساعدة	مجلس	اإلدارة	في	القيام	بمهامه،	وهم:	
الترشيحات	والمكافآت،	لجنة	 التدقيق،	لجنة	معالجة	األصول،	لجنة	 لجنة	
المخاطر،	ولجنة	اإلئتمان.	وتقوم	هذه	اللجان	بالمهام	والمسؤوليات	المحددة	

في	مواثيقها.	

يلتزم	المجلس	بتعيين	األعضاء	الذين	يملكون	المهارات	المناسبة	والمعرفة	
واإلستقالل	في	جميع	لجانه.

لجنة التدقيق التابعة للمجلس

تتكون	لجنة	التدقيق	التابعة	للمجلس	من	ثالثة	أعضاء.	تقوم	اللجنة	بمساعدة	
مجلس	اإلدارة	في	القيام	بمهامه	المتعلقة	بالرقابة	الداخلية،	إعداد	التقارير	
المالية،	إدارة	المخاطر،	اإللتزام	بالسياسات	الداخلية،	القوانين،	المتطلبات	
الخارجية،	تحليل	ومراجعة	نتائج	وتقارير	الجهات	الرقابية،	وتعيين	المراجعين	
الخارجيين،	كما	تقوم	اللجنة	بالتدقيق	على	آلية	عمل	الرقابة	الداخلية	بشكل	

دوري	لضمان	كفاية	وفاعلية	النظام.

لجنة معالجة األصول التابعة للمجلس 

تتكون	لجنة	معالجة	األصول	التابعة	للمجلس	من	ثالثة	أعضاء.	تقوم	اللجنة	
بمساعدة	مجلس	اإلدارة	في	القيام	بمهامه	المتعلقة	بتحديد	ومراجعة	سياسة	
اإلحتياطيات،	وتحديد	مستوى	اإلحتياطيات	المخصصة	لحاالت	التسهيالت	
ستثمارات	الملكية،	باإلضافة	إلى	متابعة	اإلستردادات. اإلئتمانية	الفردية	واإ

لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس

تتكون	لجنة	الترشيحات	والمكافآت	التابعة	للمجلس	من	ثالثة	أعضاء.	تقوم	
بتكوين	مجلس	 المتعلقة	 بالمهام	 القيام	 في	 اإلدارة	 بمساعدة	مجلس	 اللجنة	

اإلدارة،	تقييم	األداء،	تعاقب	أعضاء	المجلس	واإلدارة	العليا	ومكافآتهم.

لجنة المخاطر التابعة للمجلس

اللجنة	 تقوم	 أعضاء.	 ثالثة	 من	 للمجلس	 التابعة	 المخاطر	 لجنة	 تتكون	
بمساعدة	مجلس	اإلدارة	في	تأسيس	نظام	الحوكمة،	صياغة	سياسات	تقبل	
المخاطر،	الرقابة	على	المخاطر،	تقييم	نتائج	إختبارات	الخطورة،	والموافقة	

على	اإلفصاحات	المتعلقة	بالمخاطر.

لجنة اإلئتمان التابعة للمجلس

اللجنة	 تقوم	 أعضاء.	 ثالثة	 من	 للمجلس	 التابعة	 اإلئتمان	 لجنة	 تتكون	
بمساعدة	مجلس	اإلدارة	في	منح	الموافقات	اإلئتمانية	في	حدود	السلطات	

الممنوحة	لها.

أداء الحوكمة

مرفق	طيه	بيانات	مجلس	اإلدارة	ولجانه	باإلضافة	إلى	اإلجتماعات	التي	تم	
عقدها	والحضور،	وتعتبر	هذه	المرفقات	جزًء	من	هذا	التقرير.

يتضمن	جدول	أعمال	إجتماع	مجلس	اإلدارة	القضايا	اإلستراتيجية	المستهدف	
السياسات	 على	 الموافقة	 األداء،	 تقارير	 مراجعة	 إلى:	 باإلضافة	 تنفيذها	
لمناقشات	 الالزم	 الدعم	 ولتوفير	 األخرى.	 التشغيلية	 القرارات	 من	 وغيرها	
وقرارات	المجلس	ولجانه،	يتم	توزيع	جميع	األوراق	والمستندات	ذات	الصلة	

بوقت	كافي	قبل	اإلجتماعات.	

تقييم األداء 

قام	المجلس	بالتقييم	الذاتي	ألدائه	للعام	المالي	20١٨	بما	يتماشى	مع	إطار	
ستنادًا	على	 بالبنك.	واإ الخاص	 الشركات	 دليل	معايير	 المذكور	في	 العمل	
نتائج	تقييم	األداء،	رأى	أعضاء	مجلس	اإلدارة	بأن	أنشطة	المجلس	وأعماله	
تتناسب	بشكل	عام	مع	مستويات	وتعقيدات	المخاطر	التي	يواجهها	البنك	

وبأنها	مناسبة	لرعاية	مصالح	المساهمين	على	نحو	معقول.	

تقييد تداول المطلعين الداخليين

العليا،	 واإلدارة	 التنفيذي،	 والرئيس	 اإلدارة،	 مجلس	 أعضاء	 البنك	 يعتبر	 	
بحكم	 المحددين	 الموظفين	اآلخرين	 القطاعات	وغيرهم	من	 ونواب	رؤساء	
مناصبهم	الوظيفية،	قد	يكون	لديهم	إمتياز	في	الوصول	إلى	معلومات	مادية	
حساسة	عن	األسعار،	فمثل	هؤالء	األشخاص	يتم	تحديدهم	والتعامل	معهم	

على	أنهم	“مطلعين”	ويتم	إخطار	سلطات	السوق	تبًعا	لذلك.
 

من	 منعهم	 يتم	 المطلعين	 فإن	 بالبنك،	 الخاصة	 اإلفصاح	 لسياسة	 ووفًقا	
من	 يوًما	 عشر	 خمسة	 قبل	 بالبنك	 الخاصة	 المالية	 األوراق	 في	 التداول	
نهاية	فترة	إعداد	التقارير	المالية	)ربع	سنوية/	نصف	سنوية/	سنوية(	حتى	
قبل	 عمل	 أيام	 عشرة	 وأيضًا	 السوق،	 وسلطات	 للجمهور	 العام	 اإلفصاح	
اإلعالن	عن	أي	معلومات	جوهرية	قد	تؤثر	على	سعر	سهم	البنك،	ويتم	
إرسال	اإلخطارات	الدورية	بشأن	بدء	فترة	حظر	التداول	خالل	“تقييد	تداول	
المطلعين	الداخليين”	لجميع	الموظفين	عن	طريق	شبكة	المعلومات	الداخلية	

للبنك	لضمان	اإللتزام.
إلتزم	البنك	خالل	العام	المالي	20١٨	بجميع	القوانين	واللوائح	التابعة	لهيئة	

األوراق	المالية	والسلع.

دور معالي رئيس مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي ولجان اإلدارة

يحدد	دليل	معايير	الشركات	الخاص	بالبنك	فصل	المسؤوليات	بين	كل	من	
رئيس	مجلس	اإلدارة	والرئيس	التنفيذي،	فرئيس	مجلس	اإلدارة	يكون	مسؤواًل	
بشكل	جماعي	 اإلدارة	 مجلس	 أعضاء	 أن	 من	 والتأكد	 المجلس	 قيادة	 عن	
مسؤولية	 فيتحمل	 التنفيذي	 الرئيس	 أما	 فعال،	 بشكل	 بمسؤولياتهم	 يقومون	
اإلدارة	اليومية	للبنك	وفقًا	للتوجيهات	واإلرشادات	اإلستراتيجية	وفي	حدود	

السياسات	والصالحيات	الموكلة	إليه	والمقررة	من	قبل	مجلس	اإلدارة.	

فوض	مجلس	اإلدارة	بعض	السلطات	والصالحيات	للرئيس	التنفيذي	ولجان	
اإلدارة،	تم	تحديدها	في	مواثيق	هذه	اللجان،	ويحافظ	الرئيس	التنفيذي	على	

التواصل	الوثيق	واإلشراف	على	أعمال	لجان	اإلدارة.

لجان	اإلدارة	برئاسة	الرئيس	التنفيذي	هي:
لجنة	إدارة	الموجودات	والمطلوبات	 
فريق	إدارة	األزمات	 
لجنة	اإلئتمان	المقر	الرئيسي	 
لجنة	اإلستثمار	 
منتدى	القيادة	 
لجنة	معالجة	األصول	 
لجنة	إدارة	المخاطر		 
إجتماع	المديرين	التنفيذيين	 

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	)يتبع(
تقرير حوكمة الشركات	)يتبع(
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العالمية.	يتم	إختبار	نظام	إستمرارية	األعمال	والتعافي	من	الكوارث	بشكل	
دوري	لضمان	والتأكد	من	فاعلية	العمليات	المتبعة.

 
رعاية العمالء 

الالزمة	 التدابير	 ويتخذ	 العمالء	 لخدمة	 عادلة	 سياسة	 بتطبيق	 البنك	 يقوم	
لحماية	مصالح	العمالء	والحفاظ	على	سمعة	البنك.	

طلب	 أو	 و/	 شكوى	 أي	 يوجد	 ال	 	،20١٨ المالي	 العام	 نهاية	 في	 وكما	
تعويض	جوهري	للعمالء.

المسؤولية

خالل	العام	المالي	20١٨	قدم	مجلس	اإلدارة،	والرئيس	التنفيذي،	واإلدارة	
العليا	إلى	المساهمين	تقييم	متوازن	وحقيقي	عن	وضع	البنك،	كما	حرصوا	
الشفافية	 بمنتهى	 للسوق	 الجوهرية	 المعلومات	 جميع	 عن	 اإلفصاح	 على	

والدقة.

مدققي الحسابات الخارجيون

)إم-إيه(	كمراجعين	خارجيين	 توش	 آند	 ديلويت	 	/ السادة	 تعيين	 إعادة	 تم	
إجتماع	 في	 المساهمين	 السادة	 جانب	 من	 	20١٨ لعام	 للحسابات	 للبنك	
الجمعية	العمومية	السنوي	العادي	المنعقد	في	١١	مارس	20١٨،	وتم	تعيين	
تعيين	 لقواعد	 وطبقًا	 األساسي	 النظام	 ألحكام	 وفقا	 الخارجيين	 المراجعين	

مدققي	الحسابات	)SAAR(	الصادر	عن	جهاز	أبوظبي	للمحاسبة.
لم	يقم	السادة	/	ديلويت	آند	توش	)إم-إيه(	خالل	العام	بتقديم	أي	خدمات	
إستشارية	جوهرية	أو	إدارية	للبنك	من	شأنها	أن	تتعارض	مع	مبدأ	اإلستقاللية.	

كبار المساهمين في بنك االتحاد الوطنى

فيما	يلي	السادة	المساهمون	الحاملون	ألكثر	من	٥٪	من	رأسمال	البنك	كما	
في	٣١	ديسمبر	20١٨:

مجلس	أبوظبي	لإلستثمار	–	٥0.0١٪	 
مؤسسة	دبي	لإلستثمارات	الحكومية	-	١0٪	 

دولة	 في	 بها	 المعمول	 الشركات	 لقوانين	 الرئيسيون	 المساهمون	 يخضع	
االمارات	العربية	المتحدة	عند	ممارسة	حقوقهم	كمساهمين.	يتم	التداول	في	
المالية.	 لألوراق	 أبوظبي	 في	سوق	 علنا	 المتبقية	٣9.99٪	 األسهم	 نسبة	
يعتبر	بنك	االتحاد	الوطنى	البنك	الوحيد	في	دولة	االمارات	العربية	المتحدة	

المملوك	بنسبة	كبيرة	لكل	من	حكومة	أبوظبي	وحكومة	دبى.		

الخاتمة

يؤمن	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	العليا	بأن	ممارسات	الحوكمة	الخاصة	بالبنك	
تمت	صياغتها	وتصميمها	بما	يخدم	ويحمي	مصالح	جميع	األطراف	ذات	

الصلة	ويعزز	القيمة	المضافة	لجميع	المساهمين	بصورة	مستدامة.

نهيان مبارك آل نهيان
رئيــس مجـلــس اإلدارة

إطار الرقابة الداخلي

لدى	البنك	نظام	رقابة	داخلي	فعال	تحت	اإلشراف	الدائم	من	قبل:	اإلدارة	
العليا،	قطاع	المراجعة	والتدقيق	الداخلي،	قطاع	إدارة	المخاطر	واإلمتثال،	
دارات	الرقابة	الداخلية	األخرى.	كما	أنشأ	البنك	عملية	تقييم	شاملة	لكفاية	 واإ
رأس	المال	الداخلي	)ICAAP(،	ويقوم	بإجراء	إختبارات	كفاية	رأس	المال	
مجلس	 قبل	 من	 المحددة	 المخاطر	 لسياسات	 طبقا	 سنوي	 نصف	 بشكل	
اإلدارة.	يتضمن	إختبار	كفاية	رأس	المال	الداخلي	)ICAAP(	على:	تقييم	
المخاطر	الكلية،	تحديد	المخاطر	الجوهرية،	إجراء	إختبارات	الخطورة	التي	
تتناسب	مع	تعقيدات	المخاطر	للبنك،	وتخصيص	رأس	المال	وفقا	لمتطلبات	
ستدامة	األعمال	على	المدى	 بازل	–	دعامة	2	لضمان	الصالبة	المالية	واإ

الطويل.

قام	البنك	خالل	العام	20١٨	بإجراء	إختبار	الخطورة	للميزانية	العمومية	كما	
رشادات	المصرف	المركزي،	 في	نهاية	العام	20١٧	تماشيًا	مع	معطيات	واإ
وتشير	نتائج	التقييم	إلى	أن	لدى	البنك	قدرة	جيدة	لتحمل	الخسائر	ومالءة	
الناتجة	من	إختبار	 البنك	 مالية	فعالة	كما	استمرت	نسبة	كفاية	رأس	مال	
على	 وبناًء	 المركزي.	 المصرف	 قبل	 من	 المقررة	 تلك	 من	 أعلى	 الخطورة	
أنشطته	 نمو	 خطط	 لدعم	 كافي	 مال	 برأس	 البنك	 يحتفظ	 الشامل،	 التقييم	

المستقبلية	ومواجهة	مخاطر	التقلبات	الدورية.

إدارة المخاطر واالمتثال

تستند	ثقافة	إدارة	المخاطر	لدى	البنك	على	مبادئ	اإلدارة	الحكيمة	للمخاطر	
دارة	المخاطر	بفعالية.	 مع	التطوير	المستمر	لتعزيز	إطار	الرقابة	الداخلية	واإ
التابعة	 المخاطر	 لجنة	 مع	 مباشر	 إتصال	 الرئيسي	 المخاطر	 رئيس	 لدى	
للمجلس	كما	إنه	أمين	سر	اللجنة	ويتبع	إداريًا	الرئيس	التنفيذي.	إن	مدير	
المخاطر	 رئيس	 إداريًا	 ويتبع	 المخول	 اإلمتثال	 ضابط	 هو	 اإللتزام	 إدارة	

الرئيسي.

المال	 رأس	 لقياس	 الدولية	 للمعايير	 الموحد	 المنهج	 بتطبيق	 البنك	 قام	
)والمعروفة	بمتطلبات	بازل(	والمطبقة	من	قبل	المصرف	المركزي.		ومن	
منظور	السيولة،	يطبق	البنك	نسب	السيولة	المرحلية	حسب	متطلبات	بازل	

٣	والمحددة	من	قبل	المصرف	المركزي	لدولة	االمارات	العربية	المتحدة.

مخاطر اإلحتيال والجرائم اإللكترونية

يعتمد	البنك	مستوى	صفر	لتقبل	مخاطر	اإلحتيال،	كما	يقوم	البنك	بالمراقبة	
الدقيقة	والتقييم	والتصدي	لجميع	الجرائم	اإللكترونية	وتهديدات	مخاطر	أمن	

المعلومات	واإلحتيال.

يتبنى	البنك	آلية	قوية	ألمن	المعلومات	ومتعددة	المستويات	ومزودة	بأحدث	
اإللكترونية	 والتهديدات	 المخاطر	 لمواجهة	 التكنولوجية	 األمنية	 الحلول	
المتزايدة.	كما	قام	البنك	بإنشاء	نظام	إلكتروني	إلدارة	ومتابعة	حاالت	الجرائم	
اإللكترونية	والذي	يتم	إختباره	بشكل	دوري	لضمان	كفاءة	النظام	التشغيلية	

وقدرته	على	إدارة	التهديدات	اإللكترونية	المتزايدة.

إستمر	البنك	ملتزما	بالمعايير	العالمية	الرائدة	لألمن	اإللكتروني	باإلضافة	
اللوائح	 بمستجدات	 اإللتزام	 لضمان	 ألنظمته	 المستمر	 التحديث	 إلى	
واإلرشادات.	لم	يواجه	البنك	أي	حاالت	جوهرية	متعلقة	بالمخاطر	المادية	

أو	األمن	اإللكتروني	خالل	العام	المالي	20١٨.

إستمرارية األعمال

يتبع	البنك	إطار	عمل	قوي	إلدارة	إستمرارية	األعمال	والتعافي	من	الكوارث	
العمل.	 بتعطيل	 تهدد	 التي	 المخاطر	 من	 أي	 ومواجهة	 المرونة	 لضمان	
يتماشى	نظام	إدارة	إستمرارية	األعمال	المتبع	من	قبل	البنك	مع	المعايير	

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	)يتبع(
تقرير حوكمة الشركات	)يتبع(
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٢٠١٨٢٠١7٢٠١6٢٠١5٢٠١4

٢5٪٢٠٪٢٠٪٢٠٪٢٠٪التوزيعات النقدية

-----أسهم منحة 

الملحق

توزيع األرباح

معلومات عن سعر سهم بنك االتحاد الوطنى كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

 سعر	السوق
الحالي

 القيمة
الدفترية

 السعر	إلى
القيمة	الدفترية

الحصيلة	الربحية	لكل	
 )EPS(	سهم

السعر	إلى	الحصيلة	
)PE(	الربحية

 معدل	الربح
الموزع	للسهم

تفاصيل	سعر		سهم	بنك	
االتحاد	الوطنى	)القيمة	اإلسمية		

١	درهم	إماراتي	لكل	سهم(
4.٦9٦.١١0.٧٧0.4١١.٧4.٣

بنك االتحاد الوطنى - ملخص حركة سعر السهم
)١ يناير ٢٠١٨ – ٣١ ديسمبر ٢٠١٨(

)سعر	السهم	بالدرهم(													

ملخص	سعر	سهم	بنك	االتحاد	الوطنى	شهريًا
)وفقًا	لسعر	اإلغالق	الصادرعن	بلومبرج(

أقل	سعر أعلى	سعر متوسط	السعر الشهر أقل	سعر أعلى	سعر متوسط	السعر الشهر

٣.٣٦ ٣.٦٥ ٣.٥٦ يوليو ٣.٨٥ 4.09 ٣.9٥ يناير

٣.4٨ ٣.٨4 ٣.٦٧ أغسطس ٣.٨2 4.0٥ ٣.9٧ فبراير

٣.٧0 ٥.09 4.٨١ سبتمبر ٣.٥2 ٣.9٨ ٣.٧9 مارس

4.4٧ 4.9٧ 4.٧١ أكتوبر ٣.٥٣ ٣.٨١ ٣.٦9 إبريل

4.٦0 4.90 4.٨١ نوفمبر ٣.٥0 ٣.٧0 ٣.٦٣ مايو

4.٦0 4.90 4.٧2 ديسمبر ٣.٥٨ ٣.٧2 ٣.٦٣ يونيو

ملخص	سعر	سهم	بنك	االتحاد	الوطنى	)وفقًا	لسعر	اإلغالق	الصادرعن	بلومبرج(

4.٦9 سعر	اإلغالق	)كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨(

٥.09 أعلى	سعر	خالل	العام

٣.٣٦ أقل	سعر	خالل	العام

٣.90 متوسط	السعر	خالل	العام

٨.٨94 إجمالي	عدد	عمليات	التداول		خالل	العام

٣٣٧.٦22.١٦٣ إجمالي	حجم	التداول	خالل	العام		)عدد	األسهم(

 إجمالي	قيمة	التداول	خالل	العام	)درهم(  ٦٦٦.4٦٨.٨١9.١

تقرير حوكمة الشركات )يتبع(
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تقرير حوكمة الشركات )يتبع(
الملحق	)يتبع(

بنك االتحاد الوطنى - ملخص حركة سعر السهم
)١ يناير ٢٠١٨ – ٣١ ديسمبر ٢٠١٨(

سعر إغالق سهم بنك االتحاد الوطنى مقابل مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
(ADSMI)

سعر إغالق سهم بنك االتحاد الوطنى مقابل المؤشر البنكي لسوق أبوظبي لألوراق المالية
(ADBFI)
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رقم 
مسلسل

إسم عضو مجلس 
 وظيفته فيممثل لـاإلدارة

المجلس

صفة 
العضوية  في 

المجلس
)مستقل / 

غير تنفيذي( 

العضوية الحالية في لجان مجلس اإلدارة

لجنة 
المراجعة
 والتدقيق

لجنة معالجة 
االصول

لجنة 
المخاطر

لجنة 
اإلئتمان

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

سمو	الشيخ	نهيان	١
مبارك	آل	نهيان

مجلس	أبوظبي	
لإلستثمار

رئيس	مجلس	
-----غير	تنفيذياإلدارة

2
سعادة/	محمد	ظاعن	

مجلس	أبوظبي	محسون	الهاملي
غير	تنفيذي	نائب	الرئيسلإلستثمار	

--الرئيس-	الرئيس	ومستقل

 سعادة/	مطر	محمد٣
أحمد	الطاير

مؤسسة	دبي	
غير	تنفيذي	عضولإلستثمار

الرئيس----ومستقل

السيد/	خليفة	سلطان	4
أحمد	سلطان	السويدي

مجلس	أبوظبي	
غير	تنفيذي	عضولإلستثمار	

-الرئيس-الرئيس-ومستقل

٥
السيد/	يوسف	عبد	

العزيز	أحمد	عبد	هللا	
الهرمودي

مجلس	أبوظبي	
غير	تنفيذي	عضولإلستثمار	

-عضوعضوعضو-ومستقل

٦
السيد/	عبد	الواحد	

محمد	شريف	أسعد		
الفهيم

مؤسسة	دبي	
غير	تنفيذي	عضولإلستثمار

عضو----ومستقل

السيد/	احمد	جاسم	٧
يوسف	ناصر	الزعابي

مجلس	أبوظبي	
غير	تنفيذي	عضولإلستثمار	

-عضو-عضوعضوومستقل

٨
السيد/	حسين	جاسم	
ناصر	محمد	النويس
)عضو	منذ	مارس	

 )20١٨

صغار	
غير	تنفيذي	عضوالمساهمين

--عضو-عضوومستقل

9
السيد/	خلفان	سعيد	

جمعه	الكعبي
)عضو	منذ	مارس	

)20١٨

صغار	
غير	تنفيذي	عضوالمساهمين

عضو----ومستقل

١0
السيد/	راشد	درويش	
أحمد	سيف	الكتبي
 )عضو	حتى	مارس

)20١٨

صغار	
-عضوعضو--غير	تنفيذيعضوالمساهمين

تكوين وهيكل مجلس اإلدارة

تقرير حوكمة الشركات )يتبع(
الملحق	)يتبع(
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بيانات حضور إجتماعات مجلس اإلدارة – ٢٠١٨
عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام ٢٠١٨ - ستة )6(

اإلجتماع السادساإلجتماع الخامساإلجتماع الرابعاإلجتماع الثالثاإلجتماع الثانياإلجتماع األول

١٧	ديسمبر	٣020١٨	أكتوبر	20١٨	١0سبتمبر	١٥20١٨	يوليو	١220١٨	مايو	20١٨	٦فبراير20١٨	تاريخ اإلجتماعات

 رقم
وظيفته في المجلسإسم عضو مجلس اإلدارةمسلسل

عدد اإلجتماعات التي 
عقدت في

 مدة اشتراكه

عدد اإلجتماعات التي 
 ُحضرت

٦٥رئيس	مجلس	اإلدارةسمو	الشيخ	نهيان	مبارك	آل	نهيان١

٦٦نائب	الرئيسسعادة/	محمد	ظاعن	محسون	الهاملي2

٦٦عضوسعادة/	مطر	محمد	أحمد	الطاير٣

٦٦عضوالسيد/	خليفة	سلطان	أحمد	سلطان	السويدي4

٦٦عضوالسيد/	يوسف	عبد	العزيز	أحمد	عبد	هللا	الهرمودي٥

٦٦عضوالسيد/	عبد	الواحد	محمد	شريف	أسعد		الفهيم٦

٦٦عضوالسيد/	احمد	جاسم	يوسف	ناصر	الزعابي٧

4 )١	بالوكالة(٥عضوالسيد/	حسين	جاسم	ناصر	محمد	النويس٨

٥4عضوالسيد/	خلفان	سعيد	جمعه	الكعبي9

١١عضوالسيد/	راشد	درويش	أحمد	سيف	الكتبي١0

تقرير حوكمة الشركات )يتبع(
الملحق	)يتبع(



 2١

بيانات حضور إجتماعات لجنة المراجعة و التدقيق - ٢٠١٨ 
عدد إجتماعات لجنة المراجعة و التدقيق التي عقدت خالل ٢٠١٨ -  خمسة )5(

بيانات حضور إجتماعات لجنة معالجة األصول ٢٠١٨
عدد إجتماعات لجنة معالجة األصول التي عقدت خالل ٢٠١٨ -  أربعة )4(

اإلجتماع الخامساإلجتماع الرابعاإلجتماع الثالثاإلجتماع الثانياإلجتماع األول

2٨	نوفمبر	٣020١٨	أكتوبر	١٥20١٨	يوليو	١220١٨	مايو	2٨20١٨	يناير	20١٨تاريخ اإلجتماعات

رقم 
وظيفته في اللجنةإسم عضو اللجنةمسلسل

عدد اإلجتماعات التي 
عقدت خالل
 مدة اشتراكه

عدد اإلجتماعات التي 
 ُحضرت

الحالي

سعادة/	محمد	ظاعن	محسون	الهاملي١
)منذ	مايو	20١٨	وحتى	تاريخه(

44الرئيس

السيد/	حسين	جاسم	ناصر	محمد	النويس2
)منذ	مايو	20١٨	وحتى	تاريخه(

4١عضو

السيد/	احمد	جاسم	يوسف	ناصر	الزعابي٣
)منذ	يناير	20١٨	وحتى	تاريخه(

٥٥عضو

السابق

السيد/	خليفة	سلطان	أحمد	سلطان	السويدي4
)منذ	يناير	وحتى	ابريل	20١٨(

١١الرئيس

سعادة/	مطر	محمد	أحمد	الطاير٥
)منذ	يناير	وحتى	ابريل	20١٨(

-١عضو

اإلجتماع الرابعاإلجتماع الثالثاإلجتماع الثانياإلجتماع األول

23 أكتوبر 172018 يوليو 122018 أبريل 82018 يناير 2018تاريخ اإلجتماعات

رقم 
وظيفته في اللجنةإسم عضو اللجنةمسلسل

عدد اإلجتماعات التي 
عقدت خالل
 مدة اشتراكه

عدد اإلجتماعات التي 
 ُحضرت

الحالي

السيد/ خليفة سلطان أحمد سلطان السويدي١
)منذ مايو ٢٠١٨ وحتى تاريخه(

22الرئيس

السيد/ يوسف عبد العزيز أحمد عبد هللا الهرمودي2
)منذ يناير ٢٠١٨ وحتى تاريخه(

44عضو

السيد/ احمد جاسم يوسف ناصر الزعابي٣
)منذ مايو ٢٠١٨ وحتى تاريخه(

22عضو

السابق

سعادة/ محمد ظاعن محسون الهاملي4
)منذ يناير وحتى ابريل ٢٠١٨(

22الرئيس

سعادة/ مطر محمد أحمد الطاير٥
)منذ يناير وحتى ابريل ٢٠١٨(

-2عضو

تقرير حوكمة الشركات )يتبع(
الملحق	)يتبع(
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بيانات حضور إجتماعات لجنة المخاطر – ٢٠١٨
عدد إجتماعات لجنة المخاطر التي عقدت خالل العام ٢٠١٨ - ثالثة )٣(

بيانات حضور إجتماعات لجنة اإلئتمان – ٢٠١٨
عدد إجتماعات لجنة اإلئتمان التي عقدت خالل العام ٢٠١٨ - إثنان و عشرون )٢٢(

اإلجتماع الثالثاإلجتماع الثانياإلجتماع األول

٣٠ أكتوبر ١٣٢٠١٨ يونيو ٢7٢٠١٨ فبراير ٢٠١٨تاريخ اإلجتماعات

رقم 
وظيفته في اللجنةإسم عضو اللجنةمسلسل

عدد اإلجتماعات التي 
عقدت خالل
 مدة اشتراكه

عدد اإلجتماعات التي 
 ُحضرت

الحالي

١
سعادة/	محمد	ظاعن	محسون	الهاملي

22الرئيس)منذ	مايو	20١٨	وحتى	تاريخه(

2
السيد/	حسين	جاسم	ناصر	محمد	النويس

-2عضو)منذ	مايو	20١٨	وحتى	تاريخه(

٣
السيد/	يوسف	عبد	العزيز	أحمد	عبد	هللا	

22عضوالهرمودي	)منذ	مايو	20١٨	وحتى	تاريخه(

السابق

4
السيد/	خليفة	سلطان	أحمد	سلطان	السويدي

١١الرئيس)منذ	يناير	وحتى	ابريل	20١٨(

٥
السيد/	راشد	درويش	أحمد	سيف	الكتبي

١١عضو)منذ	يناير	وحتى	مارس	20١٨(

٦
السيد/	احمد	جاسم	يوسف	ناصر	الزعابي

١١عضو)منذ	يناير	وحتى	ابريل	20١٨(

رقم 
وظيفته في اللجنةإسم عضو اللجنةمسلسل

عدد اإلجتماعات التي 
عقدت خالل
 مدة اشتراكه

عدد اإلجتماعات التي 
 ُحضرت

الحالي
السيد/	خليفة	سلطان	أحمد	سلطان	السويدي١

)الرئيس	منذ	مايو	20١٨وحتى	تاريخه(
)عضو	منذ	يناير	وحتى	ابريل	20١٨(

22١٨الرئيس

السيد/	يوسف	عبدالعزيز	أحمد	عبدهللا	2
الهرمودي

)منذ	يناير	20١٨	وحتى	تاريخه(

2220عضو

السيد/	احمد	جاسم	يوسف	ناصر	الزعابي٣
)منذ	١٣	مايو	20١٨	وحتى	تاريخه(

١٣9عضو

السابق

سعادة/	محمد	ظاعن	محسون	الهاملي4
)منذ	يناير	وحتى	2	مايو	20١٨(

99الرئيس

السيد/	راشد	درويش	أحمد	سيف	الكتبي٥
)منذ	يناير	وحتى	١	مارس	20١٨(

٦4عضو

تقرير حوكمة الشركات )يتبع(
الملحق	)يتبع(



 2٣

بيانات حضور إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت – ٢٠١٨
عدد إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي عقدت خالل العام ٢٠١٨ -  واحد )١(

بيانات حضور إجتماعات لجنة اإلئتمان – ٢٠١٨
عدد إجتماعات لجنة اإلئتمان التي عقدت خالل العام ٢٠١٨ -  إثنان وعشرون )٢٢(

اإلجتماع األول

2٥	فبراير	20١٨تاريخ اإلجتماع

رقم 
وظيفته في اللجنةإسم عضو اللجنةمسلسل

عدد اإلجتماعات التي 
عقدت خالل
 مدة اشتراكه

عدد اإلجتماعات 
التي 

 ُحضرت

سعادة/ مطر محمد أحمد الطاير١
--الرئيس)منذ مايو ٢٠١٨ وحتى تاريخه(

السيد/ عبد الواحد محمد شريف أسعد الفهيم٢
١١عضو)منذ يناير ٢٠١٨ وحتى تاريخه(

السيد/ خلفان سعيد جمعه الكعبي٣
--عضو)منذ مايو ٢٠١٨ وحتى تاريخه(

تقرير حوكمة الشركات )يتبع(
الملحق	)يتبع(
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى	السادة	المساهمين
بنك	االتحاد	الوطنى	–	شركة	مساهمة	عامة

أبوظبي،	اإلمارات	العربية	المتحدة

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الـــرأي
 قمنــا	بتدقيــق	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	لـــ	بنــك	االتحــاد	الوطنــى	–	شــركة	مســاهمة	عامــة	)»البنــك«(	وشــركاته	التابعــة	)يشــار	إليهــا	معــًا	بـــ
 »المجموعــة«(،	والتــي	تشــمل	بيــان	المركــز	المالــي	الموحــد	كمــا	فــي	٣١	ديســمبر	20١٨،	وكل	مــن	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	الموحــد،	بيــان	الربــح	أو
 الخســارة	والدخــل	الشــامل	اآلخــر	الموحــد،	بيــان	التغيــرات	فــي	حقــوق	الملكيــة	الموحــد	وبيــان	التدفقــات	النقديــة	الموحــد	للســنة	المنتهيــة	بذلــك	التاريــخ

وملخــص	للسياســات	المحاســبية	الهامــة	ومعلومــات	إيضاحيــة	أخــرى.

ــا،	إن	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	المرفقــة	تظهــر	بصــورة	عادلــة،	مــن	جميــع	النواحــي	الجوهريــة،	المركــز	المالــي	الموحــد	للمجموعــة	كمــا  فــي	رأين
فــي	٣١	ديســمبر	20١٨	وأدائهــا	المالــي	الموحــد	وتدفقاتهــا	النقديــة	الموحــدة	للســنة	المنتهيــة	بذلــك	التاريــخ	وفقــًا	للمعاييــر	الدوليــة	للتقاريــر	الماليــة.

اساس الـــــرأي
 لقــد	قمنــا	بتدقيقنــا	وفقــًا	للمعاييــر	الدوليــة	للتدقيــق.	إن	مســؤولياتنا	بموجــب	تلــك	المعاييــر	موضحــة	فــي	فقــرة	مســؤولية	مدقــق	الحســابات	حــول	تدقيــق
 البيانــات	الماليــة	الموحــدة	مــن	تقريرنــا.	كمــا	أننــا	مســتقلون	عــن	المجموعــة	وفــق	معاييــر	الســلوك	الدوليــة	لمجلــس	المحاســبين	»«قواعــد	الســلوك
 للمحاســبين	المهنييــن«	وقواعــد	الســلوك	المهنــي	والمتعلقــة	بتدقيقنــا	للبيانــات	الماليــة	للمجموعــة	فــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة،	وقــد	التزمنــا
 بمســؤولياتنا	األخالقيــة	األخــرى	وفقــا	لهــذه	المتطلبــات	ولقواعــد	الســلوك	للمحاســبين	المهنييــن	الصــادرة	عــن	مجلــس	المعاييــر	األخالقيــة	الدوليــة

للمحاســبين.	ونعتقــد	بــأن	بّينــات	التدقيــق	الثبوتيــة	التــي	حصلنــا	عليهــا	كافيــة	ومالئمــة	لتوفــر	أساســا	لرأينــا.

أمور التدقيق الرئيسية
 إن	أمــور	التدقيــق	الرئيســية	بموجــب	تقديرنــا	المهنــي،	هــي	األكثــر	أهميــة	فــي	تدقيقنــا	للبيانــات	الماليــة	الموحــدة	للســنة	الحاليــة.	وتــم	تنــاول	هــذه	األمــور

فــي	ســياق	تدقيقنــا	للبيانــات	الماليــة	الموحــدة	ككل،	وفــي	تكويــن	رأينــا	حولهــا،	وال	نبــدي	رأيــا	منفصــال	بشــأن	هــذه	األمــور.

ديلويت	آند	توش	)الشرق	األوسط(
برج	السلع،	الطابق	١١

مربعة	سوق	أبوظبي	العالمي
جزيرة	المارية
ص.ب:990

أبوظبي
اإلمارات	العربية	المتحدة

هاتف:	2424 40٨ 2 )0( 9٧١+
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 2٥

قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على القروض والسلفيات وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

ركزت	عملية	التدقيق	على	مدى	مالءمة	مخصصات	خسائر	القروض	بسبب	
الطابع	الجوهري	للقروض	والسلفيات	للمجموعة	ومستوى	التقدير	وعدم	التأكد	
من	التقديرات	المتعلقة	بها.	باإلضافة	إلى	ذلك،	حدثت	تغييرات	هامة	في	
 9 رقم	 المالية	 للتقارير	 الدولي	 المعيار	 اعتماد	 عند	 المحاسبية	 السياسات	
الموحدة.	 المالية	 البيانات	 بها	سابًقا	في	 المعترف	 المبالغ	 وتعديالت	على	
يتمثل	التغيير	الرئيسي	الذي	نشأ	هو	أن	الخسائر	االئتمانية	للمجموعة	تستند	
حاليًا	إلى	الخسائر	المتوقعة	بداًل	من	الخسائر	المتكبدة	والتي	تتطلب،	من	
بين	أمور	أخرى،	تقييمًا	صارمًا	فيما	إذا	كانت	المخاطر	االئتمانية	لألصل	

المالي	قد	زادت	بشكل	ملحوظ	منذ	االعتراف	األولي.

ونماذج	 ومنهجيات	 وأنظمة	 عمليات	 بتطوير	 مطالبة	 المجموعة	 كانت	
إحصائية	معقدة	جديدة	إلحتساب	وقياس	الخسائر	اإلئتمانية	المتوقعة.	كان	
أن	 شأنها	 من	 التي	 والنماذج	 البيانات	 كفاية	 من	عدم	 يتمثل	 هناك	خطر	
تجعل	من	الصعب	تطوير	نماذج	كافية	لمتطلبات	المعيار	الدولي	للتقارير	

المالية	رقم	9	انخفاض	قيمة.

إن	تحديد	التعرضات	المتدهورة،	وتقييم	األدلة	على	انخفاض	قيمة	االئتمان	
تتضمن	 بطبيعتها	 مؤكدة	 غير	 عملية	 هي	 المتوقعة	 الخسائر	 وتحديد	
المقابل،	 للطرف	 المالي	 الوضع	 ذلك	 في	 بما	 مختلفة	 وعوامل	 افتراضات	
التطورات	االقتصادية	الكلية	المتوقعة	والتدفقات	النقدية	المستقبلية،	أسعار	
عن	 ينتج	 أن	 يمكن	 الضمانات.	 وقيمة	 مالحظتها	 يمكن	 التي	 السوق	
استخدام	تقنيات	النماذج	المختلفة	واالفتراضات	تقديرات	مختلفة	بشكل	هام	

لمخصصات	خسارة	القروض.

إن	المحافظ	التي	تؤدي	إلى	أقصى	التقديرات	غير	المؤكدة	هي	عادًة	ما	
تكون	مع	التعرضات	الهامة	الفردية	غير	المضمونة	أو	التي	تخضع	لتدفق	
تكون	 التي	 إلى	محافظ	 باإلضافة	 الضمانات	 في	 أو	عجز	 نقدي	محتمل	
إلى	 الحياة	استنادًا	 المستمدة	على	مدى	 المتوقعة	 الخسائر	االئتمانية	 فيها	

التقييمات	الجماعية	ألن	تلك	األكثر	حساسية	لتعديالت	النموذج.

ممارسة  نتيجة  موضوعية  كذلك  للمجموعة  الفردية  المخصصات  تعتبر 
التدفقات  حول  المتاحة  البيانات  من  نسبيًا  المحدودة  والكمية  األحكام 
فردي  بشكل  القروض  هذه  مراقبة  يتم  المتوقعة.  المستقبلية  النقدية 
ويتطلب تقييم المخصصات لهذه القروض المعرفة الهامة بكل مقترض.

باإلضافة	إلى	ذلك،	کان	اإلفصاح	المرتبط	بإدارة	المخاطر	معقًدا	ويعتمد	
علی	بيانات	عالية	الجودة.

كما	هو	مسموح	من	قبل	األحكام	االنتقالية	للمعيار	الدولي	للتقارير	المالية	
بإدراج	 وقامت	 المقارنة	 أرقام	 بيان	 إعادة	 المجموعة	عدم	 اختارت	 فقد	 	،9
كما	 المستبقاة	 االفتتاحية	 أرباحها	 إلى	 درهم	 مليون	 	90٦ بمبلغ	 تعديل	
من	 اإلجمالي	 والرصيد	 التعديل	 هذا	 ألهمية	 نظرًا	 	.20١٨ يناير	 	١ في	
القروض	والسلفيات	)تمثل	٧2.٣٣١	مليون	درهم	أو	٦٧.٦٪	من	إجمالي	
الموجودات(	وعدم	التأكد	من	التقديرات	ذات	الصلة،	فقد	إعتبرنا	بأن	هذا	

أمر	تدقيق	رئيسي.

اإلفصاحات	 الحساسة،	 األحكام	 للمجموعة،	 المحاسبية	 السياسات	 إن	
	،2 اإليضاحات	 في	 مدرجة	 واإلنتقالية	 االئتمان	 مخاطر	 بإدارة	 المتعلقة	

١/٣،	١4	و	٣٦	حول	البيانات	المالية	الموحدة.

قمنا	بالحصول	على	فهم	مفّصل	إلجراءات	عمل	المجموعة	وتقييم	
التصميم	واختبار	فعالية	تشغيلية	الضوابط	على	إحتسابات	الخسارة	
المنشأة	 الفردية	والجماعية	بما	في	ذلك	ضوابط	مستوى	 المتوقعة	
المعتمدة	من	قبل	المجموعة	للمحاسبة،	اإلجراءات	والنظم	بموجب	

المعيار	المحاسبي	الجديد.

ختيار	 قمنا	بتقييم	مدى	مالءمة	القرارات	والتقارير	التقنية،	األحكام	واإ
لضمان	 المجموعة	 اتخذتها	 التي	 الرئيسية	 المحاسبية	 السياسة	

اإلمتثال	لمتطلبات	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9.

قمنا	بفحص	سالمة	نماذج	الخسارة	المتوقعة	من	خالل	اإلستعانة	
ختبار	الدقة	الحسابية	لنماذج	خسارة	االئتمان	 بخبرائنا	الداخليين	واإ
إعادة	اإلحتساب	على	أساس	 المتوقعة	من	خالل	إجراء	عمليات	
عينة	مختارة	لكل	نموذج.	كما	قمنا	بالتحقق	من	دقة	واتساق	وجودة	
إحتمال	 معقولية	 ذلك	 في	 بما	 واالفتراضات	 المدخالت	 مختلف	
عن	 التخلف	 عند	 والتعرض	 التعثر	 بافتراض	 والخسارة	 التعثر	
مدى	 بتقييم	 أيًضا	 قمنا	 المجموعة.	 نماذج	 في	 المستخدم	 السداد	
انخفاض	 إحتسابات	 في	 المدرجة	 المستقبلية	 المعلومات	 معقولية	
لدينا،	 المعلومات	 تكنولوجيا	 تدقيق	 أخصائيي	 من	 ودعم	 القيمة.	
ختبار	ضوابط	 أخذنا	باإلعتبار	كذلك	جودة	األنظمة	األساسية،	واإ
االئتمان	 قيمة	 إنخفاض	 بعملية	 المتعلقة	 المعلومات	 تكنولوجيا	

والتحقق	من	سالمة	البيانات	المستخدمة	كمدخالت	للنماذج.

تضمن	نهجنا	أيضًا	إجراءات	التدقيق	الجوهرية:	بالنسبة	لمجموعة	
مختارة	من	التعرض	الفردي،	قمنا	بإجراء	مراجعة	ائتمانية	تفصيلية	
قمنا	 القيمة.	 انخفاض	 مخصصات	 حتساب	 واإ تجميع	 ومراجعة	
قيامنا	 عند	 التعرضات	 تلك	 اختيار	 في	 المهني	 الحكم	 بتطبيق	
يحتمل	 التي	 التعرضات	 على	 التركيز	 مع	 المفصل،	 بالفحص	
بالنسبة	 أن	تكون	أكثر	حساسية	لتطوير	االتجاهات	االقتصادية.	
لتلك	التعرضات	الفردية	المحددة،	قمنا	باختبار	االفتراضات	التي	
يقوم	عليها	تحديد	الزيادة	الهامة	في	مخاطر	االئتمان	ودقة	تحديد	
حالة	إنخفاض	قيمة	االئتمان.	فيما	يتعلق	بتحديد	خسائر	اإلئتمان	
وتقييم	 المتوقعة	 النقدية	 التدفقات	 على	 اإلختبار	 ركز	 المتوقعة،	
عن	 التخلف	 عند	 اإلسترداد	 وتقديرات	 العالقة	 ذات	 الضمانات	

السداد.

وأخيًرا،	قمنا	بتقييم	ما	إذا	كانت	اإلفصاحات	في	البيانات	المالية	
وانها	 االئتمان	 لمخاطر	 المجموعة	 تعرض	 مناسب	 بشكل	 تعكس	

متوافقة	مع	المعايير	الدولية	للتقارير	المالية.

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق أمور التدقيق الرئيسية 
الرئيسية

تقرير مدقق الحسابات المستقل	)يتبع(
أمور التدقيق الرئيسية	)يتبع(
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كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق أمور التدقيق الرئيسية 
الرئيسية

تقييم األوراق المالية والمشتقات

إن	األدوات	المالية	التي	يتم	قياسها	بالقيمة	العادلة	هي	هامة	للبيانات	المالية	
للمجموعة،	مثل	اإلستثمار	في	األوراق	المالية،	المراكز	التجارية	والمشتقات	
)١٧.2٪	من	إجمالي	الموجودات(.	بالنسبة	لألدوات	المالية	التي	يتم	تداولها	
متاحة،	 سوقية	 معايير	 أو	 مدرجة	 سوقية	 أسعار	 لها	 والتي	 نشط،	 بشكل	
هناك	موضوعية	عالية	في	تحديد	القيم	العادلة	)أدوات	ضمن	المستوى	١(. 
السوق	 أو	معامالت	 للمالحظة	 القابلة	 السوق	 أسعار	 تكون	 ولكن،	عندما	
تم	 اليقين.	 عدم	 من	 هام	 لتقدير	 تخضع	 العادلة	 القيمة	 فإن	 متاحة،	 غير	
تحديد	القيمة	العادلة	لتلك	األدوات	المالية	)موجودات	مالية	ضمن	المستوى	
أساليب	 تطبيق	 خالل	 من	 درهم(	 مليون	 	2.409 بمبلغ	 	٣ والمستوى	 	2
ستخدام	 التقييم	التي	غالبا	ما	تتضمن	على	ممارسة	الحكم	من	قبل	اإلدارة	واإ
االفتراضات	والتقديرات.	يعتبر	تقييم	هذه	األدوات	مسألة	تدقيق	رئيسية	نتيجًة	

لعدم	اليقين	من	التقديرات	ذات	العالقة.
فصاحات	القيمة	العادلة	للمجموعة	مدرجة	في	 إن	السياسات	المحاسبية	واإ

اإليضاحات	أرقام	2،	٥/٣	و	٣١	حول	البيانات	المالية	الموحدة.

الرئيسية	 الضوابط	 فعالية	 تشغيل	 واختبار	 التصميم	 بتقييم	 قمنا	
للمجموعة	الداعمة	لتحديد،	قياس	ومراقبة	وتقييم	المخاطر	لألدوات	
المستقلة	 األسعار	 من	 التحقق	 عمليات	 بفحص	 قمنا	 المالية.	
وغيرها	 البيانات	 بتغذية	 المتعلقة	 المعتمدة	 والعمليات	 للمجموعة	
التقارير	 رفع	 وعمليات	 المجموعة	 وحوكمة	 التقييم	 مدخالت	 من	
والضوابط.	ولعينات	مختارة،	قمنا	بمقارنة	القيمة	العادلة	مع	البيانات	
بأنه	 قررنا	 ذلك،	 على	 بناًء	 للمالحظة.	 القابلة	 الخارجية	 السوقية	
يمكننا	االعتماد	على	الضوابط	الرئيسية	التي	تستخدمها	المجموعة	

ألغراض	تدقيقنا.

تقييم اإلستثمار العقاري

تقوم	المجموعة	بإدراج	اإلستثمارات	العقارية	بالقيمة	العادلة	)١.٨٧0	مليون	
الفردية	وموقع	كل	عقار	 القياس	بطبيعته	ذاتي	بسبب	طبيعته	 درهم(	وأن	
والتي	تؤثر	بشكل	كبير	على	إيرادات	اإليجار	المستقبلية	المتوقعة.	إن	نتيجة	
إعادة	التقييم	هو	خسارة	بقيمة	2٣2	مليون	درهم	في	نهاية	فترة	التقرير	هذه.	
المعهد	 لتقييم	 وفقا	 ثالث	 مقيمين	من	طرف	 قبل	 من	 بالتقييمات	 القيام	 تم	
للتقارير	 القانونيين	-	المعايير	المهنية	والمعيار	الدولي	 الملكي	للمساحين	
دليل	 متاحًا،	 ذلك	 يكون	 عندما	 االعتبار،	 في	 األخذ	 مع	 رقم	١٣	 المالية	

معامالت	السوق	القابلة	للمقارنة.

فصاحات	القيمة	العادلة	للمجموعة	مدرجة	في	 إن	السياسات	المحاسبية	واإ
إيضاح	رقم	2	)ز(،	و	2	)د(	حول	البيانات	المالية	الموحدة.

الطرف	 من	 للمقيمين	 والموضوعية	 والقدرات	 الكفاءة	 بتقييم	 قمنا	
اآلخر	والتحقق	من	مؤهالتهم،	ومناقشة	نطاق	عملهم.	قمنا	بفحص	
ختبار	مدخالت	البيانات	التي	يقوم	عليها	التقييم	 منهجيات	التقييم	واإ
العالقة	 ذات	 خبرائنا	 إستخدام	 تم	 كما	 العقارات.	 من	 لعينة	 وذلك	
لتقييم	االفتراضات	الرئيسية	المستخدمة،	ولضمان	الدقة	واالكتمال	
توقعاتنا	 مع	 التقييمات	 من	 عينة	 بمقارنة	 أيضًا	 قمنا	 والموثوقية.	

وفحص	أي	اختالفات.

تقرير مدقق الحسابات المستقل	)يتبع(
أمور التدقيق الرئيسية	)يتبع(
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تكنولوجيا المعلومات والرقابة على التقارير المالية

تعتمد	المجموعة	بشكل	أساسي	على	البنية	التحتية	لتكنولوجيا	المعلومات،	
اتساع	 نتيجة	 المالية	 والتقارير	 التشغيلية	 عملياته	 واستمرارية	 لموثوقية	
حجم	وتنوع	المعامالت	التي	تتم	معالجتها	يوميا.	إن	الحجم	الكبير	وتنوع	
المعامالت	التي	تتم	معالجتها	يومًيا	يزيد	من	خطورة	عدم	تصميم	إجراءات	

المحاسبة	اآللية	والضوابط	الداخلية	ذات	الصلة	بشكل	دقيق.

يتعلق	مجال	معين	من	مجاالت	التركيز	بإدارة	الوصول	المنطقي	والفصل	
بين	الواجبات.	تعتبر	المبادئ	األساسية	هامة	ألنها	تضمن	أن	التغييرات	في	
التطبيقات	والبيانات	مناسبة	ومصرح	بها	ومراقبة.	على	وجه	الخصوص،	
الضوابط	ذات	الصلة	المدرجة	ضرورية	للحد	من	احتماالت	الغش	والخطأ	

نتيجة	للتغيير	في	تطبيق	أو	البيانات	ذات	العالقة.

تم	 وبالتالي	 اآللية،	 الضوابط	 على	 التدقيق	 في	 أسلوبنا	 يعتمد	
تصميم	اإلجراءات	الختبار	إجراءات	الوصول	والرقابة	على	أنظمة	
تكنولوجيا	المعلومات	ذات	الصلة	بإعداد	البيانات	المالية	الموحدة	

للمجموعة.
إجراءات	 تضمنت	 لدينا،	 المعلومات	 تكنولوجيا	 مدققي	 من	 بدعم	

التدقيق	ما	يلي:
الحصول	على	وتحديث	فهمنا	لتكنولوجيا	المعلومات	ذات	الصلة		 

بالتقرير	المالي	بما	في	ذلك	النظام	المصرفي	األساسي	للبنك؛
إختبار	الضوابط	العامة	ألنظمة	تكنولوجيا	المعلومات	المتعلقة		 

بالرقابة	اآللية	بما	في	ذلك	الدخول	إلى	النظام،	إدارة	التغييرات	
في	البرنامج	وعمليات	تكنولوجيا	المعلومات	)مركز	البيانات	

وعمليات	الشبكة(؛
التي		  للتطبيقات	 الممنوحة	 الوصول	 حقوق	 مالءمة	 مدى	 تقييم	

اآللية	 الضوابط	 تشغيل	 وفعالية	 االختبار	 تصميم	 تشمل	
للمجموعة	على	األنظمة	ذات	الصلة	بالتقرير	المالي	بما	في	

ذلك	رموز	سويفت؛
تقييم	بيئة	الرقابة	المتعلقة	بآليات	ربط	مختارة،	ترتيبات	وضوابط		 

التطبيقات	األخرى؛
من		  المستخرجة	 المعلومات	 على	 الرئيسية	 الضوابط	 إختبار	

الحاسب	اآللي؛	و
إجراء	إختبار	للقيود	اليومية	كما	هو	منصوص	عليه	في	المعايير		 

الدولية	للتدقيق.

معلومات أخرى
 

 إن	مجلــس	اإلدارة	واإلدارة	هــم	المســؤولون	عــن	المعلومــات	األخــرى.	تتكــون	المعلومــات	األخــرى	مــن	التقريــر	الســنوي	للمجموعــة.	لقــد	حصلنــا	علــى
 تقريــر	رئيــس	مجلــس	اإلدارة	قبــل	تاريــخ	تقريــر	مدقــق	الحســابات،	ونتوقــع	أن	تصبــح	المعلومــات	المتبقيــة	مــن	التقريــر	الســنوي	متاحــة	لنــا	بعــد	ذلــك
 التاريــخ.	إن	المعلومــات	األخــرى	ال	تتضمــن	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	وتقريــر	تدقيقنــا	حولهــا.	إن	رأينــا	حــول	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	ال	يشــمل

المعلومــات	األخــرى،	وال	نعبــر	بــأي	شــكل	عــن	تأكيــد	أو	إســتنتاج	بشــأنها.

 تتمثــل	مســؤوليتنا	بالنســبة	ألعمــال	تدقيقنــا	للبيانــات	الماليــة	الموحــدة	فــي	اإلطــالع	علــى	المعلومــات	األخــرى،	وفــي	ســبيل	ذلــك	نقــوم	بتحديــد	فيمــا
 إذا	كانــت	هــذه	المعلومــات	األخــرى	غيــر	متوافقــة	جوهريــًا	مــع	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	أو	المعلومــات	التــي	حصلنــا	عليهــا	أثنــاء	قيامنــا	بأعمــال

التدقيــق،	إذا	إتضــح	بطريقــة	أخــرى	أنهــا	تتضمــن	أخطــاء	ماديــة.

 إذا	اســتنتجنا	وجــود	أي	خطــأ	مــادي	فــي	المعلومــات	األخــرى،	فإنــه	يتعيــن	علينــا	اإلفصــاح	عــن	ذلــك،	إســتنادًا	إلــى	األعمــال	التــي	قمنــا	بهــا	فيمــا
يتعلــق	بهــذه	المعلومــات	األخــرى	التــي	حصلنــا	عليهــا	قبــل	تاريــخ	هــذا	التقريــر.	ليــس	لدينــا	مــا	ُنفِصــح	عنــه	فــي	هــذا	الشــأن.

 إذا	اســتنتجنا	وجــود	أي	خطــأ	مــادي	فــي	المعلومــات	المتبقيــة	مــن	التقريــر	الســنوي	للمجموعــة،	عنــد	قيامنــا	باإلطــالع	عليــه،	فإنــه	يتعيــن	علينــا
إخطــار	المكلفيــن	بالحوكمــة		بذلــك.

تقرير مدقق الحسابات المستقل	)يتبع(
أمور التدقيق الرئيسية	)يتبع(
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تقرير مدقق الحسابات المستقل	)يتبع(

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة في إعداد البيانات المالية الموحدة 

ــًا	للمعاييــر	الدوليــة	للتقاريــر	الماليــة	وطبقــًا	لألحــكام	 إن	اإلدارة	مســؤولة	عــن	إعــداد	هــذه	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	وعرضهــا	بصــورة	عادلــة	وفق
الســارية	للقانــون	االتحــادي	لدولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	رقــم	)2(	لســنة	20١٥،	وكذلــك	مــن	وضــع	نظــام	الرقابــة	الداخليــة	التــي	تجدهــا	اإلدارة 
ضروريــة	لتمكنهــا	مــن	إعــداد	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	بصــورة	عادلــة	خاليــة	مــن	أخطــاء	جوهريــة،	ســواء	كانــت	ناشــئة	عــن	إحتيــال	أو	خطــأ.

عند	إعداد	البيانات	المالية	الموحدة،	ان	اإلدارة مســؤولة	عن	تقييم	قدرة	المجموعة	على	االســتمرار	كمنشــأة	مســتمرة	واإلفصاح	متى	كان	مناســبًا،	
عــن	المســائل	المتعلقــة	باالستمراريـــــة	واعتمــاد	مبــــــدأ	االستمراريـــــــة	المحاســبي،	مــا	لــم	تنــوي	اإلدارة	تصفيــة	المجموعــة	أو	وقــف	عملياتهــا،	أو	ال	

يوجــد	لديهــا	بديــل	واقعــي	اال	القيــام	بذلــك.

يعتبر	مجلس	اإلدارة	ولجنة	التدقيق	مسؤولين	عن	االشراف	على	مسار	إعداد	التقارير	المالية	للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن	غايتنــا	تتمثــل	بالحصــول	علــى	تأكيــد	معقــول	فيمــا	إذا	كانــت	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	خاليــة	بصــورة	عامــة	مــن	أخطــاء	جوهريــة،	ســواء	كانــت	
صــدار	تقريــر	المدقــق	الــذي	يشــمل	رأينــا.	ان	التأكيــد	المعقــول	هــو	مســتوى	عــاٍل	مــن	التأكيــد،	وال	يضمــن	 ناشــئة	عــن	إحتيــال	أو	عــن	خطــأ،	واإ
أن	عمليــة	التدقيــق	التــي	تّمــت	وفقــا	للمعاييــر	الدوليــة	للتدقيــق	ســوف	تكشــف	دائًمــا	أي	خطــأ	جوهــري	فــي	حــال	وجــوده.	وقــد	تنشــأ	األخطــاء	عــن	
اإلحتيــال	أو	عــن	الخطــأ،	وتعتبــر	جوهريــة	بشــكل	فــردي	أو	ُمجّمــع	فيمــا	إذا	كان	مــن	المتوقــع	تأثيرهــا	علــى	القــرارات	االقتصاديــة	المتخــذة	مــن	قبــل	

المســتخدمين	بنــاًء	علــى	هــذه	البيانــات	الماليــة	الموحــدة.

كجزء	من	عملية	التدقيق	وفقا	لمعايير	التدقيق	الدولية،	فإننا	نمارس	التقدير	المهني	ونحافظ	على	الشك	المهني	طوال	فترة	التدقيق.	
كما	نقوم	أيضا:

· بتحديد	وتقييم	مخاطر	األخطاء	الجوهرية	في	البيانات	المالية	الموحدة،	سواء	كانت	ناشئة	عن	إحتيال	أو	عن	خطأ،	بالتصميم	والقيام		
بإجراءات	التدقيق	بما	ينسجم	مع	تلك	المخاطر	والحصول	على	أدلة	تدقيق	كافية	ومناسبة	توفر	أساسا	لرأينا.	ان	مخاطر	عدم	اكتشاف	
خطأ	جوهري	ناتج	عن	اإلحتيال	تفوق	تلك	الناتجة	عن	الخطأ،	حيث	يشمل	اإلحتيال	التواطؤ،	التزوير،	الحذف	المتعمد،	سوء	التمثيل	أو	

تجاوز	نظام	الرقابة	الداخلي.	

· باإلطالع	على	نظام	الرقابة	الداخلي	ذات	الصلة	بالتدقيق	من	أجل	تصميم	إجراءات	تدقيق	مناسبة	حسب	الظروف،	ولكن	ليس	بغرض		
إبداء	رأي	حول	فعالية	الرقابة	الداخلية.	

· بتقييم	مالءمة	السياسات	المحاسبية	المتبعة	ومعقولية	التقديرات	المحاسبية	واإليضاحات	المتعلقة	بها	المعدة	من	قبل	اإلدارة.	

· بإستنتاج	مدى	مالءمة	إستخدام	اإلدارة	لمبدأ	االستمرارية	المحاسبي،	وبناًء	على	أدلة	التدقيق	التي	تم	الحصول	عليها،	في	حال	وجود	حالة		
جوهرية	من	عدم	اليقين	متعلقة	بأحداث	أو	ظـــروف	قد	تثير	شكوكا	جوهرية	حول	قدرة	المجموعة	على	االستمرار.	وفي	حال	اإلستنتاج	
بوجود	حالة	جوهرية	من	عدم	اليقين،	يتوجب	علينا	لفت	االنتباه	في	تقريرنا	إلى	اإليضاحات	ذات	الصلة	الواردة	في	البيانات	المالية	
الموحدة،	أو،	في	حال	كانت	هذه	اإليضاحات	غير	كافية	يتوجب	علينا	تعديل	رأينا.	هذا	ونعتمد	في	إستنتاجاتنا	على	أدلة	التدقيق	التي	
تم	الحصول	عليها	حتى	تاريخ	تقريرنا.	ومع	ذلك،	قد	تؤدي	االحداث	أو	الظروف	المستقبلية	بالمجموعة	إلى	توقف	أعمال	المجموعة	على	

أساس	مبدأ	االستمرارية.

· تقييم	العرض	الشامل	للبيانات	المالية	الموحدة	وهيكلها	والبيانات	المتضمنة	فيها،	بما	في	ذلك	اإليضاحات،	وفيما	إذا	كانت	البيانات	المالية		
الموحدة	تظهر	العمليات	واالحداث	ذات	العالقة	بطريقة	تحقق	العرض	العادل.

· ستثمارات	المجموعة	إلبداء	الرأي	حول		 بالحصول	على	أدلة	تدقيق	كافية	ومناسبة	فيما	يتعلق	بالمعلومات	المالية	من	الشركات	التابعة	واإ
البيانات	المالية	الموحدة.	إننا	مسؤولون	عن	التوجيه	واإلشراف	والقيام	بأعمال	التدقيق	للمجموعة	ونتحمل	كامل	المسؤولية	عن	رأينا	حول	

التدقيق.	

نقــوم	بالتواصــل	مــع	القائميــن	علــى	الحوكمــة	فيمــا	يتعلــق	علــى	ســبيل	المثــال	ال	الحصــر	بنطــاق	وتوقيــت	ونتائــج	التدقيــق	الهامــة،	بمــا	فــي	ذلــك	
أي	خلــل	جوهــري	فــي	نظــام	الرقابــة	الداخلــي	يتبيــن	لنــا	مــن	خــالل	تدقيقنــا.

كمــا	نقــوم	بإطــالع	القائميــن	علــى	الحوكمــة	ببيــان	يظهــر	امتثالنــا	لقواعــد	الســلوك	المهنــي	المتعلقــة	باالســتقاللية،	والتواصــل	معهــم	بخصــوص	
جــراءات	الحمايــة	ذات	الصلــة	متــى	 جميــع	العالقــات	وغيرهــا	مــن	المســائل	التــي	يحتمــل	االعتقــاد	أنهــا	قــد	تؤثــر	تأثيــًرا	معقــواًل	علــى	اســتقالليتنا	واإ

كان	مناســبًا.	
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مــن	األمــور	التــي	تــم	التوصــل	بشــأنها	مــع	القائميــن	علــى	الحوكمــة،	نقــوم	بتحديــد	هــذه	األمــور	التــي	كان	لهــا	األثــر	األكبــر	فــي	تدقيــق	البيانــات	
الماليــة	الموحــدة	للســنة	الحاليــة،	والتــي	تعــد	أمــور	تدقيــق	رئيســية.	نقــوم	باإلفصــاح	عــن	هــذه	األمــور	فــي	تقريرنــا	حــول	التدقيــق	إال	إذا	حــال	القانــون	
أو	األنظمــة	دون	اإلفصــاح	العلنــي	عنهــا،	أو	عندمــا	نقــرر	فــي	حــاالت	نــادرة	للغايــة،	أن	ال	يتــم	اإلفصــاح	عــن	أمــر	معيــن	فــي	تقريرنــا	فــي	حــال	

ترتــب	علــى	اإلفصــاح	عنــه	عواقــب	ســلبية	قــد	تفــوق	المنفعــة	العامــة	المتحققــة	منــه.

إفصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
وفقًا	لمتطلبات	القانون	االتحادي	لدولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	رقم	)2(	لسنة	20١٥،	نفيد	بما	يلي:

· أننا	قد	حصلنا	على	كافة	المعلومات	التي	رأيناها	ضرورية	ألغراض	تدقيقنا؛	

· تم	إعداد	البيانات	المالية	الموحدة	للمجموعة،	من	جميع	جوانبها	الجوهرية	بما	يتطابق	مع	األحكام	السارية	للقانون	االتحادي	لدولة	اإلمارات		
العربية	المتحدة	رقم	)2(	لسنة	20١٥؛

· أن	المجموعة	قد	احتفظت	بدفاتر	محاسبية	نظامية؛	

· أن	المعلومات	المالية	الواردة	بتقرير	رئيس	مجلس	اإلدارة	تتوافق	مع	الدفاتر	الحسابية	للمجموعة؛	

· يظهر	اإليضاح	رقم	١٥	حول	البيانات	المالية	الموحدة	للمجموعة،	المشتريات	أو	اإلستثمارات	في	األسهم	خالل	السنة	المالية	المنتهية		
في	٣١	ديسمبر	20١٨؛

· يظهر	اإليضاح	رقم	٣2	حول	البيانات	المالية	الموحدة	للمجموعة	أهم	المعامالت	مع	األطراف	ذات	العالقة	مع	الشروط	واألحكام	التي		
قد	تم	بموجبها	إبرام	تلك	المعامالت	ومبادئ	إدارة	تضارب	المصالح؛	

· أنه،	طبقًا	للمعلومات	التي	توفرت	لنا،	لم	يلفت	إنتباهنا	أي	أمر	يجعلنا	نعتقد	أن	المجموعة	قد	إرتكبت	خالل	السنة	المالية	المنتهية	في	٣١ 	
ديسمبر	20١٨	أي	مخالفات	لألحكام	السارية	للقانون	االتحادي	لدولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	رقم	)2(	لسنة	20١٥	أو	لعقد	التأسيس	

مما	قد	يؤثر	جوهريًا	على	أنشطتها	أو	مركزها	المالي	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨؛	و

· يبين	اإليضاح	رقم	١0	حول	البيانات	المالية	الموحدة	للمجموعة	المساهمات	االجتماعية	التي	قامت	بها	المجموعة	خالل	السنة	المالية		
المنتهية	في	٣١	ديسمبر	20١٨.

إضافة	إلى	ذلك،	ووفقًا	لمتطلبات	قرار	رئيس	جهاز	أبوظبي	للمحاســبة	رقم	)١(	لســنة	20١٧	بشــأن	تدقيق	البيانات	المالية	للجهات	الخاضعة،	
نقــر	بأننــا،	بنــاًء	علــى	اإلجــراءات	التــي	تــم	القيــام	بهــا	واألدلــة	التــي	تــم	الحصــول	عليهــا،	أنــه	لــم	يلفــت	إنتباهنــا،	مــن	جميــع	النواحــي	الجوهريــة،	مــا	

يجعلنــا	نعتقــد	أن	البنــك	خــالل	الســنة	الماليــة	المنتهيــة	فــي	٣١	ديســمبر	20١٨	لــم	يكــن	ملتزًمــا	بـــ:

· نظامه	األساسي؛	و	

· األحكام	والقوانين	ذات	الصلة	والقرارات	والتعاميم	المعمول	بها	التي	تنظم	عمليات	البنك	إذا	كان	لها	تأثير	مالي	جوهري	على	بياناته	المالية		
للسنة	المنتهية	في	٣١	ديسمبر	20١٨.

إضافــة	إلــى	ذلــك،	ووفقــًا	لمتطلبــات	القانــون	االتحــادي	رقــم	)١4(	لســنة	20١٨،	نقــر	بأننــا	قــد	حصلنــا	علــى	كافــة	المعلومــات	والتوضيحــات	التــي	
اعتبرناهــا	ضروريــة	لغــرض	التدقيــق.

ديلويت	آند	توش	)الشرق	األوسط(

موقع	من	قبل:
محمد	خميس	التح

رقم	القيد	٧١٧
٦	فبراير	20١٨

أبوظبي،	اإلمارات	العربية	المتحدة

تقرير مدقق الحسابات المستقل	)يتبع(
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )يتبع(
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20١٧ ٢٠١٨ 20١٧ ٢٠١٨ إيضاحات

ألف	دوالر ألف دوالر ألف	درهم ألف درهم

١.092.٥29 ١.٢6٣.١١٨ 4.0١2.٨٦0 4.6٣9.4٣٣ 4 إيرادات	الفوائد
)42٦.92١ ( )544.٢٢4( )١.٥٦٨.0٧9( )١.99٨.9٣6 ( 5 مصاريف	الفوائد

٦٦٥.٦0٨ 7١٨.٨94 2.444.٧٨١ ٢.64٠.497 صافي إيرادات الفوائد

٨٧.٣٨٧ ٨٣.76١ ٣20.9٧٣ ٣٠7.654 6 إيرادات	من	التمويل	اإلسالمي
)٣2.٣9٥ ( )4٠.٨١١( )١١٨.9٨٧( )١49.٨97 ( حصة	أرباح	المودعين	-	التمويل	اإلسالمي

٥4.992 4٢.95٠ 20١.9٨٦ ١57.757 صافي إيرادات من التمويل اإلسالمي

٧20.٦00 76١.٨44 2.٦4٦.٧٦٧ ٢.79٨.٢54  صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل
اإلسالمي

20٥.٨٥2 ١5٠.66٣ ٧٥٦.094 55٣.٣٨6 7  صافي	إيرادات	الرسوم	والعموالت

2٨.4٥٥ ١9.٨64 ١04.٥١4 7٢.96١  صافي	المكسب	الناتج	من	التعامل	بالعمالت	األجنبية
والمشتقات

٨.٧٨9 ١٠.٨5٨ ٣2.2٨١ ٣9.٨٨٣  صافي	إيرادات	اإلستثمار
)٧.402 ( )6٣.١١٨( )2٧.١٨٨( )٢٣١.٨٣٢ ( 16 صافي	خسائر	إستثمارات	عقارية
٣2.٣2٨ ٢١.6١7 ١١٨.٧42 79.4٠٠ 8 إيرادات	تشغيلية	أخرى

9٨٨.٦22 9٠١.7٢٨ ٣.٦٣١.2١0 ٣.٣١٢.٠5٢ اإليرادات التشغيلية

)١9٥.2١٧ ( )٢١9.٢٠9( )٧١٧.0٣٣( )٨٠5.١56 ( 9 تكاليف	الموظفين
)١9.٨٣9 ( )٢٠.٠5١( )٧2.٨٧0( )7٣.647 ( 18 اإلستهالك
)94.0١9 ( )9٨.٨9٢( )٣4٥.٣٣2( )٣6٣.٢٣٠ ( 10 مصاريف	تشغيلية	أخرى

)٣09.0٧٥ ( )٣٣٨.١5٢( )١.١٣٥.2٣٥( )١.٢4٢.٠٣٣ ( المصاريف التشغيلية

٦٧9.٥4٧ 56٣.576 2.49٥.9٧٥ ٢.٠7٠.٠١9 األرباح التشغيلية قبل خسائر إنخفاض القيمة

)2١٦.0٨٦ ( )٢٢5.٠١6( )٧9٣.٦٨٥( )٨٢6.4٨٣ ( 11 إنخفاض	القيمة	المحمل	على	الموجودات	المالية،	صافي

4٦٣.4٦١ ٣٣٨.56٠ ١.٧02.290 ١.٢4٣.5٣6 الربح قبل ضريبة الدخل

)١2.2٧4 ( )١5.779( )4٥.0٨4( )57.957 ( 29 مصروف	ضريبة	الدخل

4٥١.١٨٧ ٣٢٢.7٨١ ١.٦٥٧.20٦ ١.١٨5.579  ربح السنة

عائد إلى:
44٧.٨0١ ٣٢4.١69 ١.٦44.٧٧١ ١.١9٠.67٢ حقوق	الملكية	للمساهمين	في	البنك

٣.٣٨٦ )١.٣٨٨( ١2.4٣٥ )5.٠9٣ ( حقوق	الملكية	غير	المسيطرة

4٥١.١٨٧ ٣٢٢.7٨١ ١.٦٥٧.20٦ ١.١٨5.579

0.١٦	دوالر ٠.١١ دوالر 0.٥٧	درهم ٠.4٠ درهم 34  العائد األساسي والمخفض على السهم

بيان الربح أو الخسارة الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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20١٧ ٢٠١٨ 20١٧ ٢٠١٨
ألف	دوالر ألف دوالر ألف	درهم ألف درهم

4٥١.١٨٧ ٣٢٢.7٨١ ١.٦٥٧.20٦ ١.١٨5.579 ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

 البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح او
الخسارة:

 الحركة	في	احتياطي	إعادة	تقييم	إستثمار	إلستثمارات	الدين
بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر:

١٥.٥٨٦ )٣5.٨9١( ٥٧.24٨ )١٣١.٨٢7 ( -	)خسائر(/	مكاسب	خالل	السنة

)١.٧90 ( )٢.696( )٦.٥٧٣ ( )9.9٠٢ (  -		إعادة	تصنيف	المكاسب	المدرجة	في	الربح	أو
الخسارة

92١ )4.4٢5( ٣.٣٨١ )١6.٢5٣ ( التغيرات	في	القيمة	العادلة	لتحوطات	التدفقات	النقدية

١0.2١١ ١69 ٣٧.٥0٥ 6٢٠  فروقات	تحويل	العمالت	األجنبية	الناتجة	عن	عمليات
أجنبية

)224 ( )٢4( )٨2٣ ( )٨9 (  ضريبة	الدخل	المتعلقة	بالبنود	التي	قد	يتم	إعادة	تصنيفها
الحقًا	إلى	الربح	أو	الخسارة

24.٧04 )4٢.٨67( 90.٧٣٨ )١57.45١ (

 البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو
الخسارة:

)١.٦١2 ( )6٨4( )٥.922 ( )٢.5١١ ( خسائر	اكتوارية	من	إلتزامات	المنافع	المحددة

- ١.٠6١ - ٣.٨97  الحركة	في	احتياطي	إعادة	تقييم	إستثمار	ألدوات	حقوق
الملكية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر

2٣.092 )4٢.49٠( ٨4.٨١٦ )١56.٠65 ( )الخسارة(/	الدخل	الشامل	اآلخر	للسنة،	صافي	الضريبة

4٧4.2٧9 ٢٨٠.٢9١ ١.٧42.022 ١.٠٢9.5١4 مجموع الدخل الشامل للسنة

عائد إلى:
4٧0.٥١١ ٢٨١.7١7 ١.٧2٨.١٨4 ١.٠٣4.75١ حقوق	الملكية	للمساهمين	في	البنك

٣.٧٦٨ )١.4٢6( ١٣.٨٣٨ )5.٢٣7 ( حقوق	الملكية	غير	المسيطرة

4٧4.2٧9 ٢٨٠.٢9١ ١.٧42.022 ١.٠٢9.5١4

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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٢٠١٨20١٧٢٠١٨20١٧إيضاحات
ألف	دوالرألف دوالرألف	درهمألف درهم

 الموجودات
126.٨٨5.7٠٢9.١9٦.4٥٦١.٨74.6٨١2.٥0٣.٨00نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية

134.١96.5١٢١.٧4٥.٦4٦١.١4٢.5٣٠4٧٥.2٦4مبالغ	مستحقة	من	البنوك
147٢.٣٣١.٢٠5٧١.١٣٧.٣0٥١9.69٢.67٨١9.٣٦٧.٦٣0قروض	وسلفيات	مقاسة	بالتكلفة	المطفأة

15١9.٢74.7642١.0٦٦.٦095.٢47.69٠٥.٧٣٥.٥٣2 إستثمارات
16١.٨69.٨٢52.040.2٦95٠9.٠7٢٥٥٥.4٧٨إستثمارات	عقارية
17٢.٠٣4.٣4٠١.9٥١.٥٣955٣.٨6٣٥٣١.٣20موجودات	أخرى
18٣١6.٠6629٨.٨٦2٨6.٠5١٨١.٣٦٧ممتلكات	ومعدات

19٨٠.795٨١.4١٨٢١.99722.١٦٧ الشهرة

١٠6.9٨9.٢٠9١0٧.٥١٨.١04٢9.١٢٨.56٢29.2٧2.٥٥٨ مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

2077.4٣9.6٢9٧٨.٦٨9.٣40٢١.٠٨٣.4٨٢2١.42٣.٧24ودائع	العمالء
21٣.4٠٠.٣7٢٧١٧.04٦9٢5.775١9٥.22١مبالغ	مستحقة	للبنوك

225.١١5.6٠5٦.49١.22٥١.٣9٢.759١.٧٦٧.2٨2قروض	متوسطة	األجل
23٢.٠77.٣٢١2.١٥٣.994565.565٥٨٦.440مطلوبات	أخرى

٨٨.٠٣٢.9٢7٨٨.0٥١.٦0٥٢٣.967.5٨١2٣.9٧2.٦٦٧مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
24٢.75١.4٢62.٧٥١.42٦749.٠95٧49.09٥رأس	المال

25٢.7٨٠.5962.٧٧4.٣١٥757.٠٣7٧٥٥.٣2٧إحتياطيات	قانونية	ونظامية
٨٢.6٨١٧٣.944٢٢.5١٠20.١٣2إحتياطي	عام
١٢.٠٣٠.6٢7١2.٣9٥.9٨4٣.٢75.4٢٢٣.٣٧4.٨9٣أرباح	محتجزة

222.220()٢٢٢.٠٠٨()٨١٦.2١٥()٨١5.4٣4()إحتياطي	تحويل	عمالت	أجنبية
6.٢442٧.٣٣٥()٢٢.9٣5١00.400()التغييرات	المتراكمة	في	القيمة	العادلة

4.42٥-١٦.2٥٣-إحتياطي	تحوط	التدفق	النقدي
26٢.٠٠٠.٠٠٠2.000.000544.5١4٥44.٥١4الشق	األول	من	سندات	رأس	المال

١٨.٨٠6.96١١9.29٦.١0٧5.١٢٠.٣٢7٥.2٥٣.٥0١حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
27١49.٣٢١١٧0.٣924٠.6544٦.٣90حقوق	الملكية	غير	المسيطرة

١٨.956.٢٨٢١9.4٦٦.4995.١6٠.9٨١٥.299.٨9١مجموع حقوق الملكية

١٠6.9٨9.٢٠9١0٧.٥١٨.١04٢9.١٢٨.56٢29.2٧2.٥٥٨ مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

جازة	إصدارها	من	قبل	مجلس	اإلدارة	بتاريخ	١2	فبراير	20١9	وتم	توقيعها	بالنيابة	عنهم	من	قبل: تم	إعتماد	هذه	البيانات	المالية	الموحدة	واإ
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 ٢٠١٨20١٧
ألف	درهمألف درهمإيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
١.٢4٣.5٣6١.٧02.290ربح	السنة	قبل	ضريبة	الدخل

تعديالت لـ:
٢١٣.44١١49.9٨٨فائدة	على	القروض	المتوسطة	اآلجل

187٣.647٧2.٨٧0اإلستهالك
11٨٢6.4٨٣٧9٣.٦٨٥خسارة	اإلنخفاض	في	قيمة	الموجودات	المالية،	)صافي(

16٢٣١.٨٣٢2٧.١٨٨صافي	خسائر	من	إستثمارات	عقارية
)2٥.9٥٦()١٢.6٣7(صافي	مكاسب	من	إستثمارات	لغير	المتاجرة

١١.5٠٠4٧.٦٧١تعديالت	تحويل	العمالت	األجنبية
)١.٧2٨(٣.944الحصة	في	خسارة/	)ربح(/	شركة	زميلة

٢.59١.7462.٧٦٦.00٨األرباح	التشغيلية	قبل	التغييرات	في	الموجودات	والمطلوبات	التشغيلية
)44.٣2٣()٥0.٦22(ضريبة الدخل المدفوعة

2،٥4١،١242،٧2١،٦٨٥

التغيريات يف:

)٨0.449()44٠.٣٠4( إستثمارات	للمتاجرة
١.٢٢7.5٠٨4٨4.٣٦٧مبالغ	مطلوبة	من	بنوك	تستحق	بعد	ثالثة	أشهر

١.٧٧١.٥02)٢.٨5٣.١٨9(قروض	وسلفيات
4١.7٠7٦٦.٧90موجودات	أخرى
١.١٦4.٥١2)١.٢49.7١١( ودائع	العمالء

)2٨٥.١٣0(١54.١76مبالغ	مطلوبة	إلى	بنوك	تستحق	بعد	ثالثة	أشهر
4٧.٣٣٨)١٣٠.٢٣9( مطلوبات	أخرى

٥.٨90.٦١٥)7٠٨.9٢٨(صافي النقد )المستخدم في(/ من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
)9١.0٣١()9٠.٨5١( صافي	شراء	ممتلكات	ومعدات

)٥.٨00.٣40(٢.6١٠.6١١صافي	بيع/	)شراء(	إستثمارات	لغير	المتاجرة
)٣٨.4٣9()6١.٣٨٨(شراء	إستثمارات	عقارية

)٥.929.٨١0(٢.45٨.٣7٢صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)٥٥0.2٨٥()٥٥0.2٨٥( توزيعات	أرباح	مدفوعة	إلى	مساهمي	البنك
)٦.٣٧0()٦.٣٧0( توزيعات	أرباح	مدفوعة	إلى	حقوق	الملكية	غير	المسيطرة

١.٨2٦.49٥١.١0١.900عائدات	من	قروض	متوسطة	األجل
)٧٨.022()٨٦.٦٧2(فائدة	على	سندات	رأس	المال	-	الشق	األول

)١٥١.١٦0()2١2.٣٥4(فائدة	على	القروض	المتوسطة	األجل
-)٣.2١٣.20٧(تسديد	قروض	متوسطة	األجل

١.40٣)9.٦0٨(صافي	الحركة	في	حقوق	الملكية	غير	المسيطرة

٣١٧.4٦٦)٢.٢5٢.٠٠١(صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التمويلية

2٧٨.2٧١)٥02.٥٥٧(صافي )النقص(/ الزيادة في النقد ومرادفات النقد
٦.٣٥٨.٥4٣٦.0٨0.2٧٣النقد	ومرادفات	النقد	في	بداية	السنة

305.٨55.9٨6٦.٣٥٨.٥44النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة

4.٨٠4.٠6٨4.٣١١.09٥ فائدة/ أرباح مستلمة خالل السنة

٢.٠59.٣٢6١.٥١٧.٣٦9 فائدة/ أرباح مدفوعة خالل السنة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
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للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

١  معلومات عامة 

تم	تأسيس	بنك	االتحاد	الوطنى	–	شركة	مساهمة	عامة	)»البنك«(	في	إمارة	أبوظبي	بتاريخ	29	نوفمبر	١9٨2	كشركة	مساهمة	عامة	ذات	
مسؤولية	محدودة	بموجب	مرسوم	أميري	ووفقًا	ألحكام	القانون	االتحادي	لدولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	رقم	)٨(	لسنة	١9٨4	)وتعديالته(.	
يزاول	البنك	األنشطة	المصرفية	التجارية	واإلستثمارية	من	خالل	فروعه	األربعة	وسبعون	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة،	فرع	في	مركز	قطر	

المالي	)يو.إن.بي.	-	كيو(	في	دولة	قطر،	فرع	في	دولة	الكويت	)يو.إن.بي.	-	كي(	وفرع	في	جمهورية	الصين	الشعبية.

إن	العنوان	المسجل	للبنك	هو	ص	ب	٣٨٦٥،	أبوظبي،	اإلمارات	العربية	المتحدة.

النهائي	 البنك	من	خالل	مجلس	أبوظبي	لإلستثمار،	هي	الطرف	المسيطر	 إن	حكومة	أبوظبي،	والتي	تمتلك	إجمالي	٥0٪	من	رأس	مال	
للمجموعة.

تتضمن	هذه	البيانات	المالية	الموحدة	البيانات	المالية	للبنك	وشركاته	التابعة	)»الشركات	التابعة«(،	يشار	إليها	معًا	بـ	»المجموعة«.	إن	الشركات	
التابعة	الرئيسية	للبنك	هي	كما	يلي:

 األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسسنة التأسيسنسبة الملكيةاسم الشركة التابعة

كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٨

كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١7

شركة	االتحاد	للوساطة	ذ.م.م.
)يو.بي.سي(

 أنشطة	الوساطة	المالية	للعمالء	الذيناإلمارات	العربية	المتحدة٦2002.٪99.6٪99
 يتاجرون	في	األسهم	واألوراق	المالية	في
 سوق	دبي	المالي	وسوق	أبوظبي	لألوراق

المالية.

شركة	الوفاق	للتمويل	ش.م.خ.
)أي.دبليو.اف.سي(

 شركة	تمويل	تقدم	منتجات	تمويلية	متوافقةاإلمارات	العربية	المتحدة200٦ ٨9.2٪ ٢.٨9٪
 مع	الشريعة	اإلسالمية	تعمل	من	خالل

سبعة	فروع	في	اإلمارات	العربية	المتحدة.

 بنك	االتحاد	الوطني	–	مصر
)يو.إن.بي	-	ئي(

شركة	مساهمة	مصرية

 أنشطة	ذات	صلة	باألعمال	التجاريةمصر٪96.6٪9٦.٦١9٨١
 المصرفية	تعمل	من	خالل	ثمانية	وأربعون

فرعًا	في	مصر.

 بنك	االتحاد	الوطني	)جزر	العذراء
البريطانية(	ليمتد

أنشطة	معامالت	الخزينة.جزر	العذراء	البريطانية١0020١٧٪١٠٠٪
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٢

تم	إعداد	البيانات	المالية	الموحدة	بناًء	على	المعايير	الدولية	للتقارير	المالية	)»IFRS«(.	إن	األنشطة	المصرفية	اإلسالمية	ذات	الصلة	متوافقة	
مع	أحكام	هيئة	الفتوى	والرقابة	الشرعية.

إن	السياسات	المحاسبية	المطبقة	متوافقة	مع	تلك	المستخدمة	في	السنة	المالية	السابقة،	بإستثناء	ما	هو	موضح	أدناه	وكما	هو	مطلوب	العتماد	
المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9	األدوات	المالية	)انظر	إيضاح	2	)ذ((	لتأثير	االنتقال(.

المعايير	الدولية	للتقارير	المالية	الجديدة	والمعدلة	التي	تم	تطبيقها	ولكن	ال	تؤثر	بشكل	جوهري	على	البيانات	المالية	الموحدة	

تم	تطبيق	المعايير	الدولية	للتقارير	المالية	الجديدة	والمعدلة	التالية،	التي	أصبحت	سارية	المفعول	للفترات	السنوية	التي	تبدأ	في	أو	بعد	١ 
يناير	20١٨	في	هذه	البيانات	المالية.	لم	ينتج	عن	تطبيق	هذه	المعايير	المعدلة	أي	تأثير	هام	على	المبالغ	المدرجة	في	الفترة	الحالية	والفترات	

السابقة	ولكن	قد	تؤثر	على	المعامالت	المحاسبية	أو	الترتيبات	المستقبلية.

· تعديالت	على	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	2	دفعات	على	أساس	األسهم	المتعلق	بتصنيف	وقياس	معامالت	الدفع	باألسهم	

· تعديالت	على	المعيار	المحاسبي	الدولي	رقم	40	إستثمار	عقاري	المتعلق	بمتى	يتم	التحويل	إلى،	أو	من،	اإلستثمار	العقاري	

· المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	١٥	إيرادات	من	عقود	مع	العمالء	فيما	يتعلق	بتوقيت	وقياس	معامالت	اإليرادات١2 	

المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	١٦	عقود	اإليجار

يحدد	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	١٦	كيفية	اإلعتراف،	القياس،	العرض	واإلفصاح	
عن	عقود	اإليجار.	يقدم	المعيار	نموذج	محاسبي	واحد،	يتطلب	من	المستأجرين	اإلعتراف	
أو	 اإليجار	١2	شهرًا	 مدة	عقد	 كانت	 إذا	 إال	 اإليجار	 بموجودات	ومطلوبات	جميع	عقود	
بتصنيف	عقود	 المؤجرين	 يستمر	 منخفضة.	 قيمة	 ذات	 العقد	 أن	األصل	موضوع	 أو	 أقل	
اإليجارات	كتشغيلية	أو	تمويلية،	ضمن	مفهوم	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	١٦	المتعلق	

بالمحاسبة	للمؤجر	دون	تغيير	جوهري	عن	المعيار	المحاسبي	الدولي	السابق	رقم	١٧.

١	يناير	20١9

تفسير	لجنة	تفسيرات	المعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	المالية	رقم	2٣ عدم اليقني حول 
معالجات رضيبة الدخل

يتناول	التفسير	تحديد	الربح/	)الخسارة(	الخاضعة	للضريبة،	أسس	الضريبة،	خسائر	
الضريبة	غير	المستخدمة،	إعفاءات	الضريبة	غير	المستخدمة	ومعدالت	الضريبة،	عندما	

يكون	هناك	عدم	يقين	حول	معالجات	الضريبة	بموجب	المعيار	المحاسبي	الدولي	رقم	١2. 
وعلى	وجه	التحديد	يأخذ	باإلعتبار:

١	يناير	20١9

· إذا	كان	ينبغي	إعتبار	معالجات	الضريبة	بشكل	جماعي؛	
· االفتراضات	المتعلقة	بإختبارات	السلطات	الضريبية؛	
· تحديد	الربح/	)الخسارة(	الخاضعة	للضريبة،	أسس	الضريبة،	خسائر	الضريبة	غير		

المستخدمة،	إعفاءات	الضريبة	غير	المستخدمة	ومعدالت	الضريبة؛	و
· أثر	التغيرات	في	الحقائق	والظروف.	

المعايير	الدولية	للتقارير	المالية	الجديدة	والمعّدلة
يسري	تطبيقها	للفترات

السنوية	التي	تبدأ	من	أو	بعد 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد 

لم	تقم	المجموعة	بتطبيق	المعايير	الدولية	للتقارير	المالية	الجديدة	والمعدلة	المصدرة	التالية	والتي	لم	يحن	موعد	تطبيقها	بعد.
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 تعديالت	على	المعيار	المحاسبي	الدولي	رقم	2٨ استثامرات يف رشكات زميلة ومشاريع مشرتكة
 المتعلقة	بالحصص	طويلة	األجل	في		الشركات	الزميلة	والمشاريع	المشتركة.	توضح	هذه
 التعديالت	بأن	المنشأة	تقوم	بتطبيق	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9	األدوات	المالية
 على	الحصص	طويلة	األجل	في	شركة	زميلة	أو	مشروع	مشترك	والتي	تشكل	جزءًا	من
 صافي	اإلستثمار	في	الشركة	الزميلة	أو	المشروع	المشترك	ولكن	ال	يتم	تطبيق	طريقة

 حقوق	الملكية.

١	يناير	20١9

المعيار	المحاسبي	الدولي	رقم	١9 منافع املوظفني
التعديالت	المتعلقة	بتعديالت	الخطة	أو	تقليصها	أو	تسويتها

١	يناير	20١9

المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9 األدوات املالية
 تعديالت	تتعلق	بخصائص	الدفع	المسبق	مع	التعويض	السلبي	وتعديالت	المطلوبات

المالية

١	يناير	20١9

المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	١١ الرتتيبات املشرتكة
 تعديالت	ناتجة	من	دورة	التحسينات	السنوية	20١٥-20١٧	)إعادة	قياس	الحصة

المحتفظ	بها	سابقًا(

١	يناير	20١9

المعيار	المحاسبي	الدولي	رقم	١2 رضائب الدخل تعديالت	ناتجة	من	دورة	التحسينات	
السنوية	20١٥-20١٧	)نتائج	ضريبة	الدخل	المترتبة	على	أنصبة	األرباح(

١	يناير	20١9

 تعديــالت	علــى	المعيــار	المحاســبي	الدولــي	رقــم	١ عــرض البيانــات املاليــة	والمعيــار
المحاســبي	الدولــي	رقــم	٨ السياســات املحاســبة والتغيــريات يف التقديــرات املحاســبية واألخطــاء.

تعديالت	متعلقة	بتعريف	المادة

١	يناير	2020

المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	٣ إندماج األعامل
تعديالت	لتوضيح	تعريف	األعمال

تاريــخ يكــون	 التــي	 األعمــال	  إندمــاج	
 االســتحواذ	عليهــا	فــي	أو	بعــد	بدايــة	فتــرة
 التقريــر	الســنوية	األولــى	التــي	تبــدأ	فــي	أو

ينايــر	2020 	١ بعــد	

المعايير	الدولية	للتقارير	المالية	الجديدة	والمعّدلة
يسري	تطبيقها	للفترات

السنوية	التي	تبدأ	من	أو	بعد 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع(

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(

قامــت	المجموعــة	بتقييــم	تأثيــر	المعاييــر	المذكــورة	أعــاله.	بنــاًء	علــى	التقييــم،	ال	يوجــد	للمعاييــر	الســابقة	أي	تأثيــر	جوهــري	علــى	البيانــات	الماليــة	
الموحــدة	للمجموعــة	كمــا	فــي	تاريــخ	التقريــر.

)أ(  أساس اإلعداد
تــم	إعــداد	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	بنــاًء	علــى	مبــدأ	التكلفــة	التاريخيــة،	باســتثناء	بعــض	األدوات	الماليــة	واإلســتثمارات	العقاريــة	والتــي	يتــم	ادراجهــا	

بالقيمــة	العادلــة	وفقــًا	للمعاييــر	الدوليــة	للتقاريــر	الماليــة.	

تــم	عــرض	هــذه	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	بدرهــم	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	)الدرهــم(	باعتبارهــا	العملــة	الســائدة	للمجموعــة،	مقربــة	إلــى	أقــرب	ألــف	
درهــم،	إال	إذا	تــم	اإلشــارة	إلــى	غيــر	ذلــك.	إن	المبالــغ	الظاهــرة	بالــدوالر	األمريكــي	فــي	هــذه	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	قــد	تــم	تحويلهــا	مــن	الدرهــم	

علــى	أســاس	ســعر	صــرف	يســاوي	٣.٦٧٣	درهــم	لــكل	دوالر	أمريكــي	وقــد	تــم	إدارج	هــذه	المبالــغ	ألهــداف	العــرض	فقــط.

تقــوم	المجموعــة	بعــرض	بيــان	المركــز	المالــي	علــى	أســاس	الســيولة.	تــم	عــرض	التحليــل	المتعلــق	بالتحصيــل	أو	التســديد	خــالل	اإلثنــى	عشــر	شــهرا	
مــن	تاريــخ	التقريــر	)متــداول(	وأكثــر	مــن	إثنــى	عشــر	شــهرا	مــن	تاريــخ	التقريــر	)غيــر	متــداول(	فــي	إيضــاح	٣/2.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢  ملخص بأهم السياسات المحاسبية  )يتبع(

)ب(  أساس التوحيد 
تشــمل	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	البيانــات	الماليــة	للبنــك	وشــركاته	التابعــة	كمــا	فــي	٣١	ديســمبر	20١٨.	يتــم	تحقيــق	الســيطرة	عندمــا	يكــون	البنــك	
معــرض،	أو	لديــه	الحــق،	فــي	العوائــد	المتغيــرة	الناتجــة	مــن	مشــاركته	مــع	الجهــه	المســتثمر	فيهــا،	ولــه	المقــدرة	علــى	التأثيــر	علــى	تلــك	العوائــد	مــن	

خــالل	ســيطرته	علــى	الجهــه	المســتثمر	فيهــا.	

تقوم	المجموعة	بالسيطرة	على	الجهة	المستثمر	فيها	بشكل	خاص	في	حال،	وفقط	في	حال	أن	للمجموعة:

أ			سيطرة	على	الجهة	المستثمر	فيها	)على	سبيل	المثال،	لديها	حقوق	تمنحها	المقدرة	الحالية	لتوجيه	األنشطة	ذات	الصلة	للجهة	
					المستثمر	فيها(؛

ب			التعرض،	أو	الحقوق	في	العوائد	المتغيرة	من	مشاركتها	مع	الجهة	المستثمر	فيها؛	و
ج			المقدرة	على	إستخدام	سيطرتها	على	الجهه	المستثمر	فيها	للتأثير	على	عوائدها.

تقــوم	المجموعــة	بإعــادة	تقييــم	فيمــا	إذا	كانــت	تمتلــك	الســيطرة	علــى	الجهــة	المســتثمر	فيهــا	أم	ال	فــي	حــال	كانــت	الحقائــق	واألوضــاع	تشــير	إلــى	
حــدوث	تغيــرات	فــي	واحــد	أو	أكثــر	مــن	العناصــر	الثالثــة	للســيطرة	المدرجــة	أعــاله.

عندمــا	تمتلــك	المجموعــة	أقــل	مــن	غالبيــة	حقــوق	التصويــت	فــي	الجهــة	المســتثمر	فيهــا،	فإنهــا	تمتلــك	الســيطرة	علــى	الجهــة	المســتثمر	فيهــا	عندمــا	
تكــون	حقــوق	التصويــت	كافيــة	لمنحهــا	القــدرة	العمليــة	علــى	توجيــه	األنشــطة	ذات	العالقــة	للجهــة	المســتثمر	فيهــا.	تأخــذ	المجموعــة	فــي	االعتبــار	
كافــة	الحقائــق	واألوضــاع	ذات	العالقــة	عنــد	تقييــم	فيمــا	إذا	كانــت	حقــوق	تصويــت	المجموعــة	فــي	الجهــة	المســتثمر	فيهــا	كافيــة	أم	ال	لمنحهــا	

الســيطرة	بمــا	فــي	ذلــك:

أ			حجم	امتالك	المجموعة	لحقوق	التصويت	بالنظر	إلى	حجم	وتوزيع	أسهم	أصحاب	األصوات	اآلخرين؛
ب		حقوق	التصويت	المحتملة	التي	تمتلكها	المجموعة،	أو	أي	من	مالكي	األصوات	اآلخرين	أو	أطراف	أخرى؛

ج			الحقوق	الناشئة	من	ترتيبات	تعاقدية	أخرى؛	و
د			أي	حقائق	وظروف	اضافية	تشير	إلى	أن	المجموعة	تمتلك،	أو	ال	تمتلك،	القدرة	الحالية	لتوجيه	األنشطة	الرئيسية	في	الوقت	

				الذي	ينبغي	فيه	إصدار	قرارات،	بما	في	ذلك	أنماط	التصويت	في	اجتماعات	المساهمين	السابقة.

يبــدأ	توحيــد	الشــركة	التابعــة	عندمــا	يكــون	للمجموعــة	الســيطرة	علــى	الشــركة	التابعــة	وينتهــي	عندمــا	تفقــد	المجموعــة	الســيطرة	علــى	الشــركة	التابعــة.	
وعلــى	وجــه	التحديــد،	يتــم	إدراج	ايــرادات	ومصاريــف	الشــركة	التابعــة	المســتحوذ	عليهــا	أو	المســتبعدة	خــالل	الســنة	فــي	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	
الموحــد	والدخــل	الشــامل	اآلخــر	منــذ	التاريــخ	الــذي	تحصــل	فيــه	المجموعــة	علــى	الســيطرة	وحتــى	التاريــخ	الــذي	تفقــد	فيــه	المجموعــة	الســيطرة	علــى	

الشــركة	التابعــة.

ن	 لــى	حقــوق	الملكيــة	غيــر	المســيطرة	حتــى	واإ يعــود	الربــح	أو	الخســارة	وكل	بنــد	مــن	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	إلــى	مالكــي	الشــركة	األم	للمجموعــة	واإ
نتــج	عــن	ذلــك	رصيــد	عجــز	فــي	حقــوق	الملكيــة	غيــر	المســيطرة.

عنــد	الضــرورة،	يتــم	إجــراء	تعديــالت	علــى	البيانــات	الماليــة	للشــركات	التابعــة	بهــدف	توافــق	سياســاتها	المحاســبية	مــع	السياســات	المحاســبية	
للمجموعــة.

يتــم	حــذف	جميــع	الموجــودات	والمطلوبــات،	حقــوق	الملكيــة،	االيــرادات،	المصاريــف	والتدفقــات	النقديــة	المتعلقــة	بالمعامــالت	مــا	بيــن	أعضــاء	
المجموعــة	بالكامــل	عنــد	التوحيــد.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢  ملخص بأهم السياسات المحاسبية  )يتبع(

)ج(  اندماج األعمال
يتــم	احتســاب	االســتحواذ	علــى	األعمــال	بإســتخدام	طريقــة	االســتحواذ.	إن	البــدل	المحــول	ضمــن	اندمــاج	األعمــال	يتــم	قياســه	بالقيمــة	العادلــة،	التــي	
يتــم	احتســابها	باعتبارهــا	مجمــوع	القيــم	العادلــة	بتاريــخ	االســتحواذ	للموجــودات	المحولــة	مــن	قبــل	المجموعــة،	المطلوبــات	المترتبــة	علــى	المجموعــة	
إلــى	المالكيــن	الســابقين	للشــركة	المســتحوذ	عليهــا	وحقــوق	الملكيــة	الصــادرة	مــن	قبــل	المجموعــة	مقابــل	الســيطرة	علــى	الشــركة	المســتحوذ	عليهــا.	

يتــم	االعتــراف	بالتكاليــف	المتعلقــة	باالســتحواذ	عمومــًا	فــي	الربــح	أو	الخســارة	عنــد	تحققهــا.

بتاريــخ	االســتحواذ،	يتــم	االعتــراف	بالموجــودات	المســتحوذة	القابلــة	للتحديــد	والمطلوبــات	المقبولــة	بقيمهــا	العادلــة	بتاريــخ	االســتحواذ،	باســتثناء	مــا	
يلــي:

· يتــم	االعتــراف	بموجــودات	أو	مطلوبــات	الضريبــة	المؤجلــة	والموجــودات	أو	المطلوبــات	المتعلقــة	بترتيبــات	مزايــا	الموظفيــن	وقياســها	وفقــًا		
للمعيــار	المحاســبي	الدولــي	رقــم	١2	ضريبــة	الدخــل	والمعيــار	المحاســبي	الدولــي	رقــم	١9	مزايــا	الموظفيــن،	علــى	التوالــي؛	

· يتم	قياس	المطلوبات	أو	أدوات	حقوق	الملكية	العائدة	إلى	ترتيبات	الدفعات	على	أســاس	األســهم	للشــركة	المشــتراه	أو	ترتيبات	الدفعات	على		
أســاس	األســهم	للمجموعــة	المبرمــة	الســتبدال	ترتيبــات	الدفعــات	علــى	أســاس	األســهم	للشــركة	المشــتراه	وفقــًا	للمعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	

رقــم	2	الدفعــات	علــى	أســاس	األســهم	بتاريــخ	االســتحواذ؛	و

· يتــم	قيــاس	الموجــودات	)أو	المجموعــات	المســتعبدة(	المصنفــة	كمحتفــظ	بهــا	للبيــع	وفقــًا	للمعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	٥	الموجــودات		
غيــر	المتداولــة	المحتفــظ	بهــا	للبيــع	والعمليــات	المتوقفــة	وفقــًا	لذلــك	المعيــار.

إن	حقوق	الملكية	غير	المســيطرة	التي	تمثل	حصص	ملكية	حالية	وتؤهل	مالكيها	للحصول	على	حصة	تناســبية	في	صافي	موجودات	المنشــأة	
فــي	حالــة	التصفيــة	قــد	يتــم	قياســها	مبدئيــًا	إمــا	بالقيمــة	العادلــة	أو	بالحصــة	التناســبية	لحقــوق	الملكيــة	غيــر	المســيطرة	مــن	المبالــغ	المعتــرف	بهــا	
لصافــي	موجــودات	الشــركة	المشــتراه	القابلــة	للتحديــد.	يتــم	اختيــار	أســاس	القيــاس	علــى	أســاس	كل	معاملــة	علــى	حــدة.	ويتــم	قيــاس	أنــواع	حقــوق	

الملكيــة	غيــر	المســيطرة	األخــرى	بالقيمــة	العادلــة	أو،	حيثمــا	ينطبــق،	علــى	األســاس	المحــدد	فــي	معيــار	دولــي	آخــر	للتقاريــر	الماليــة.

عندمــا	يتضمــن	البــدل	المحــول	مــن	قبــل	المجموعــة	ضمــن	اندمــاج	األعمــال	موجــودات	أو	مطلوبــات	ناتجــة	مــن	ترتيــب	بــدل	طــارئ،	يتــم	قيــاس	
دراجــه	كجــزء	مــن	البــدل	المحــول	ضمــن	اندمــاج	األعمــال.	يتــم	تعديــل	التغيــرات	فــي	القيمــة	 البــدل	الطــارئ	بقيمتــه	العادلــة	بتاريــخ	االســتحواذ	واإ

العادلــة	للبــدل	الطــارئ	المؤهــل	كتعديــالت	لفتــرة	القيــاس	بأثــر	رجعــي،	مــع	التعديــالت	المماثلــة	مقابــل	الشــهرة.

إن	تعديــالت	فتــرة	القيــاس	هــي	التعديــالت	التــي	تنشــأ	مــن	المعلومــات	االضافيــة	المحصلــة	خــالل	»فتــرة	القيــاس«	)التــي	ال	يمكــن	أن	تتجــاوز	ســنة	
واحــدة	مــن	تاريــخ	االســتحواذ(	حــول	الوقائــع	والظــروف	التــي	توفــرت	بتاريــخ	االســتحواذ.

تعتمــد	المحاســبة	الالحقــة	للتغيــرات	فــي	القيمــة	العادلــة	للبــدل	الطــارئ	غيــر	المؤهــل	كتعديــالت	لفتــرة	القيــاس	علــى	كيفيــة	تصنيــف	البــدل	الطــارئ.	
ال	يتــم	إعــادة	قيــاس	البــدل	الطــارئ	المصنــف	كحقــوق	ملكيــة	بتواريــخ	التقاريــر	الالحقــة	ويتــم	احتســاب	تســويته	الالحقــة	ضمــن	حقــوق	الملكيــة.	يتــم	
إعــادة	قيــاس	البــدل	الطــارئ	المصنــف	كأصــل	أو	التــزام	بتواريــخ	التقاريــر	الالحقــة	وفقــًا	للمعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	األدوات	الماليــة،	
أو	المعيــار	المحاســبي	الدولــي	رقــم	٣٧	المخصصــات	والمطلوبــات	والموجــودات	الطارئــة،	بالشــكل	المالئــم،	مــع	اإلعتــراف	بالربــح	أو	الخســارة	

المتعلقــة	بهــا	فــي	الربــح	أو	الخســارة.

عنــد	انجــاز	اندمــاج	األعمــال	علــى	مراحــل،	يتــم	إعــادة	قيــاس	حصــة	حقــوق	الملكيــة	المحتفــظ	بهــا	ســابقًا	مــن	قبــل	المجموعــة	فــي	الشــركة	المشــتراة	
إلــى	القيمــة	العادلــة	بتاريــخ	االســتحواذ	)بمعنــى،	عندمــا	تحصــل	المجموعــة	علــى	الســيطرة(	ويتــم	االعتــراف	بالربــح	أو	الخســارة	الناتجــة،	إن	وجــدت،	
فــي	الربــح	أو	الخســارة.	يتــم	إعــادة	تصنيــف	المبالــغ	الناتجــة	مــن	الحصــص	فــي	الشــركة	المشــتراة	قبــل	تاريــخ	االســتحواذ	التــي	تــم	االعتــراف	بهــا	

ســابقًا	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	إلــى	الربــح	أو	الخســارة	حيــث	تكــون	هــذه	المعاملــة	مالئمــة	فيمــا	لــو	تــم	اســتبعاد	هــذه	الحصــة.

إذا	لــم	تكتمــل	المحاســبة	األوليــة	الندمــاج	األعمــال	فــي	نهايــة	فتــرة	التقريــر	عنــد	حــدوث	االندمــاج،	تقــوم	المجموعــة	بــإدراج	المبالــغ	اإلبتدائيــة	للبنــود	
التــي	كانــت	المحاســبة	ناقصــة	بالنســبة	لهــا.	يتــم	تعديــل	تلــك	المبالــغ	اإلبتدائيــة	خــالل	فتــرة	القيــاس	)أنظــر	أعــاله(،	أو	يتــم	االعتــراف	بموجــودات	أو	
مطلوبــات	اضافيــة،	لتعكــس	المعلومــات	الجديــدة	التــي	تــم	الحصــول	عليهــا	حــول	الوقائــع	واألوضــاع	الظاهــرة	بتاريــخ	االســتحواذ،	التــي	لــو	كانــت	

معلومــة،	ألثــرت	علــى	المبالــغ	المعتــرف	بهــا	فــي	ذلــك	التاريــخ.
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الشهرة
يتــم	قيــاس	الشــهرة	باعتبارهــا	الفائــض	إلجمالــي	البــدل	المحــول،	قيمــة	حقــوق	الملكيــة	غيــر	المســيطرة	فــي	الشــركة	المشــتراة	والقيمــة	العادلــة	لحصــة	
حقوق	الملكية	المحتفظ	بها	ســابقًا	من	قبل	المشــتري	في	الشــركة	المشــتراه	)إن	وجدت(	على	صافي	مبالغ	الموجودات	المســتحوذة	القابلة	للتحديد	
والمطلوبــات	المقبولــة	بتاريــخ	اإلســتحواذ.	فــي	حالــة	أنــه،	بعــد	إعــادة	التقييــم،	كان	صافــي	مبالــغ	الموجــودات	المســتحوذة	القابلــة	للتحديــد	والمطلوبــات	
المقبولــة	بتاريــخ	االســتحواذ	يتجــاوز	إجمالــي	البــدل	المحــول،	وقيمــة	حقــوق	الملكيــة	غيــر	المســيطرة	فــي	الشــركة	المشــتراة	والقيمــة	العادلــة	لحصــة	

المشــتري	المحتفــظ	بهــا	ســابقًا	فــي	الشــركة	المشــتراه	)إن	وجــدت(،	يتــم	االعتــراف	بالفائــض	كمكســب	شــراء	فــورًا	فــي	الربــح	أو	الخســارة.

يتــم	إدراج	الشــهرة	الناتجــة	مــن	االســتحواذ	علــى	األعمــال	بالتكلفــة	كمــا	تــم	تحديدهــا	بتاريــخ	االســتحواذ	علــى	األعمــال	ناقصــًا	خســائر	إنخفــاض	
القيمــة	المتراكمــة،	إن	وجــدت.

لغايــات	تتعلــق	باختبــار	إنخفــاض	القيمــة،	يتــم	توزيــع	الشــهرة	علــى	كل	وحــدة	مــن	الوحــدات	المنتجــة	للنقــد	لــدى	المجموعــة	)أو	مجموعــات	الوحــدات	
المنتجــة	للنقــد(	التــي	يتوقــع	أن	تســتفيد	مــن	التــآزر	الناتــج	عــن	عمليــة	االندمــاج.

يتــم	إجــراء	اختبــار	ســنوي	إلنخفــاض	القيمــة	للوحــدات	المنتجــة	للنقــد	المــوزع	عليهــا	شــهرة	أو	علــى	فتــرات	أكثــر	تقاربــًا	إذا	وجــد	مــا	يشــير	إلــى	
إنخفــاض	قيمتهــا.	إذا	كانــت	القيمــة	القابلــة	لالســترداد	للوحــدة	المنتجــة	للنقــد	أقــل	مــن	قيمتهــا	المدرجــة،	يتــم	تحميــل	خســارة	إنخفــاض	القيمــة	أواًل	
لتخفيــض	القيمــة	المدرجــة	للشــهرة	الموزعــة	علــى	الوحــدة	ثــم	علــى	األصــول	األخــرى	للوحــدة	تناســبيًا	علــى	أســاس	القيمــة	المدرجــة	لــكل	أصــل	فــي	

الوحــدة.	

يتــم	االعتــراف	بأيــة	خســارة	إلنخفــاض	قيمــة	الشــهرة	مباشــرة	فــي	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	الموحــد.	ال	يتــم	عكــس	خســائر	إنخفــاض	القيمــة	المســجلة	
للشــهرة	فــي	فتــرة	الحقــة.

عند	استبعاد	الوحدة	المنتجة	للنقد،	يتم	إدراج	المبلغ	العائد	للشهرة	لتحديد	الربح	أو	الخسارة	الناتجة	من	اإلستبعاد.

)د(  أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد 

يتطلــب	إعــداد	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	وفقــًا	للمعاييــر	الدوليــة	إلعــداد	التقاريــر	الماليــة	مــن	اإلدارة	اتخــاذ	القــرارات	والتقديــرات	واإلفتراضــات	التــي	
تؤثــر	علــى	تطبيــق	السياســات	المحاســبية	وعلــى	المبالــغ	المدرجــة	للموجــودات	والمطلوبــات	الماليــة	واإلفصــاح	عــن	االلتزامــات	الطارئــة.

يتــم	تقييــم	التقديــرات	واألحــكام	بشــكٍل	مســتمر،	وتســتند	إلــى	الخبــرة	الســابقة	وعوامــل	أخــرى.	إن	النتائــج	الفعليــة	قــد	تختلــف	عــن	هــذه	التقديــرات.	
يتــم	مراجعــة	هــذه	التقديــرات	واالفتراضــات	بشــكل	مســتمر.	يتــم	اإلعتــراف	بالتعديــالت	علــى	التقديــرات	المحاســبية	فــي	الفتــرة	التــي	التــي	تمــت	فيهــا	
مراجعــة	التقديــر	فــي	حــال	كان	تأثيــر	المراجعــة	يقتصــر	علــى	تلــك	الفتــرة	وحســب،	أو	فــي	فتــرة	المراجعــة	والفتــرات	المســتقبلية	فــي	حــال	كان	تأثيــر	

المراجعــة	يشــمل	الفتــرة	الحاليــة	والفتــرات	المســتقبلية.
 

القرارات الحساسة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
 

فيمــا	يلــي	القــرارات	الحساســة،	عــدا	تلــك	التــي	تتضمــن	تقديــرات،	والتــي	قامــت	اإلدارة	باتخاذهــا	خــالل	عمليــة	تطبيــق	السياســات	المحاســبية	
للمجموعــة	والتــي	لهــا	أكثــر	تأثيــر	جوهــري	علــى	المبالــغ	المعتــرف	بهــا	فــي	البيانــات	الماليــة	الموحــدة:

تقييم	نموذج	األعمال
يعتمد	تصنيف	وقياس	الموجودات	المالية	علی	نتائج	المدفوعات	األصــل	والفائــدة	واختبار	نموذج	األعمال.	تحــدد	المجموعــة	نمــوذج	األعمــال	
علــى	مســتوى	يعكــس	كيفيــة	إدارة	مجموعــات	األصــول	الماليــة	مًعــا	لتحقيــق	هــدف	أعمــال	معيــن.	يتضمــن	هــذا	التقييــم	الحكــم	الــذي	يعكــس	جميــع	
األدلــة	ذات	الصلــة	بمــا	فــي	ذلــك	كيفيــة	تقييــم	أداء	األصــول	وقيــاس	أدائهــا،	والمخاطــر	التــي	تؤثــر	علــى	أداء	األصــول	وكيفيــة	إدارتهــا.	تراقــب	
المجموعــة	الموجــودات	الماليــة	المقاســة	بالتكلفــة	المطفــأة	أو	القيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	والتــي	تــم	إلغــاء	اإلعتــراف	بهــا	قبــل	

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢  ملخص بأهم السياسات المحاسبية  )يتبع(
اندماج األعمال )يتبع(
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اســتحقاقها	لفهــم	ســبب	إســتبعادها	ومــا	إذا	كانــت	األســباب	متفقــة	مــع	هــدف	األعمــال	التــي	تــم	اإلحتفــاظ	بهــا	مــن	أجلــه.	تعتبــر	المراقبــة	جــزًءا	مــن	
ذا	لــم	يكــن	مناســب	إذا	 التقييــم	المســتمر	للمجموعــة	حــول	مــا	إذا	كان	نمــوذج	األعمــال	الــذي	يحتفــظ	بالموجــودات	الماليــة	المتبقيــة	يبقــى	مناســًبا	واإ

كان	هنــاك	تغييــر	فــي	نمــوذج	األعمــال	وبالتالــي	فانــه	مــن	المحتمــل	تغييــر	تصنيــف	تلــك	األصــول.

زيادة هامة في مخاطر االئتمان
يتــم	قيــاس	الخســارة	االئتمانيــة	المتوقعــة	كمخصــص	يعــادل	الخســارة	االئتمانيــة	المتوقعــة	لمــدة	١2	شــهرًا	لموجــودات	المرحلــة	١،	أو	الخســارة	
االئتمانيــة	علــى	مــدى	العمــر	الزمنــي	للموجــودات	مــن	المرحلــة	2	أو	المرحلــة	٣.	ينتقــل	األصــل	إلــى	المرحلــة	الثانيــة	فــي	حــال	زيــادة	مخاطــر	
االئتمــان	بشــكل	كبيــر	منــذ	االعتــراف	المبدئــي.	وعنــد	تقييــم	مــا	إذا	كانــت	مخاطــر	االئتمــان	ألي	مــن	الموجــودات	قــد	ارتفعــت	بشــكل	هــام،	تأخــذ	

المجموعــة	فــي	االعتبــار	المعلومــات	الكميــة	والنوعيــة	المســتقبلية	المعقولــة	والمدعومــة.

إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة
عندمــا	يتــم	قيــاس	خســائر	االئتمــان	المتوقعــة	علــى	أســاس	جماعــي،	يتــم	تجميــع	األدوات	الماليــة	علــى	أســاس	خصائــص	المخاطــر	المشــتركة	
)مثــل	نــوع	األداة،	خصائــص	المقتــرض،	خصائــص	المحفظــة،	الــخ(.	تراقــب	المجموعــة	مــدى	مالءمــة	خصائــص	مخاطــر	االئتمــان	بشــكل	مســتمر	
لتقييــم	مــا	إذا	كانــت	ال	تــزال	مماثلــة.	إن	هــذا	األمــر	مطلــوب	لضمــان	أنــه	فــي	حالــة	تغييــر	خصائــص	مخاطــر	االئتمــان،	تكــون	هنــاك	إعــادة	
تقســيم	لألصــول	بشــكل	مناســب.	وقــد	ينتــج	عــن	ذلــك	إنشــاء	محافــظ	جديــدة	أو	نقــل	أصــول	إلــى	محفظــة	حاليــة	تعكــس	بشــكل	أفضــل	خصائــص	
مخاطــر	االئتمــان	المماثلــة	لتلــك	المجموعــة	مــن	األصــول.	إن	إعــادة	تقســيم	المحافــظ	والحــركات	بيــن	المحافــظ	يكــون	أكثــر	شــيوًعا	عنــد	حــدوث	
زيــادة	ملحوظــة	فــي	مخاطــر	االئتمــان	)أو	عندمــا	يتــم	عكــس	تلــك	الزيــادة	الكبيــرة(	وبالتالــي	تنتقــل	األصــول	مــن	خســارة	االئتمــان	المتوقعــة	لمــدة	١2 
شــهًرا	إلــى	مــدى	الحيــاة،	أو	العكــس،	ولكــن	قــد	تحــدث	أيًضــا	ضمــن	المحافــظ	التــي	يســتمر	قياســها	علــى	نفــس	األســاس	لخســارة	اإلئتمــان	المتوقعــة	

لمــدة	١2	شــهًرا	أو	مــدى	الحيــاة،	ولكــن	قــد	يتغيــر	مقــدار	الخســائر	اإلئتمانيــة	المتوقعــة	نتيجــة	إختــالف	مخاطــر	اإلئتمــان	للمحافــظ.

النماذج واالفتراضات المستخدمة
تســتخدم	المجموعــة	نمــاذج	وافتراضــات	متنوعــة	فــي	قيــاس	القيمــة	العادلــة	للموجــودات	الماليــة	وكذلــك	فــي	تقييــم	خســارة	االئتمــان	المتوقعــة.	يتــم	
تطبيــق	الحكــم	عنــد	تحديــد	أفضــل	النمــاذج	المالئمــة	لــكل	نــوع	مــن	الموجــودات	وكذلــك	لتحديــد	االفتراضــات	المســتخدمة	فــي	تلــك	النمــاذج،	والتــي	

تتضمــن	افتراضــات	تتعلــق	بالدوافــع	الرئيســية	لمخاطــر	االئتمــان.

المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد

فيمــا	يلــي	التقديــرات	الرئيســية	التــي	اســتخدمتها	اإلدارة	فــي	عمليــة	تطبيــق	السياســات	المحاســبية	للمجموعــة	والتــي	لهــا	التأثيــر	األكثــر	أهميــة	علــى	
المبالــغ	المعتــرف	بهــا	فــي	البيانــات	الماليــة:

تحديــد	العــدد	والــوزن	النســبي	للســيناريوهات	المســتقبلية	لــكل	نــوع	مــن	أنــواع	المنتجــات	/	الســوق	وتحديــد	المعلومــات	المســتقبلية	ذات	الصلــة	بــكل	
ســيناريو.	

عنــد	قيــاس	الخســارة	االئتمانيــة	المتوقعــة،	تســتخدم	المجموعــة	معلومــات	مســتقبلية	معقولــة	ومدعومــة	تســتند	إلــى	افتراضــات	الحركــة	المســتقبلية	
لمختلــف	المحــركات	االقتصاديــة	وكيــف	تؤثــر	هــذه	المحــركات	علــى	بعضهــا	البعــض.

سيناريو اإلقتصاد الكلي:

يأخــذ	قيــاس	خســارة	االئتمــان	المتوقعــة	فــي	اإلعتبــار	مــن	بيــن	مدخــالت	أخــرى	توقعــات	معقولــة	لألحــداث	المســتقبلية	واألحــداث	االقتصاديــة	الكليــة.	
تميل	خسارة	االئتمان	المتوقعة	إلى	الزيادة	أو	النقصان	بناًء	على	شدة	التوقعات.	يتطلب	تقدير	وتحديد	أي	توقعات	اقتصادية	کلية	حكم	هام.

تستخدم	المجموعة	توقعات	سيناريو	االقتصاد	الکلي	لتقدير	خسارة	االئتمان	المتوقعة	وفقًا	للمعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9.	ولتجنــب	
تضــارب	المصالــح،	تقــوم	المجموعــة	باإلشــتراك	فــي	توقعــات	ســيناريو	االقتصــاد	الكلــي	مــن	جهــة	خارجيــه	مرموقــة.	ويوفــر	ذلــك	تقديــرات	غيــر	
متحيــزة	لجهــة	أخــرى	لســيناريوهات	االقتصــاد	الكلــي	المســتقبلية	التــي	ســوف	تكــون	المحــددات	الرئيســية	لتقديــر	خســارة	االئتمــان	المتوقعــة.	

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢  ملخص بأهم السياسات المحاسبية  )يتبع(
)د(  أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  )يتبع( 
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تتكــون	مجموعــة	الســيناريوهات	المســتخدمة	لإلحتســابات	مــن	ســيناريو	خــط	األســاس،	ســيناريو	االتجــاه	الصعــودي	وســيناريو	الهبــوط.	تتوفــر	
الســيناريوهات	مــع	تــردد	متوقــع	علــى	أســاس	شــهري	وربــع	ســنوي.

يحتوي	كل	سيناريو	على	توقعات	متغيرات	الماكرو	التأسيسية	باإلضافة	إلى	ترجيح	الجانب	السلبي	والسيناريوهات	األساسية	والصعودية.

العمر	المتوقع:
عنــد	قيــاس	خســارة	اإلئتمــان	المتوقعــة،	تأخــذ	المجموعــة	فــي	اإلعتبــار	الحــد	األقصــى	مــن	الفتــرة	التعاقديــة	التــي	تتعــرض	لمخاطــر	اإلئتمــان.	ال	
يتــم	األخــذ	فــي	اإلعتبــار	خيــارات	المصاريــف	المدفوعــة	مقدمــًا	فــي	حيــن	يتــم	األخــذ	فــي	اإلعتبــار	عمليــات	إعــادة	التمديــد	أو	التمديــد	المتوقعــة،	
خاصــة	للعمــالء	الذيــن	تــم	تحديدهــم	فــي	المرحلــة	الثانيــة	علــى	أســاس	أكثــر	تحفًظــا.	بالنسبة	لتســهيالت	االئتمان	المتجــددة،	يعتبر	حد	اإلنتهــاء	

هــو	العمــر	المتوقــع	بينما	يعتبــر	العمــر	ألي	أصل	متأخر	الســداد	بحــد	أدنــى	من	١.٥	سنة	علی	األساس	المتحفــظ.

مبادئ تحديد الخسارة االئتمانية المرحلية والمتوقعة

-	المرحلة	١:	بشكل	عام،	يتم	تجميع	جميع	الحسابات	والحسابات	العادية	المتأخرة	السداد	إن	وجدت	ألقل	من	٣0	يوًما	هنا.
-	المرحلة	2:	يتم	تجميع	جميع	الحسابات	المتأخرة	السداد	من	٣١	إلى	90	يوًما	وحسابات	قائمة	المراقبة	هنا.

-	المرحلة	٣:	يتم	تجميع	جميع	الحسابات	المتأخرة	السداد	ألكثر	من90	يوًما	هنا.
-	حسابات	التجزئة	المستحقة	السداد	ألكثر	من	١٨0	يوًما	هي	متعثرة	بنسبة	١00٪	خسارة	إئتمانية	متوقعة.

اإلنخفاض في قيمة الشهرة 

إن	تحديــد	فيمــا	إذا	كانــت	الشــهرة	منخفضــة	القيمــة	يســتلزم	تقديــر	قيمــة	اإلســتخدام	للوحــدات	المنتجــة	للنقــد	التــي	يتــم	تخصيــص	الشــهرة	لهــا.	إن	
احتســاب	قيمــة	اإلســتخدام	يســتلزم	مــن	اإلدارة	تقديــر	التدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	المتوقــع	نشــوئها	مــن	الوحــدة	المنتجــة	للنقــد	ومعــدل	الخصــم	
المالئــم	وذلــك	إلحتســاب	القيمــة	الحاليــة.	تقــوم	المجموعــة	بإســتخدام	معــدل	الخصــم	الــذي	يعكــس	تقييمــات	الســوق	الحاليــة	للقيمــة	الزمنيــة	لألمــوال	
والمخاطــر	المحــددة	لألصــل.	لــو	كانــت	التدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	الفعليــة	أقــل	ممــا	كان	متوقعــا،	قــد	ينتــج	عنهــا	خســارة	جوهريــة	إلنخفــاض	

القيمــة.

إنخفاض قيمة الممتلكات والمعدات
 

تقــوم	المجموعــة	بتحديــد	مــا	إذا	كانــت	الممتلــكات	والمعــدات	منخفضــة	القيمــة	عندمــا	تشــير	األحــداث	إلــى	عــدم	إمكانيــة	تحصيــل	القيمــة	المدرجــة.	
يســتلزم	ذلــك	تقديــر	المبلــغ	الممكــن	تحصيلــه	للممتلــكات	والمعــدات	كمــا	بتاريــخ	التقريــر.	يســتلزم	تقديــر	المبلــغ	الممكــن	تحصيلــه	مقارنــة	قيمــة	
اإلســتخدام	للممتلــكات	والمعــدات	مــع	قيمتهــا	العادلــة	ناقــص	تكاليــف	البيــع.	إن	احتســاب	قيمــة	اإلســتخدام	يســتلزم	مــن	المجموعــة	أن	تقــوم	بإجــراء	
تقديــرات	للتدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	المتوقعــة	مــن	الممتلــكات	والمعــدات	وتحديــد	معــدل	خصــم	مالئــم	إلحتســاب	القيمــة	الحاليــة	لتلــك	التدفقــات	
النقديــة.	إن	الزيــادة	فــي	القيمــة	المدرجــة	للممتلــكات	والمعــدات	العائــدة	إلــى	عكــس	خســارة	إنخفــاض	القيمــة	يجــب	أن	ال	تتجــاوز	القيمــة	المدرجــة	

فيمــا	لــو	لــم	يتــم	إحتســاب	خســائر	إنخفــاض	القيمــة	لألصــول	فــي	الســنوات	الســابقة.	

القيمة العادلة لألدوات المالية

عندمــا	ال	تكــون	القيمــة	العادلــة	للموجــودات	والمطلوبــات	الماليــة	المدرجــة	فــي	بيــان	المركــز	المالــي	مســتمدة	مــن	أســواق	نشــطة،	يتــم	تحديدهــا	
بإســتخدام	تقنيــات	مختلفــة	للتقييــم	والتــي	تتضمــن	إســتخدام	نمــاذج	حســابية.	

يتــم	أخــذ	المدخــالت	علــى	هــذه	النمــاذج	مــن	بيانــات	الســوق	القابلــة	للمالحظــة	عندمــا	يكــون	ذلــك	ممكنــًا،	ولكــن	عنــد	عــدم	توفرهــا،	يكــون	إجــراء	
األحــكام	ضروريــًا	لتحديــد	القيمــة	العادلــة.	تتضمــن	هــذه	األحــكام	إعتبــارات	الســيولة	ومدخــالت	النمــاذج	مثــل	تقديــرات	التقلــب	ألدوات	مشــتقة	طويلــة	

األجــل	ونســب	الخصــم	ونســب	الدفعــات	المقدمــة	ونســبة	التخلــف	لــألوراق	الماليــة	المدعومــة	بموجــودات.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
)د(  أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  )يتبع( 

المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(
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"	أعمار	اإلستخدام	والقيم	المتبقية	للممتلكات	والمعدات	"
إن	أعمــار	اإلســتخدام	والقيــم	المتبقيــة	للممتلــكات	والمعــدات	تقــوم	علــى	أســاس	تقديــر	اإلدارة	للمخطــط	الزمنــي	ألعمــار	اإلســتخدام	والمقاييــس	العامــة	
فــي	القطــاع.	إن	أعمــار	اإلســتخدام	إلســتهالك	الموجــودات	ترتبــط	بــاألداء	المســتقبلي	للموجــودات	المشــتراة	وتقديــر	اإلدارة	للفتــرة	التــي	ســيتم	علــى	
أساســها	اشــتقاق	المزايــا	االقتصاديــة	مــن	األصــل.	قامــت	اإلدارة	بمراجعــة	القيــم	المتبقيــة	وأعمــار	اإلســتخدام	المقــدرة	للموجــودات	وفقــًا	للمعاييــر	

الدوليــة	للتقاريــر	الماليــة	وقــررت	بــأن	هــذه	التوقعــات	ال	تختلــف	بشــكل	جوهــري	عــن	التقديــرات	الســابقة.

ستثمارات	عقارية	قيد	التطوير القيمة	العادلة	إلستثمارات	عقارية	واإ
يتــم	تحديــد	القيمــة	العادلــة	لالســتثمارات	العقاريــة	مــن	قبــل	خبــراء	تقييــم	عقــارات	مســتقلين	باســتخدام	أســاليب	تقييــم	معتــرف	بهــا.	تشــمل	هــذه	

األســاليب	طريقــة	المقارنــة	وطريقــة	القيمــة	المتبقيــة.

تستخدم	طريقة	المقارنة	دليل	المعامالت	أو	أسعار	الشراء	الحالية	لممتلكات	مماثلة	في	منطقة	قريبة	و،	إذا	كان	مناسبًا،	يتم	تطبيق	التعديالت	
على	أرقام	المبيعات	بناًء	على	أبحاث	الســوق،	المناقشــات	مع	وكالء	مســتقلين.

إن	االفتراضات	الرئيسية	المستخدمة	هي	كما	يلي:

يتطلــب	إســتخدام	طريقــة	القيمــة	المتبقيــة	تقديــرات	مثــل	التدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	مــن	الموجــودات	)يشــتمل	علــى	أســعار	البيــع	واإليجــار	وتدفقــات	
اإليــرادات	المســتقبلية،	وتكاليــف	اإلنشــاء	ومــا	يرتبــط	بهــا	مــن	أتعــاب	مهنيــة،	وتكلفــة	تمويــل،	الــخ(،	ومتطلبــات	معــدل	العائــد	الداخلــي	والمخاطــر	

للمطــَور	وربحيتــه	المطلوبــة.	وتســتند	هــذه	التقديــرات	علــى	ظــروف	الســوق	المحليــة	القائمــة	فــي	نهايــة	فتــرة	التقريــر.
تصنيف	الممتلكات

قامــت	اإلدارة	خــالل	عمليــة	تصنيــف	الممتلــكات	باتخــاذ	عــدة	أحــكام.	هنــاك	حاجــة	لمثــل	تلــك	األحــكام	للتمكــن	مــن	تحديــد	مــا	إذا	كان	عقــار	مــا	
مؤهــل	للتصنيــف	كإســتثمار	عقــاري،	ممتلــكات	ومعــدات	و/أو	عقــار	محتفــظ	بــه	للبيــع.	وضعــت	المجموعــة	شــروط	معينــة	حتــى	تســتطيع	الحكــم	
بصــورة	منتظمــة	وفقــا	لتعريــف	اإلســتثمارات	العقاريــة،	الممتلــكات	واآلالت	والمعــدات	والعقــارات	المحتفــظ	بهــا	للبيــع.	عنــد	إتخــاذ	أحكامهــا،	لجــأت	
اإلدارة	إلــى	الشــروط	المفصلــة	والتوجيهــات	المتعلقــة	بتصنيــف	الممتلــكات	علــى	النحــو	المبيــن	فــي	المعيــار	المحاســبي	الدولــي	2،	والمعيــار	

المحاســبي	الدولــي	١٦،	والمعيــار	المحاســبي	الدولــي	40،	وبصفــة	خاصــة،	إســتخدام	الممتلــكات	علــى	النحــو	الــذي	تحــدده	اإلدارة.

)ه(  األدوات المالية

تقــوم	المجموعــة	مبدئيــًا	باإلعتــراف	بالموجــودات	الماليــة	أو	المطلوبــات	الماليــة	المحتفــظ	بهــا	للمتاجــرة،	الموجــودات	الماليــة	أو	المطلوبــات	الماليــة	
المصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخســارة،	اإلســتثمارات	المتاحة	للبيع	واإلســتثمارات	المحتفظ	بها	لتاريخ	اإلســتحقاق	بتاريخ	المتاجرة	

عندمــا	تصبــح	إحــدى	منشــآت	المجموعــة	طرفــًا	فــي	األحــكام	التعاقديــة	لــألداة.	

يتم	اإلعتراف	بالقروض	والسلفيات،	الودائع،	سندات	الدين	الصادرة،	اإلقتراض	والمطلوبات	الثانوية	في	تاريخ	إصدارها.

عندمــا	يختلــف	ســعر	المعاملــة	عــن	القيمــة	العادلــة	للمعامــالت	الســوقية	الحاليــة	القابلــة	للمالحظــة	األخــرى	لنفــس	األداة،	أو	بنــاًء	علــى	أســلوب	
التقييــم	والــذي	يتضمــن	بيانــات	مــن	أســواق	قابلــة	للمالحظــة،	تقــوم	المجموعــة	فــورًا	باإلعتــراف	بالفــرق	بيــن	ســعر	المعاملــة	والقيمــة	العادلــة	)يــوم	
واحــد	الربــح	أو	الخســارة(	فــي	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	الموحــد.	فــي	الحــاالت	التــي	يتــم	فيهــا	تحديــد	القيمــة	العادلــة	بإســتخدام	البيانــات	التــي	غيــر	
القابلــة	للمالحظــة،	يتــم	اإلعتــراف	فقــط	بالفــرق	بيــن	ســعر	المعاملــة	والقيمــة	النموذجيــة	فــي	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	الموحــد	عندمــا	تصبــح	المدخــالت	

قابلــة	للمالحظــة،	أو	عندمــا	يتــم	إلغــاء	اإلعتــراف	بــاألداة.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
)د(  أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  )يتبع( 

المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(

النطاق
٢٠١٨20١٧

٧00	درهم	–	١.4٥0	درهم٦٥0	درهم	–	١.2٥0	درهمسعر	البيع	للقدم	المربع	الواحد	للشقق
١.٦٧٥	درهم	–	٣.١00	درهم900	درهم	–	١.0٥0	درهمسعر	البيع	للقدم	المربع	الواحد	لوحدات	التجزئة
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الموجودات المالية  )١(

التصنيف )السياسة المحاسبية المطبقة من ١ يناير ٢٠١٨(

ألغراض	تصنيف	الموجــودات	المالية،	تعتبــر	األداة	»أداة	حقوق	ملكيــة«	إذا	كانــت	غير	مشتقة	وتســتوفي	تعريــف	»حقــوق	الملكيــة«	للمصــدر	
باستثناء	بعــض	األدوات	غير	المشتقة	التــي	يمكــن	بيعهــا	بيعــًا	آجــاًل	والتي	تــم	عرضهــا	كحقــوق	ملكيــة	من	قبل	المصــدر.	إن	جميــع	الموجــودات	

الماليــة	األخــرى	غيــر	المشــتقة	هــي	»أدوات	ديــن«.

تقــوم	المجموعــة	بتصنيــف	الموجــودات	الماليــة	والتــي	يتــم	قياســها	الحقــًا	بالتكلفــة	المطفــأة	أو	القيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	أو	
القيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة	علــى	أســاس	كٍل	مــن:

)أ(		نموذج	أعمال	المنشأة	إلدارة	الموجودات	المالية؛	و
)ب(		خصائص	التدفقات	النقدية	التعاقدية	لألصل	المالي.

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

يتم	تصنيف	الموجودات	المالية	المقاسة	بالتكلفة	المطفأة	ضمن	هذه	الفئة	إذا	تم	تحقيق	الشروط	التالية:

)أ(		يتــم	االحتفــاظ	بالموجــودات	الماليــة	ضمــن	نمــوذج	األعمــال	الــذي	يهــدف	إلــى	االحتفــاظ	بالموجــودات	الماليــة	للحصــول	علــى	
التدفقــات	النقديــة	التعاقديــة؛	و

)ب(		الشــروط	التعاقديــة	لألصــل	المالــي	تنشــأ	فــي	تواريــخ	محــددة	للتدفقــات	النقديــة	التــي	هــي	فقــط	دفعــات	ألصــل	الديــن		والفائــدة	
علــى	المبلــغ	الرئيســي	القائــم.

يتــم	قيــاس	أدوات	الديــن،	بمــا	فــي	ذلــك	القــروض	والســلف	ومنتجــات	التمويــل	واالســتثمار	اإلســالمي،	بالتكلفــة	المطفــأة	إذا	تــم	اســتيفاء	الشــروط	
المذكــورة	أعــاله.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عند	اإلعتراف	المبدئي،	يمكن	للمجموعة	أن	تقوم	باختيار	بدون	رجوع	)لكل	أداة	على	حدة(	وذلك	لتحديد	اإلستثمارات	في	أدوات	حقوق	الملكية	
كموجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر.	وال	يسمح	بالتصنيف	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	إذا	كانت	

اإلستثمارات	في	أدوات	حقوق	الملكية	محتفظ	بها	للمتاجرة.

إن	األصل	المالي	يعد	محتفظ	به	لغرض	المتاجرة	إذا:

· تم	إقتنائه	بشكل	مبدئي	بهدف	بيعه	في	المستقبل	القريب؛	
· عنــد	اإلعتــراف	المبدئــي	يمثــل	جــزء	مــن	محفظــة	أدوات	ماليــة	محــددة	تديرهــا	المجموعــة	معــًا	ولديهــا	دليــل	فعلــي	لنمــط	أداة	ماليــة		

تحقــق	أربــاح	علــى	المــدى	القصيــر؛	أو
· كونه	من	المشتقات	المالية	غير	المصنفة	وغير	الفعالة	كأداة	تحوط	أو	كضمان	مالي.	

يتــم	قيــاس	اإلســتثمارات	فــي	أدوات	حقــوق	الملكيــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	مبدئيــًا	بالقيمــة	العادلــة	باإلضافــة	إلــى	تكاليــف	
المعاملــة.	ويتــم	قياســها	الحقــًا	بالقيمــة	العادلــة	ويتــم	إدراج	المكاســب	والخســائر	الناتجــة	مــن	تغيــرات	القيمــة	العادلــة	فــي	بيــان	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	
الموحــد	ويتــم	تراكمهــا	فــي	إحتياطــي	إعــادة	تقييــم	اإلســتثمارات.	عندمــا	يتــم	إســتبعاد	األصــل،	ال	يتــم	تحويــل	المكســب	أو	الخســارة	المتراكمــة	ســابقًا	

فــي	إحتياطــي	إعــادة	تقييــم	إســتثمارات	إلــى	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	الموحــد،	ولكــن	يتــم	إعــادة	تصنيفهــا	إلــى	األربــاح	المحتجــزة.

يتــم	االعتــراف	بأنصبــة	األربــاح	لهــذه	اإلســتثمارات	فــي	أدوات	حقــوق	الملكيــة	فــي	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	الموحــد	عندمــا	ينشــأ	حــق	للمجموعــة	
الســتالم	أنصبــة	األربــاح	وفقــًا	للمعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	١٥	إيــرادات	مــن	عقــود	مقــاوالت	مــع	العمــالء،	إال	إذا	كانــت	أنصبــة	األربــاح	

تمثــل	بوضــوح	تحصيــل	جــزء	مــن	تكلفــة	االســتثمار.	

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
)ه(  األدوات المالية )يتبع(
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الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تــم	قيــاس	األصــل	المالــي	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة	إال	إذا	تــم	قياســه	بالتكلفــة	المطفــأة	أو	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	
الشــامل	اآلخــر.	ومــع	ذلــك،	يمكــن	للمجموعــة	أن	تقــوم	باختيــار	بــدون	رجــوع	عنــد	اإلعتــراف	المبدئــي	لبعــض	االســتثمارات	فــي	أدوات	حقــوق	
الملكيــة	والتــي	بخــالف	ذلــك،	يمكــن	قياســها	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة	لعــرض	التغيــرات	الالحقــة	فــي	القيمــة	العادلــة	فــي	الدخــل	

الشــامل	اآلخــر.

إن	أدوات	الديــن	التــي	ال	تفــي	بمتطلبــات	التكلفــة	المطفــأة	يتــم	قياســها	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة.	باإلضافــة	لذلــك،	إن	أدوات	
الديــن	التــي	تفــي	بمتطلبــات	التكلفــة	المطفــأة	ولكــن	تــم	تحديدهــا	كموجــودات	ماليــة	بالقيمــة	العادلــة	يتــم	قياســها	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	
أو	الخســارة.	يمكــن	تحديــد	أدوات	الديــن	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة	عنــد	االعتــراف	األولــي	إذا	كان	هــذا	التحديــد	مــن	شــأنه	أن	
يلغــي	أو	يقلــل	بصــورة	جوهريــة	القيــاس	أو	االعتــراف	الــذي	ينشــأ	عــن	قيــاس	الموجــودات	أو	المطلوبــات	أو	االعتــراف	بالمكاســب	والخســائر	عليهــا	

علــى	أســس	مختلفــة.

يتــم	إعادة	تصنيف	أدوات	الدين	من	التکلفة	المطفأة	إلــى	القيمة	العادلة	من	خالل	الربــح	أو	الخســارة	إذا	تغيــر	نموذج	األعمال	بحيــث	لــم	تعــد	
تســتوفي	بمتطلبــات	التكلفــة	المطفــأة.	إن	إعــادة	تصنيــف	أدوات	الديــن	المحــددة	كموجــودات	ماليــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة	
عنــد	اإلعتــراف	المبدئــي	غيــر	مســموح	بــه.	يتم	تحديــد	الموجودات	المالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربــح	أو	الخســارة	عند	اإلعتــراف	المبدئي	من	
قبل	المجموعة	فقط	إذا	کان	ذلك	يحــذف	أو	يقــوم	بشــكل	اساســي	بتخفيــض	التناقــض	فــي	القيــاس	أو	اإلعتــراف	الــذي	قــد	ينتــج	بخــالف	ذلــك	من	

قياس	الموجودات	أو	المطلوبات	أو	االعتراف	بالمكاســب	والخسائر	عليهمــا	علی	أسس	مختلفــة.

يتم	قياس	الموجودات	المالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربــح	أو	الخســارة	بالقيمة	العادلة	في	نهايــة	کل	فترة	تقريــر	مالــي،	مع	إدراج	أيــة	مكاســب	
أو	خسائر	ناتجة	عن	إعادة	القياس	في	بيان	الربح	أو	الخسارة	الموحد.	يتــم	إدراج	صافــي	الربــح	أو	الخســارة	المعتــرف	بهــا	فــي	بيــان	الربــح	أو	

الخســارة	الموحد	فــي	بنــد	»صافــي	إيــرادات	االســتثمار«.

يتــم	اإلعتــراف	بأنصبــة	األربــاح	مــن	اإلســتثمارات	فــي	أدوات	حقــوق	الملكيــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة	في	بيان	الربح	أو	
الخسارة	الموحد	عندمــا	ينشــأ	حــق	للمجموعــة	بإســتالم	أنصبــة	األربــاح	وفقــًا	للمعاييــر	الدوليــة	للتقاريــر	الماليــة،	ويتــم	إدراجهــا	فــي	بنــد	»صافــي	

إيــرادات	اإلســتثمار«.

التصنيف )السياسة المحاسبية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١7(

تقــوم	المجموعــة	بتصنيــف	األدوات	الماليــة	ضمــن	الفئــات	التاليــة:	موجــودات	ماليــة	أو	مطلوبــات	ماليــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	
ســتثمارات	محتفــظ	بهــا	لإلســتحقاق.	تقــوم	اإلدارة	بتحديــد	تصنيــف	األدوات	الماليــة	عنــد	 الخســارة،	قــروض	ومدينيــن،	إســتثمارات	متاحــة	للبيــع	واإ

اإلعتــراف	المبدئــي.

الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تشــتمل	هــذه	الفئــة	علــى	فئتيــن	فرعيتيــن:	موجــودات	ماليــة	أو	مطلوبــات	ماليــة	محتفــظ	بهــا	للمتاجــرة	وتلــك	التــي	تــم	تصنيفهــا	منــذ	البدايــة	بالقيمــة	
العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة.	يتــم	تصنيــف	أصــل	مالــي	أو	إلتــزام	مالــي	كمحتفــظ	بــه	للمتاجــرة	إذا	كان	الهــدف	الرئيســي	مــن	شــرائه	هــو	
بيعــه	أو	إعــادة	شــراؤه	فــي	فتــرة	قصيــرة.	قامــت	المجموعــة	بتصنيــف	الموجــودات	الماليــة	أو	المطلوبــات	الماليــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	
او	الخســارة	عندمــا	يتــم	إدارة	الموجــودات	أو	المطلوبــات	وتقييمهــا	واإعــداد	التقاريــر	عنهــا	داخليــًا	علــى	أســاس	القيمــة	العادلــة؛	أو	فــي	حــال	أن	هــذا	
التصنيــف	يقــوم	بحــذف	أو	يخفــض	بشــكل	جوهــري	مــن	عــدم	التطابــق	المحاســبي	الــذي	قــد	ينشــأ؛	أو	إذا	كان	األصــل	أو	اإللتــزام	يحتــوي	علــى	
أدوات	مشــتقة	ضمنيــة	تــؤدي	إلــى	تعديــل	التدفقــات	النقديــة	بشــكل	جوهــري	التــي	ســتكون	مطلوبــة	بموجــب	العقــد	إذا	لــم	يتــم	إجــراء	التصنيــف.	يتــم	

كذلــك	تصنيــف	المشــتقات	الماليــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	او	الخســارة	مــا	لــم	يتــم	تصنيفهــا	كأدوات	تحــوط.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
)ه(  األدوات المالية )يتبع(

الموجودات المالية )يتبع(  )١(
التصنيف )السياسة المحاسبية من ١ يناير ٢٠١٨( )يتبع(
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القروض والمدينون
 

إن	القــروض	والمدينــون	هــي	موجــودات	ماليــة	غيــر	مشــتقة	بدفعــات	ثابتــة	أو	قابلــة	للتحديــد	ال	يتــم	تداولهــا	فــي	ســوق	نشــط	وال	تتوفــر	لــدى	
المجموعــة	رغبــة	فــي	بيعهــا	فــورًا	أو	فــي	المســتقبل	القريــب.	تتضمــن	القــروض	والمدينــون	أرصــدة	نقــد	وأرصــدة	لــدى	البنــوك	المركزيــة،	مســتحق	

مــن	بنــوك	والقــروض	والســلفيات	التــي	يتــم	قياســها	بالتكلفــة	المطفــأة	بإســتخدام	طريقــة	الفائــدة	الفعليــة	ناقصــًا	أي	إنخفــاض	فــي	القيمــة.

اإلستثمارات المحتفظ بها لإلستحقاق 

إن	اإلســتثمارات	المحتفــظ	بهــا	لتاريــخ	اإلســتحقاق	هــي	موجــودات	ماليــة	غيــر	مشــتقة	بدفعــات	ثابتــة	أو	قابلــة	للتحديــد	وبإســتحقاقات	ثابتــة	وتتوفــر	
لــدى	إدارة	المجموعــة	رغبــة	إيجابيــة	وقــدرة	علــى	اإلحتفــاظ	بهــا	لإلســتحقاق.

اإلستثمارات المتاحة للبيع 

يتم	تصنيف	الموجودات	المالية	غير	المشتقة	التي	ال	يتم	تصنيفها	ضمن	أي	فئة	أخرى	من	الموجودات	المالية	كإستثمارات	متاحة	للبيع.

مطلوبات مالية أخرى

يتــم	قيــاس	المطلوبــات	الماليــة	األخــرى	الحقــًا	بالتكلفــة	المطفــأة	بإســتخدام	ســعر	الفائــدة	الفعلــي.	إن	طريقــة	الفائــدة	الفعليــة	هــي	طريقــة	إلحتســاب	
التكلفــة	المطفــأة	للمطلوبــات	الماليــة	وتوزيــع	مصاريــف	الفوائــد	علــى	الفتــرة	المرتبطــة	بهــا.	إن	معــدل	الفائــدة	الفعــال	هــو	المعــدل	الــذي	يخصــم	
تمامــًا	الدفعــات	النقديــة	المســتقبلية	)ويضــم	جميــع	الرســوم	المدفوعــة	والمقبوضــة،	والعــالوات	والتــي	تعتبــر	جــزءًا	ال	يتجــزأ	مــن	معــدل	الفائــدة	الفعلــي	
وكذلــك	تكاليــف	المعامــالت	والعــالوات	والخصومــات	األخــرى(	المتوقعــة	فــي	إطــار	العمــر	الزمنــي	المتوقــع	ألداة	الديــن	أو	لفتــرة	أقصــر	إذا	كان	

ذلــك	مناســبا،	وذلــك	إلــى	صافــي	القيمــة	المدرجــة	عنــد	اإلعتــراف	المبدئــيً.	

إعادة التصنيف

إذا	تغير	نموذج	األعمال	الذي	تحتفظ	المجموعة	بموجبه	بموجودات	مالية،	يتم	إعادة	تصنيف	الموجودات	المالية	التي	تأثرت.	تسري	متطلبات	
التصنيــف	والقيــاس	المتعلقــة	بالفئــة	الجديــدة	بأثــر	مســتقبلي	إعتبــارَا	مــن	اليــوم	األول	مــن	فتــرة	التقريــر	األولــى	بعــد	التغييــر	فــي	نمــوذج	األعمــال	
والــذي	ينتــج	عنــه	إعــادة	تصنيــف	الموجــودات	الماليــة	للمجموعــة.	خالل	السنة	المالية	الحالية	والفترة	المحاسبية	السابقة،	لم	يکن	هنــاك	أي	تغيير	
في	نموذج	األعمال	الذي	تحتفظ	المجموعة	مــن	خاللــه	بموجــودات	مالية	وبالتالي	لم	تتــم	أيــة	إعادة	تصنيف.	يتــم	األخــذ	باإلعتبــار	التغيــرات	فــي	

التدفقــات	النقديــة	التعاقديــة	ضمــن	السياســة	المحاســبية	لتعديــل	واســتبعاد	الموجــودات	الماليــة	الموضحــة	أدنــاه.

شطب

يتــم	شــطب	القــروض	وأوراق	الديــن	عندمــا	ال	يكــون	لــدى	المجموعــة	توقعــات	معقولــة	الســترداد	الموجــودات	الماليــة	)إمــا	بالكامــل	أو	جــزء	
منهــا(.	وتكــون	هــذه	هــي	الحالــة	عندمــا	تقــرر	المجموعــة	أن	المقتــرض	ليــس	لديــه	أصــول	أو	مصــادر	دخــل	يمكــن	ان	تولــد	تدفقــات	نقديــة	كافيــة	
لســداد	المبالــغ	الخاضعــة	للشــطب.	يشــكل	الشــطب	حــدث	إلغــاء	اإلعتــراف.	يمكــن	للمجموعــة	تطبيــق	أنشــطة	اإلنفــاذ	علــى	الموجــودات	الماليــة	

المشــطوبة.	ســتؤدي	المبالــغ	المســتردة	الناتجــة	عــن	أنشــطة	اإلنفــاذ	للمجموعــة	إلــى	تحقيــق	مكاســب	انخفــاض	القيمــة.

إنخفاض القيمة )السياسة المحاسبية من ١ يناير ٢٠١٨(

القياس

بموجــب	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9،	يبقــى	مخصــص	الخســارة	علــى	أســاس	الخســائر	المتوقعــة	مــن	التخلــف	عــن	الســداد	علــى	مــدى	
االثنــي	عشــر	شــهرا	القادمــة	مــا	لــم	تكــن	هنــاك	زيــادة	هامــة	فــي	مخاطــر	االئتمــان.	إذا	كانــت	هنــاك	زيــادة	كبيــرة	فــي	مخاطــر	االئتمــان،	يتــم	قيــاس	

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢ ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
)ه(  األدوات المالية )يتبع(

الموجودات المالية )يتبع(  )١(
التصنيف )السياسة المحاسبية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١7( )يتبع(
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المخصــص	علــى	أنــه	القيمــة	الحاليــة	لجميــع	الخســائر	االئتمانيــة	المتوقعــة	لــألداة	علــى	مــدى	عمرهــا	الكامــل.	تســتخدم	المجموعــة	أســاليب	إحصائيــة	
لتقييــم	إحتمــاالت	التعثــر	والخســائر	بافتــراض	التعثــر	والتــي	تعتبــر	المحــددات	الرئيســية	لتقديــر	الخســارة	اإلئتمانيــة	المتوقعــة.

احتمالية التعثر

تشــكل	احتماليــة	التعثــر	مدخــاًل	رئيســًيا	فــي	قيــاس	الخســارة	االئتمانيــة	المتوقعــة.	وتعتبــر	احتماليــة	التعثــر	تقديًرا	الحتماليــة	التعثــر	عــن	الســداد	علــى	
مــدى	فتــره	زمنيــة	معينــة،	والتــي	يشــمل	إحتســابها	البيانــات	التاريخيــة	واالفتراضــات	والتوقعــات	المتعلقــة	بالظــروف	المســتقبلية.

الخسارة بافتراض التعثر

تعتبــر	الخســارة	بافتــراض	التعثــر	هــي	تقديــر	للخســارة	الناتجة	عن	التعثــر	فــي	السداد.	وهــو	يســتند	إلــى	الفــرق	بيــن	التدفقــات	النقديــة	التعاقديــة	
المســتحقة	وتلــك	التــي	يتوقــع	المقــرض	تحصيلهــا،	مــع	األخــذ	فــي	اإلعتبــار	التدفقــات	النقديــة	مــن	الضمانــات	اإلضافيــة	والتعديــالت	االئتمانيــة	

المتكاملــة.

فيما	يلي	تفاصيل	محددة	حول	احتماالت	التخلف	عن	السداد	والخسارة	بافتراض	التعثر	لمحفظة	البيع	بالتجزئة	ومحفظة	البيع	بالجملة:

١. احتمال التخلف عن السداد والخسارة بافتراض التعثر لمحفظة التجزئة:

يســتلزم	تقديــر	الخســارة	اإلئتمانيــة	المتوقعــة	لمحفظــة	البيــع	بالتجزئــة	تحديــد	احتماليــة	التخلــف	عــن	الســداد	والتعــرض	عنــد	التخلــف	عــن	الســداد		
والخســائر	بافتــراض	التعثــر	بنــاًء	علــى	البيانــات	التاريخيــة.	تــم	إنشــاء	نمــاذج	منفصلــة	للتمويــل	الشــخصي	ومحافــظ	بطاقــات	االئتمــان.

تــم	اســتخدام	بيانــات	مســتوى	التســهيل	التاريخــي	لنمــوذج	إحتماليــة	التعثــر	والخســائر	بافتــراض	التعثــر	مــع	البيانــات	المســتخدمة	للنمــاذج	بمــا	فــي	
ذلــك	حقــول	متعــددة	تضــم	خصائــص	المســتهلك،	خصائــص	مســتوى	التســهيل،	إســتحقاق	القــرض،	خصائــص	المســتهلك/	القــرض	والعوامــل	

االقتصاديــة	الكليــة.

الخسارة بافتراض التعثر 

يتــم	احتســاب	الخســارة	بافتــراض	التعثــر	علــى	أســاس	الرصيــد	المتعثــر	والمبالــغ	المســتردة.	لغــرض	بنــاء	النمــوذج،	لــم	يتــم	األخــذ	باإلعتبــار	أي	مــن	
أي	مــن	حــاالت	التخلــف	عــن	الســداد	متعــددة.	يعتبــر	حــدث	التخلــف	عــن	الســداد	األول	هــو	الحالــة	الطرفيــة	ألحــد	التســهيالت.	بقيــت	التســهيالت	

التــي	تــم	إدخالهــا	بأنهــا	تخلــف	عــن	الســداد	هــي	تخلــف	عــن	الســداد	للفتــرة	الزمنيــة	فــي	مجموعــة	البيانــات.

٢. تقدير الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمحفظة الجملة:

لتقديــر	احتماليــة	التخلــف	عــن	الســداد	والخســارة	الممنوحــة	لمحفظــة	قــروض	الشــركات	التــي	تشــمل	قــروض	الشــركات،	المســتحقة	مــن	البنــوك	
ومحفظــة	اإلســتثمار،	قامــت	المجموعــة	بتنفيــذ	نقطــة	مســتقبلية	فــي	الوقــت	المناســب	إلحتســاب	الخســارة	المتوقعــة	التــي	تتضمــن	محفظــة	البيانــات	

وتحليــل	الســيناريوهات	اإلقتصاديــة.

يســتخدم	النمــوذج	تقديــرات	إحتمــال	التخلــف،	الخســارة	بافتــراض	التعثــر	فــي	إحتســاب	الخســارة	االئتمانيــة	المتوقعــة	لــكل	أداة	مــن	خــالل	الجمــع	بيــن	
المضاعفــة	لتوفيــر	الخســارة	االئتمانيــة	المتوقعــة.	بمــا	أن	الخســارة	االئتمانيــة	المتوقعــة	مطلوبــه	علــى	مــدى	فتــرات	زمنيــة	مختلفــة،	فــإن	النمــوذج	

ينتــج	نقطــة	فــي	فتــرة	زمنيــة	محــددة	للمكونــات	الثالثــة	المنتجــة	لخســارة	اإلئتمــان	المتوقعــة	بموجــب	ســيناريوهات	مختلفــة	لالقتصــاد	الكلــي.

إن	النتائــج	مــن	كل	ســيناريو	محتملــة	مــن	خــالل	حــدوث	الســيناريو	نفســه،	إلنتــاج	المتوســط	المرجــح	لخســارة	اإلئتمــان	المتوقعــة	بموجــب	تحليــل	
الســيناريوهات	المتعــددة	والوصــول	إلــى	تقديــر	نهائــي	للخســارة	االئتمانيــة	المتوقعــة.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢ ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
)ه(  األدوات المالية )يتبع(

الموجودات المالية )يتبع(  )١(
التصنيف )السياسة المحاسبية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١7( )يتبع(
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١7 )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
)ه(  األدوات المالية )يتبع(

الموجودات المالية )يتبع(  )١(
إنخفاض القيمة )السياسة المحاسبية من ٣١ ديسمبر ٢٠١7(

من خالل دورة إحتماالت التخلف

للتقديــر	مــن	خــالل	دورة	إحتمــاالت	التخلــف	عــن	الســداد	للمقتــرض،	قامــت	المجموعــة	بتنفيــذ	نمــاذج	تقييــم	لتقييــم	المخاطــر	التــي	تنــدرج	ضمــن	
فئــات	متعــددة	مــن	األصــول.

يوفــر	نمــوذج	التصنيــف	مــن	خــالل	دورة	احتمــاالت	التخلــف	عــن	الســداد	التــي	تــم	تعيينهــا	بالفعــل	إلــى	تصنيفــات	وكالــة	االئتمــان	الخارجيــة	
حتمــاالت	التخلــف	عــن	الســداد.	بالنســبة	للمتعهديــن	غيــر	المصنفيــن	مــن	خــالل	التصنيفــات	الداخليــة	للمجموعــة	)بمــا	فــي	ذلــك	ســندات	محفظــة	 واإ
االســتثمار(،	تــم	اســتخدام	تقديراتهــم	الخارجيــة.	تــم	اســتخدام	احتمــاالت	التخلــف	عــن	الســداد	المرجــح	للمحفظــة	الصغيــرة	التــي	ال	يمكــن	تصنيفهــا	

مــن	خــالل	نمــاذج	التصنيــف	الداخليــة	أو	كانــت	لهــا	تصنيفــات	خارجيــة.

الموجودات المالية

القروض والسلفيات

يتــم	احتســاب	القيمــة	القابلــة	لالســترداد	للقــروض	والســلفيات	كالقيمــة	الحاليــة	للتدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	المتوقعــة،	مخصومــة	بمعــدل	الفائــدة	
الفعلــي	األصلــي	لــألداة.	ال	يتــم	خصــم	األرصــدة	القصيــرة	األجــل.	يتــم	عــرض	القــروض	والســلفيات	بالصافــي	مــن	مخصصــات	اإلنخفــاض	فــي	
القيمــة.	يتــم	تكويــن	مخصصــات	إنخفــاض	فــي	القيمــة	محــددة	للقيــم	المدرجــة	للقــروض	والســلفيات	التــي	يتــم	تحديدهــا	كمنخفضــة	القيمــة	بنــاءًا	علــى	
مراجعــات	دوريــة	لألرصــدة	القائمــة	وذلــك	بهــدف	تخفيــض	هــذه	القــروض	والســلفيات	إلــى	قيمهــا	القابلــة	لالســترداد.	يتــم	االحتفــاظ	بمخصصــات	
إنخفــاض	فــي	القيمــة	جماعيــة	بهــدف	تخفيــض	القيمــة	المدرجــة	لمحافــظ	القــروض	والســلفيات	المشــابهة	إلــى	قيمهــا	القابلــة	لالســترداد	المقــدرة	بتاريــخ	
بيــان	المركــز	المالــي	الموحــد.	يتــم	إدراج	التغييــرات	فــي	حســاب	المخصــص	ضمــن	بيــان	الربــح	او	الخســارة	الموحــد.	عندمــا	يتبيــن	أن	القــرض	غيــر	

قابــل	لالســترداد،	وبعــد	اســتكمال	كافــة	اإلجــراءات	القانونيــة	الضروريــة،	يتــم	تحديــد	الخســارة	النهائيــة	ويتــم	شــطب	القــرض.

فــي	حــال	تدنــى	مبلــغ	خســارة	اإلنخفــاض	بالقيمــة	فــي	فتــرة	الحقــة،	وكان	باإلمــكان	ربــط	التدنــي	بشــكل	موضوعــي	بحــدث	تــم	بعــد	اإلعتــراف	
باإلنخفــاض	بالقيمــة،	يتــم	عكــس	خســارة	اإلنخفــاض	المعتــرف	بهــا	ســابقًا	مــن	خــالل	حســاب	الربــح	أو	الخســارة	علــى	أال	تتجــاوز	القيمــة	المدرجــة	
لإلســتثمار	بتاريــخ	عكــس	اإلنخفــاض	بالقيمــة	المبلــغ	الــذي	كانــت	ســتكون	عليــه	التكلفــة	المطفــأة	فيمــا	لــو	لــم	يتــم	اإلعتــراف	باإلنخفــاض	بالقيمــة.

اإلستثمارات المحتفظ بها لإلستحقاق

يتــم	قيــاس	خســائر	اإلنخفــاض	فــي	القيمــة	علــى	اإلســتثمارات	المحتفــظ	بهــا	لإلســتحقاق	المدرجــة	بالتكلفــة	المطفــأة	كالفــرق	بيــن	القيمــة	المدرجــة	
والقيمــة	الحاليــة	للتدفقــات	النقديــة	المخصومــة	المقــدرة	بمعــدل	الفائــدة	الفعلــي	األصلــي.	يتــم	إدراج	خســائر	اإلنخفــاض	فــي	القيمــة	ضمــن	الربــح	او	
الخســارة	ويتــم	عكســها	فــي	حســاب	المخصــص	مقابــل	هــذه	الموجــودات	الماليــة.	فــي	حــال	أدى	حــدث	الحــق	إلــى	تخفيــض	خســارة	اإلنخفــاض	فــي	

القيمــة،	يتــم	تســجيل	خســارة	اإلنخفــاض	فــي	القيمــة	مــن	خــالل	الربــح	او	الخســارة.	

اإلستثمارات المتاحة للبيع

يتــم	إدراج	خســائر	اإلنخفــاض	فــي	قيمــة	اإلســتثمارات	المتاحــة	للبيــع	مــن	خــالل	تحويــل	الفــرق	بيــن	تكلفــة	االســتحواذ	والقيمــة	العادلــة	الحاليــة،	
ناقصــًا	أي	خســارة	إنخفــاض	فــي	قيمــة	ذلــك	األصــل	المالــي	المــدرج	ســابقًا	ضمــن	بيــان	الربــح	او	الخســارة	الموحــد	خــارج	حقــوق	المســاهمين	إلــى	
بيــان	الربــح	او	الخســارة	الموحــد.	إن	خســائر	اإلنخفــاض	فــي	قيمــة	أدوات	حقــوق	الملكيــة	المدرجــة	ضمــن	بيــان	الربــح	او	الخســارة	الموحــد	ال	يتــم	
عكســها	مــن	خــالل	بيــان	الربــح	او	الخســارة	الموحــد.	فــي	حــال	أدى	حــدث	الحــق	إلــى	تخفيــض	مبلــغ	خســارة	إنخفــاض	قيمــة	أدوات	الديــن	المتاحــة	

للبيــع،	يتــم	عكــس	خســارة	اإلنخفــاض	فــي	القيمــة	ضمــن	الربــح	او	الخســارة.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  ٢
)ه(  األدوات المالية )يتبع(

الموجودات المالية )يتبع(  )١(

مبادئ قياس القيمة العادلة

يتــم	تحديــد	القيمــة	العادلــة	بالنســبة	لإلســتثمارات	والمشــتقات	المتداولــة	فــي	ســوق	نشــط	بالرجــوع	إلــى	األســعار	الســوقية	المتداولــة.	يتــم	إســتخدام	
أســعار	الطلــب	للموجــودات	ويتــم	إســتخدام	أســعار	العــرض	للمطلوبــات.	تعتمــد	القيمــة	العادلــة	لإلســتثمارات	فــي	صناديــق	اإلســتثمار	المشــتركة،	أو	
صناديق	اإلســتثمار	المشــابهة	على	أســاس	آخر	قيمة	متوفرة	لصافي	الموجودات	كما	يتم	نشــرها	من	قبل	مدير	الصندوق.	بالنســبة	لإلســتثمارات	
األخــرى	بمــا	فــي	ذلــك	أســهم	الخزينــة،	يتــم	تحديــد	تقديــر	معقــول	للقيمــة	العادلــة	لإلســتثمارات	األخــرى	بالرجــوع	إلــى	أســعار	معامــالت	حديثــة	تشــمل	

مثــل	هــذه	اإلســتثمارات،	القيمــة	الســوقية	الحاليــة	ألدوات	مشــابهة	فــي	الجوهــر،	أو	بنــاًء	علــى	التدفقــات	النقديــة	المخصومــة	المتوقعــة.

إن	القيمــة	العادلــة	المقــدرة	للودائــع	التــي	ليــس	لهــا	تاريــخ	إســتحقاق	محــدد،	والتــي	تشــمل	ودائــع	ال	تحمــل	أيــة	فوائــد،	هــي	المبالــغ	التــي	يتــم	ســدادها	
عنــد	الطلــب.

يتــم	احتســاب	القيمــة	العادلــة	لعقــود	العمــالت	األجنبيــة	اآلجلــة	وعقــود	تبــادل	الفائــدة	وعقــود	الخيــارات	بالرجــوع	إلــى	العقــود	ذات	اإلســتحقاقات	
المشــابهة.

يتــم	احتســاب	القيمــة	العادلــة	لإلســتثمارات	الغيــر	متداولــة	بالرجــوع	إلــى	التدفقــات	النقديــة	المخصومــة	أو	نمــاذج	التســعير	أو	أســعار	تــداول	الوســطاء	
في	الســوق.

تم	اإلفصاح	عن	المعلومات	حول	القيمة	العادلة		لإلستثمارات	المحتفظ	بها	لإلستحقاق	في	إيضاح	رقم	٥/٣.

مقاصة األدوات المالية

تتــم	مقاصــة	الموجــودات	والمطلوبــات	الماليــة	ويــدرج	المبلــغ	الصافــي	فــي	بيــان	المركــز	المالــي	الموحــد	فقــط	عنــد	وجــود	حــق	قانونــي	ملــزم	بمقاصــة	
المبالــغ	المعتــرف	بهــا	وعندمــا	تنــوي	المجموعــة	تســوية	الموجــودات	والمطلوبــات	علــى	أســاس	الصافــي،	أو	بيــع	الموجــودات	وتســديد	المطلوبــات	

فــي	آن	واحــد.

يتــم	عــرض	اإليــرادات	والمصاريــف	علــى	أســاس	الصافــي	إال	عندمــا	تســمح	بذلــك	المعاييــر	الدوليــة	للتقاريــر	الماليــة،	أو	عندمــا	تكــون	هنــاك	أربــاح	
وخســائر	ناشــئة	عــن	مجموعــة	مــن	المعامــالت	المماثلــة	مثــل	نشــاط	التــداول	لــدى	المجموعــة.

إلغاء اإلعتراف

تقــوم	المجموعــة	بإلغــاء	اإلعتــراف	بأصــل	مالــي	فقــط	عنــد	إنتهــاء	الحقــوق	التعاقديــة	المتعلقــة	باســتالم	التدفقــات	النقديــة	مــن	األصــل	أو	عندمــا	
تحــول	المجموعــة	حقوقهــا	بإســتالم	التدفقــات	النقديــة	التعاقديــة	لألصــل	المالــي	فــي	معاملــة	والتــي	بموجبهــا	يتــم	تحويــل	كافــة	مخاطــر	ومنافــع	ملكيــة	
األصــل	المالــي	بشــكل	جوهــري	إلــى	طــرف	آخــر.	أمــا	فــي	حالــة	عــدم	قيــام	المجموعــة	بالتحويــل	أو	اإلحتفــاظ	بمخاطــر	ومنافــع	الملكيــة	بشــكل	
جوهــري	واســتمرارها	بالســيطرة	علــى	األصــل	المحــول،	تقــوم	المجموعــة	باإلعتــراف	بحصتهــا	المســتبقاة	فــي	األصــل	المحــول	والمطلوبــات	المتعلقــة	
بــه	فــي	حــدود	المبالــغ	المتوقــع	دفعهــا.	أمــا	فــي	حالــة	إحتفــاظ	المجموعــة	بكافــة	مخاطــر	ومنافــع	الملكيــة	لألصــل	المالــي	المحــول	بشــكل	جوهــري،	

فــإن	المجموعــة	تســتمر	باإلعتــراف	باألصــل	المالــي	وبأيــة	إقتراضــات	مرهونــة	للعوائــد	المســتلمة.

عنــد	إلغــاء	اإلعتــراف	باالصــل	المالــي	بالكامــل،	يتــم	اإلعتــراف	بالفــرق	بيــن	القيمــة	المدرجــة	لألصــل	ومجمــوع	كٍل	مــن	البــدل	المســتلم	والمســتحق	
والمكاســب	أو	الخســائر	المتراكمــة	والتــي	تــم	اإلعتــراف	بهــا	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	والمتراكمــة	فــي	حقــوق	الملكيــة	فــي	الربــح	أو	الخســارة،	مــع	
ــا	لقيــاس	القيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر،	حيــث	ال	يتــم	إعــادة	تصنيــف	 اســتثناء	االســتثمار	فــي	األســهم	التــي	تــم	تصنيفــه	وفًق
الربــح	/	الخســارة	المتراكمــة	المعتــرف	بهــا	ســابقًا	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	إلــى	الربــح	أو	الخســارة،	ولكــن	يتــم	تحويلهــا	إلــى	األربــاح	المســتبقاة.
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المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية  )٢(
التصنيف كدين أو حقوق ملكية

إن	أدوات	الديــن	وحقــوق	الملكيــة	المصــدرة	مــن	قبــل	المجموعــة	يتــم	تصنيفهــا	إمــا	كمطلوبــات	ماليــة	أو	كحقــوق	ملكيــة	حســب	جوهــر	الترتيبــات	
التعاقديــة	وتعريفــات	اإللتــزام	المالــي	وأداة	حقــوق	الملكيــة.

إن	اإللتــزام	المالــي	هــو	التــزام	تعاقــدي	بتســليم	نقــد	أو	أصــل	مالــي	آخــر	أو	لتبــادل	موجــودات	ماليــة	أو	مطلوبــات	ماليــة	مــع	منشــأة	أخــرى	ضمــن	
شــروط	يحتمــل	ان	تكــون	غيــر	مرضيــة	للمجموعــة	أو	عقــد	قــد	يتــم	تســويته	فــي	أدوات	حقــوق	الملكيــة	الخاصــة	بالمجموعــة	وهــي	عقــد	غيــر	مشــتق	
تكــون	المجموعــة	ملزمــة	أو	قــد	تضطــر	إلــى	تســليم	عــدد	متغيــر	مــن	أدوات	حقــوق	الملكيــة	الخاصــة	بهــا،	أو	عقــد	مشــتق	علــى	حقــوق	الملكيــة	
الخاصــة	التــي	ســيتم	أو	يمكــن	تســويتها	بخــالف	تبــادل	مبلــغ	نقــدي	محــدد	)أو	أصــل	مالــي	آخــر(	لعــدد	محــدد	مــن	أدوات	حقــوق	الملكيــة	الخاصــة	

بالمجموعــة.

أدوات حقوق الملكية
تمثــل	أداة	حقــوق	الملكيــة	أي	عقــد	يــدل	علــى	حصــة	متبقيــة	فــي	أصــول	منشــأة	مــا	بعــد	خصــم	جميــع	مطلوباتهــا.	يتــم	اإلعتــراف	بــأدوات	حقــوق	

الملكيــة	المصــدرة	مــن	قبــل	المجموعــة	بالعائــدات	المســتلمة	بعــد	خصــم	صافــي	تكاليــف	اإلصــدار	المباشــرة.

يتــم	اإلعتــراف	بإعــادة	شــراء	أدوات	حقــوق	الملكيــة	الخاصــة	بالشــركة	وخصمهــا	مباشــرة	فــي	حقــوق	الملكيــة.	ال	يتــم	اإلعتــراف	بــأي	مكســب	أو	
خســارة	فــي	الربــح	أو	الخســارة	عنــد	شــراء،	بيــع،	إصــدار	أو	إلغــاء	أدوات	حقــوق	الملكيــة	الخاصــة	بالشــركة.

مطلوبات مالية 
يتم	قياس	جميع	المطلوبات	المالية	الحقًا	بالتكلفة	المطفأة	أو	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة.

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتــم	تصنيــف	المطلوبــات	الماليــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة	عندمــا	تكــون	المطلوبــات	الماليــة	محتفــظ	بهــا	للمتاجــرة	أو	تحديدهــا	

بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة.

يتم	تصنيف	اإللتزام	المالي	كمحتفظ	به	للمتاجرة	في	حال:

· تم	اإلستحواذ	عليه	مبدئيا	بهدف	إعادة	شرائه	في	المستقبل	القريب؛	أو		
· عنــد	اإلعتــراف	األولــي	كونــه	جــزء	مــن	محفظــة	أدوات	ماليــة	محــددة	تقــوم	المجموعــة	بإدارتهــا	ولهــا	نمــط	فعلــي	حديــث	يظهــر		

تحصيــل	أربــاح	قصيــرة	األجــل؛	أو	
· هو	أداة	مشتقة،	وغير	مصنف	وفعال	كأداة	تحوط.	

يمكــن	تصنيــف	اإللتــزام	المالــي	غيــر	اإللتــزام	المالــي	المحتفــظ	بــه	للمتاجــرة	كإلتــزام	مالــي	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة	عنــد	
اإلعتــراف	المبدئــي	فــي	حــال:

· كان	هذا	التصنيف	يحذف	أو	يقوم	بشكل	أساسي	بتخفيض	التناقض	في	القياس	أو	اإلعتراف	الذي	قد	ينتج	بخالف	ذلك؛	أو	
· كان	األصــل	المالــي	يشــكل	جــزءًا	مــن	مجموعــة	موجــودات	أو	مطلوبــات	ماليــة	أو	كالهمــا	ويتــم	إدارتــه	وتقييــم	أدائــه	علــى	أســاس		

القيمــة	العادلــة	وفقــا	إلدارة	المخاطــر	أو	إســتراتيجية	اإلســتثمار	الموثقــة	لــدى	المجموعــة	وتقديــم	المعلومــات	حــول	التجميــع	داخليــًا	
علــى	ذلــك	االســاس؛	أو	

· كان	األصــل	يشــكل	جــزءًا	مــن	أحــد	العقــود	التــي	تتضمــن	واحــد	أو	أكثــر	مــن	المشــتقات	المتداخلــة	وفــي	حــال	أن	المعيــار	الدولــي		
للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	يســمح	بتصنيــف	كامــل	العقــد	المشــترك	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  ٢
)ه(  األدوات المالية )يتبع(
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يتــم	إدراج	المطلوبــات	الماليــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة	بالقيمــة	العادلــة،	ويتــم	اإلعتــراف	بأيــة	مكاســب	أو	خســائر	ناتجــة	عــن	
إعــادة	القيــاس	فــي	الربــح	أو	الخســارة.	إن	صافــي	المكاســب	أو	الخســائر	المعتــرف	بهــا	فــي	الربــح	أو	الخســارة	يتضمــن	أي	فائــدة	مدفوعــة	علــى	

اإللتــزام	المالــي	وتــدرج	فــي	بنــد	"المكاســب	والخســائر	األخــرى". 

مطلوبات مالية يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة

يتــم	قيــاس	المطلوبــات	الماليــة	غيــر	المحتفــظ	بها	للمتاجــرة	والتي	ال	يتم	تحديدهــا	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربــح	أو	الخســارة	الحقــًا	بالتكلفــة	
المطفــأة	بإســتخدام	ســعر	الفائــدة	الفعلــي.

إن	طريقــة	الفائــدة	الفعليــة	هــي	طريقــة	إلحتســاب	التكلفــة	المطفــأة	للمطلوبــات	الماليــة	وتوزيــع	مصاريــف	الفوائــد	علــى	الفتــرة	المرتبطــة	بهــا.	إن	
معــدل	الفائــدة	الفعــال	هــو	المعــدل	الــذي	يخصــم	تمامــًا	الدفعــات	النقديــة	المســتقبلية	)ويضــم	جميــع	الرســوم	والنقــاط	المدفوعــة	أو	المقبوضــة،	والتــي	
تعتبــر	جــزءًا	ال	يتجــزأ	مــن	معــدل	الفائــدة	الفعلــي	وكذلــك	تكاليــف	المعامــالت	والعــالوات	والخصومــات	األخــرى(	المتوقعــة	فــي	إطــار	العمــر	الزمنــي	

المتوقــع	ألداة	الديــن	أو	لفتــرة	أقصــر	إذا	كان	ذلــك	مناســبا،	وذلــك	إلــى	صافــي	القيمــة	المدرجــة	عنــد	اإلعتــراف	المبدئــيً.

عقود ضمانات مالية

إن	عقــد	الضمــان	المالــي	هــو	عقــد	يقتضــي	مــن	الٌمصــدر	أن	يقــوم	بــأداء	دفعــات	محــددة	لتعويــض	حاملــه	عــن	الخســارة	التــي	يتكبدهــا	بســبب	فشــل	
طــرف	محــدد	فــي	أداء	الدفعــات	عنــد	إســتحقاقها	وفقــًا	ألحــكام	وشــروط	أداة	الديــن.

ذا	لــم	يتــم	تصنيفهــا	بالقيمــة	العادلــة،	يتــم	قياســها	الحقــاً	بالمبلــغ	 يتــم	قيــاس	عقــود	الضمانــات	الماليــة	الصــادرة	مــن	قبــل	المجموعــة	بقيمهــا	العادلــة،	واإ
األعلــى	بيــن:

· مبلغ	اإللتزام	بموجب	العقد،	كما	هو	محدد	وفقا	للمعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9؛	و	
· المبلغ	المعترف	به	في	البداية	مخصومًا	منه،	إذا	كان	ذلك	مناسبا،	اإلطفاء	المتراكم	وفقا	لسياسات	اإلعتراف	باإليرادات.	

لم	تقم	المجموعة	بتحديد	أية	عقود	ضمانات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة.

إلتزامات القروض

إلتزامات	القروض	هي	إلتزامات	ثابتة	لتوفير	اإلئتمان	وفقا	لألحكام	والشروط	المحددة	مسبقا.

يتــم	قيــاس	المطلوبــات	الناتجــة	عــن	إلتزامــات	تقديــم	قــرض	بســعر	فائــدة	أقــل	مــن	الســوق	مبدئيــا	بالقيمــة	العادلــة	ويتــم	إطفــاء	القيمــة	األوليــة	علــى	
مــدى	عمــر	اإللتــزام.	يتــم	تســجيل	اإللتــزام	الحقــًا	بالقيمــة	المطفــأة	والقيمــة	الحاليــة	ألي	دفعــة	متوقعــة	لتســوية	اإللتــزام	أيهمــا	أعلــى	عندمــا	تصبــح	

الدفعــة	بموجــب	العقــد	محتملــة.

إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية

تقــوم	المجموعــة	بإلغــاء	اإلعتــراف	بالمطلوبــات	الماليــة	عندمــا	وفقــط	عندمــا	يتــم	إســتيفاء	اإللتــزام	أو	إلغائــه	أو	إنتهــاء	صالحيتــه.	يتــم	اإلعتــراف	
بالفــرق	بيــن	المبلــغ	المــدرج	لإللتــزام	المالــي	الــذي	تــم	إلغــاء	اإلعتــراف	بــه	والمبلــغ	المدفــوع	والمســتحق	فــي	الربــح	أو	الخســارة.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  ٢
)ه(  األدوات المالية )يتبع(

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية )يتبع(  )٢(
مطلوبات مالية )يتبع(

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )يتبع(
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)و(  إنخفاض القيمة

الموجودات المالية   )١(

تقــوم	المجموعــة	باإلعتــرف	بمخصصــات	الخســائر	المتعلقــة	بخســائر	االئتمــان	المتوقعــة	علــى	األدوات	الماليــة	التاليــة	التــي	لــم	يتــم	قياســها	بالقيمــة	
العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة:

-	القروض	والسلفيات	المقدمة	للبنوك؛
-	القروض	والسلفيات	المقدمة	للعمالء؛

-	أوراق	استثمار	الدين؛
-	ذمم	اإليجار	المدينة؛

-	التزامات	القروض	الصادرة؛	
-	عقود	الضمان	المالي	الصادرة؛	و

-	خطابات	الضمان	ضمن	المعامالت	المالية	التجارية

لم	يتم	اإلعتراف	بخسائر	إنخفاض	القيمة	على	إستثمارات	حقوق	الملكية.

باســتثناء	الموجــودات	الماليــة	المشــتراة	أو	الناشــئة	ذات	القيمــة	اإلئتمانيــة	المنخفضــة	)والتــي	تــم	أخذهــا	باإلعتبــار	بشــكل	منفصــل(،	يجــب	قيــاس	
خســائر	االئتمــان	المتوقعــة	مــن	خــالل	مخصــص	خســارة	بمبلــغ	يعــادل:

خســائر	ائتمانيــة	متوقعــة	خــالل	فتــرة	١2	شــهرًا،	أي	خســائر	ائتمانيــة	متوقعــة	ناتجــة	عــن	أحــداث	التخلــف	عــن	الســداد	فــي	األداة	الماليــة	- 
المتوقعــة	خــالل	١2	شــهرًا	مــن	تاريــخ	التقريــر،	)يشــار	إليهــا	بالفئــة	األولــى(؛	أو

خســائر	ائتمانيــة	متوقعــة	علــى	مــدى	الحيــاة،	أي	خســائر	ائتمانيــة	متوقعــة	علــى	مــدى	الحيــاة	ناتجــة	عــن	جميــع	أحــداث	التخلــف	عــن	- 
الســداد	المتوقعــة	علــى	مــدى	عمــر	األداة	الماليــة	)يشــار	إليهــا	بالفئــة	الثانيــة	والفئــة	الثالثــة(.

إن	خســائر	االئتمــان	المتوقعــة	هــي	تقديــر	مرجــح	محتمــل	للقيمــة	الحاليــة	للخســائر	االئتمانيــة.	يتم	قياس	هــذه	القيمة	بأنهــا	القيمة	الحالية	للفرق	
بين	التدفقات	النقدية	المستحقة	للمجموعة	بموجب	العقد	والتدفقات	النقدية	التي	تتوقع	المجموعة	أن	تســتلمها	نتيجة	الســيناريوهات	االقتصادية	

المتعــددة	المســتقبلية	المرجحــة،	مخصومــة	علــى	أســاس	سعر	الفائدة	الفعلي	لألصل.

بالنســبة	إلــى	التزامــات	القــروض	غيــر	المســحوبة،	فــإن	خســائر	االئتمــان	المتوقعــة	هــي	الفــرق	بيــن	القيمــة	الحاليــة	للفــرق	بيــن	التدفقــات	- 
النقديــة	التعاقديــة	المســتحقة	للمجموعــة	إذا	قــام	حامــل	االلتــزام	بســحب	القــرض	والتدفقــات	النقديــة	التــي	تتوقــع	المجموعــة	اســتالمها	إذا	

تــم	ســحب	القــرض.

بالنســبة	لعقــود	الضمــان	المالــي،	فــإن	خســائر	االئتمــان	المتوقعــة	هــي	الفــرق	بيــن	المدفوعــات	المتوقعــة	لتســديد	حامــل	أداة	الديــن	- 
المضمونــة	ناقًصــا	أي	مبالــغ	تتوقــع	المجموعــة	اســتالمها	مــن	حاملهــا	أو	مــن	المديــن	أو	أي	طــرف	آخــر.

تقــوم	المجموعــة	بشــكل	رئيســي	بقيــاس	الخســائر	اإلئتمانيــة	المتوقعــة	علــى	أســاس	فــردي	لغالبيــة	المحفظــة	وعلــى	أســاس	جماعــي	لــكل	محفظــة	
صغيــرة	مــن	القــروض	التــي	تتشــابه	فــي	صفــات	المحافــظ	اإلقتصاديــة	محافــظ	القــروض	التــي	تتقاســم	خصائــص	المخاطــر	االقتصاديــة	المماثلــة.

الموجودات المالية ذات القيمة اإلئتمانية منخفضة القيمة

يعتبــر	األصــل	المالــي	هــو	»ذات	قيمــة	إئتمانيــة	منخفضــة«	عنــد	وقــوع	حــدث	أو	أكثــر	لــه	تأثيــر	ضــار	علــى	التدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	المقــدرة	
لألصــل	المالــي.	يشــار	إلــى	الموجــودات	الماليــة	ذات	القيمــة	اإلئتمانيــة	منخفضــة	القيمــة	كموجــودات	المرحلــة	٣.	لــدى	المجموعــة	سياســة	شــاملة	

نخفــاض	فــي	القيمــة	اإلئتمانيــة	بمــا	فــي	ذلــك	البيانــات	القابلــة	للمالحظــة	حــول: لتقييــم	األدلــة	علــى	الزيــادة	فــي	مخاطــر	االئتمــان	واإ

صعوبات	مالية	هامة	يواجهها	المصدر	أو	المقترض؛	و/	أو)أ( 
إخالل	في	العقد،	على	سبيل	المثال	العجز	أو	التأخير	في	التسديد	عن	الفترة	المسموح	بها؛	)ب( 

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
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قــد	ال	يكــون	مــن	الممكــن	تحديــد	حــدث	واحــد	-	بــداًل	مــن	ذلــك،	فــإن	التأثيــر	المشــترك	لعــدة	أحــداث	قــد	يتســبب	فــي	تحــول	الموجــودات	الماليــة	إلــى	
منخفضة	القيمة.	تقوم	المجموعة	بتقييم	ما	إذا	کانت	أدوات	الدين	التي	تعتبر	موجودات	مالية	التي	تم	قياسها	بالتکلفة	المطفأة	أو	بالقيمة	العادلة	
من	خالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	هــي	ذات	قيمــة	إئتمانيــة	منخفضــة	في	تاريخ	کل	تقرير.	لتقييم	ما	إذا	کانت	أدوات	الدين	السيادية	والشرکات	
ذات	قيمــة	إئتمانيــة	منخفضــة،	فــإن	المجموعــة	تأخــذ	باإلعتبــار	العوامــل	مثل	السندات	والتصنيفات	االئتمانية	وقدرة	المقترض	علی	الحصــول	علــى	

التمويل	بخــالف	المعاييــر	النوعيــة	المرتبطــة	بعــد	أيــام	التاخيــر.

يعتبــر	القــرض	ذات	قيمــة	إئتمانيــة	منخفضــة	عنــد	منــح	االمتيــاز	للمقتــرض	بســبب	تدهــور	الوضــع	المالــي	للمقتــرض،	مــا	لــم	يكــن	هنــاك	دليــل	علــى	
أنــه	نتيجــة	لمنــح	االمتيــاز،	فــإن	خطــر	عــدم	الحصــول	علــى	التدفقــات	النقديــة	التعاقديــة	قــد	إنخفــض	بشــكل	هــام	وال	توجــد	مؤشــرات	أخــرى	إلنخفــاض	
القيمــة.	بالنســبة	للموجــودات	الماليــة	التــي	يتــم	النظــر	فيهــا	إلــى	اإلمتيــازات	ولكــن	ال	يتــم	منحهــا،	يتــم	اعتبــار	الموجــودات	اإلئتمانيــة		منخفضــة	القيمــة	
عندمــا	يكــون	هنــاك	أدلــه	ملحوظــة	علــى	إنخفــاض	قيمــة	االئتمــان	بمــا	فــي	ذلــك	الوفــاء	بتعريــف	التخلــف	عــن	الســداد.	يشــمل	تعريــف	التخلــف	عــن	
الســداد	)انظــر	أدنــاه(	عــدم	وضــوح	فــي	مؤشــرات	التســديد	إذا	كانــت	المبالــغ	مســتحقة	الدفــع	لمــدة	90	يوًمــا	أو	أكثــر	إال	إذا	كان	القــرض	ينطبــق	

عليــه	إقتــراض	قابــل	للطعــن	بموجــب	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9.

الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات القيمة اإلئتمانية منخفضة القيمة

يتــم	التعامــل	مــع	الموجــودات	الماليــة	المشــتراة	أو	الناشــئة	ذات	القيمــة	اإلئتمانيــة	منخفضــة	القيمــة	بطريقــة	مختلفــة	نظــًرا	ألن	األصــل	يكــون	بقيمــة	
ائتمانيــة	منخفضــة	عنــد	االعتــراف	األولــي.	بالنســبة	لهــذه	الموجــودات،	تقــوم	المجموعــة	باإلعتــراف	بجميــع	التغيــرات	فــي	خســائر	اإلئتمــان	المتوقعــة	
مــدى	الحيــاة	منــذ	اإلعتــراف	المبدئــي	كمخصــص	خســارة	مــع	اإلعتــراف	بــأي	تغييــرات	فــي	الربــح	أو	الخســارة.	إن	التغييــر	اإليجابــي	لمثــل	هــذه	

األصــول	يــؤدي	إلــى	تحقيــق	مكاســب	انخفــاض	القيمــة.

تعريف التخلف عن السداد

إن	تعريــف	التخلــف	عــن	الســداد	هــو	أمــر	جوهــري	فــي	تحديــد	خســائر	اإلئتمــان	المتوقعــة.	يســتخدم	تعريــف	التخلــف	عــن	الســداد	فــي	قيــاس	مبلــغ	
خســائر	االئتمــان	المتوقعــة	وفــي	تحديــد	مــا	إذا	كان	مخصــص	الخســارة	يســتند	إلــى	خســائر	ائتمانيــة	متوقعــة	لمــدة	١2	شــهرًا	أو	علــى	مــدى	الحيــاة،	
ألن	التخلــف	عــن	الســداد	هــو	أحــد	مكونــات	احتمــال	التخلــف	عــن	الســداد	الــذي	يؤثــر	علــى	كٍل	مــن	قيــاس	خســائر	االئتمــان	المتوقعــة	وتحديــد	

زيــادة	هامــة	فــي	مخاطــر	االئتمــان.

تعتبر	المجموعة	ما	يلي	بمثابة	حدث	للتخلف	عن	السداد:

يستحق	المقرض	أكثر	من	90	يوًما	على	أي	التزام	ائتماني	مادي	إلى	المجموعة؛	أو- 
من	غير	المحتمل	أن	يقوم	المقترض	بتسديد	التزاماته	االئتمانية	للمجموعة	بالكامل.- 

تــم	تصميــم	تعريــف	التخلــف	عــن	الســداد	بشــكل	مناســب	ليعكــس	الخصائــص	المختلفــة	ألنــواع	مختلفــة	مــن	الموجــودات.	يتــم	إعتبــار	الحســابات	
البنكيــة	المكشــوفة	مســتحقة	الســداد	عندمــا	يقــوم	العميــل	باإلخــالل	بالحــدود	التــي	تــم	تحديدهــا	لــه	أو	تــم	إخطــاره	بحــدود	أصغــر	مــن	المبلــغ	الحالــي	

المســتحق.

عنــد	تقييــم	مــا	إذا	كان	مــن	غيــر	المحتمــل	أن	يقــوم	المقتــرض	بتســديد	التزامــه	االئتمانــي،	تأخــذ	المجموعــة	باإلعتبــار	المؤشــرات	النوعيــة	والكميــة.	
تعتمــد	المعلومــات	التــي	تــم	تقييمهــا	علــى	نــوع	األصــل،	علــى	ســبيل	المثــال	فــي	اإلقــراض	للشــركات،	فــإن	المؤشــر	النوعــي	المســتخدم	هــو	اإلخــالل	
بالعهــود،	وهــو	أمــر	غيــر	مناســب	إلقــراض	األفــراد.	إن	المؤشــرات	الكميــة،	مثــل	التأخــر	فــي	الســداد	وعــدم	الســداد	إللتــزام	آخــر	مــن	نفــس	الطــرف	
المقابــل،	هــي	مدخــالت	رئيســية	فــي	هــذا	التحليــل.	تســتخدم	المجموعــة	مجموعــة	متنوعــة	مــن	مصــادر	المعلومــات	لتقييــم	التخلــف	عــن	الســداد	والتــي	

يتــم	تطويرهــا	داخلًيــا	أو	الحصــول	عليهــا	مــن	مصــادر	خارجيــة.

بالنســبة	لتقييــم	الخســارة	اإلئتمانيــة	المتوقعــة،	تســتخدم	المجموعــة	تعريــف	التخلــف	بمــا	فــي	ذلــك	تطبيــق	االفتــراض	القابــل	للطعــن	بموجــب	المعيــار	
الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	حســب	االقتضــاء.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
)و(  إنخفاض القيمة )يتبع(

الموجودات المالية )يتبع(   )١(
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زيادة هامة في مخاطر االئتمان

لتزامــات	القــروض	الصــادرة	وعقــود	الضمــان	المالــي	التــي	تخضــع	لمتطلبــات	انخفــاض	القيمــة	 تقــوم	المجموعــة	بمراقبــة	جميــع	الموجــودات	الماليــة	واإ
لتقييــم	مــا	إذا	كانــت	هنــاك	زيــادة	هامــة	فــي	مخاطــر	االئتمــان	منــذ	االعتــراف	األولــي.	إذا	كانــت	هنــاك	زيــادة	هامــة	فــي	مخاطــر	االئتمــان،	ســتقوم	

المجموعــة	بقيــاس	مخصصــات	الخســارة	علــى	أســاس	مــدة	الحيــاة	بــداًل	مــن	الخســارة	اإلئتمانيــة	المتوقعــة	لمــدة	١2	شــهرًا.

عنــد	تقييــم	مــا	إذا	كانــت	مخاطــر	االئتمــان	علــى	األداة	الماليــة	قــد	ارتفعــت	بشــكل	هــام	منــذ	االعتــراف	األولــي،	تقــوم	المجموعــة	بمقارنــة	مخاطــر	
حــدوث	التخلــف	عــن	الســداد	علــى	األداة	الماليــة	فــي	تاريــخ	التقريــر	اســتنادًا	إلــى	اإلســتحقاق	المتبقــي	لــألداة	مــع	وجــود	خطــر	حــدوث	تخلــف	
كان	متوقًعــا	لفتــرة	االســتحقاق	المتبقيــة	فــي	تاريــخ	التقريــر	الحالــي	عندمــا	تــم	االعتــراف	بــاألداة	الماليــة	ألول	مــرة.	عنــد	إجــراء	هــذا	التقييــم،	تأخــذ	
المجموعــة	باالعتبــار	كٍل	مــن	المعلومــات	الكميــة	والنوعيــة	التــي	تكــون	معقولــة	وقابلــة	للدعــم،	بمــا	فــي	ذلــك	الخبــرة	التاريخيــة	والمعلومــات	التطلعيــة	
المتاحــة	دون	تكلفــة	أو	جهــد	ال	مبــرر	لــه،	بنــاًء	علــى	الخبــرة	التاريخيــة	للمجموعــة	وتقييــم	الخبيــر	اإلئتمانــي	بمــا	فــي	ذلــك	المعلومــات	المســتقبلية.

المقابلــة	 األطــراف	 فيهــا	 تعمــل	 التــي	 للصناعــات	 المســتقبلية	 التوقعــات	 المســتقبلية	 المعلومــات	 تشــمل	 للشــركات،	 المقــدم	 لإلقــراض	 بالنســبة	
للمجموعــة،	والمســتمدة	مــن	تقاريــر	الخبــراء	االقتصادييــن،	المحلليــن	المالييــن،	الهيئــات	الحكوميــة	ومراكــز	األبحــاث	والهيئــات	المماثلــة،	باإلضافــة	
إلــى	النظــر	فــي	مختلــف	المصــادر	الداخليــة	والخارجيــة	للمعلومــات	االقتصاديــة	الفعليــة	والمتوقعــة.	بالنســبة	لألفــراد،	تشــمل	المعلومــات	المســتقبلية	
نفــس	التوقعــات	االقتصاديــة	مثــل	إقــراض	الشــركات	مــع	توقعــات	إضافيــة	للمؤشــرات	االقتصاديــة	المحليــة،	باإلضافــة	إلــى	معلومــات	داخليــة	عــن	
ســلوك	دفــع	العمــالء.	تقوم	المجموعة	بتوزيــع	األطــراف	المقابلــة	بنــاًء	علــى	درجــه	مخاطــر	ائتمانيــة	داخليــة	ذات	صلــة	وفقــًا	لنوعيــه	االئتمــان	
الخاصــة	بهــا.	تعتبــر	المعلومــات	الكميــة	مؤشــرا	رئيســيا	للزيــادة	الهامــة	فــي	مخاطــر	االئتمــان	وتســتند	إلــى	التغييــر	فــي	األيــام	التــي	تجــاوزت	
فتــرة	إســتحقاقها،	التصنيفــات	الداخليــة	أو	التخفيــض	فــي	التصنيــف،	بمــا	فــي	ذلــك	أي	تغييــرات	جوهريــة	فــي	نتائــج	التشــغيل	أو	المركــز	المالــي	

للمقتــرض،	الضامــن،	وغيرهــا	مــن	الظــروف	التشــغيلية	أو	االقتصاديــة	التــي	تؤثــر	ســلًبا	علــى	قــدرة	المقتــرض	علــى	الوفــاء	بااللتزامــات.

تأخــذ	المجموعــة	باإلعتبــار	أيضــًا	بشــكل	منفصــل	بعــض	العوامــل	النوعيــة	لتقييــم	مــا	إذا	كانــت	مخاطــر	االئتمــان	قــد	زادت	بشــكل	هــام.	بالنســبة	
إلقــراض	الشــركات،	هنــاك	تركيــز	خــاص	علــى	الموجــودات	المدرجــة	فــي	»قائمــة	المراقبــة«	بالنظــر	إلــى	أن	التعــرض	يتــم	علــى	قائمــة	المراقبــة	
عندمــا	يكــون	هنــاك	قلــق	مــن	تدهــور	الجــدارة	االئتمانيــة	لطــرف	مقابــل	محــدد.	بالنسبة	إلقراض	األفــراد،	تأخــذ	المجموعة	في	االعتبار	تــوقعات	

الدفــع	واإلجــازات	المدفوعــة،	واالحــداث	مثــل	البطالــة	أو	اإلفــالس	أو	الطــالق	أو	الوفــاة.

عندمــا	يتجــاوز	إســتحقاق	الســداد	لألصــل	٣0	يوًمــا،	تأخــذ	المجموعــة	باإلعتبــار	حــدوث	زيــادة	هامــة	فــي	مخاطــر	االئتمــان	وعندهــا	يكــون	األصــل	
فــي	المرحلــة	الثانيــة	مــن	نمــوذج	انخفــاض	القيمــة،	أي	أنــه	يتــم	قيــاس	مخصــص	الخســارة	كخســائر	ائتمانيــة	متوقعــة	علــى	مــدى	الحيــاة.

الممتلكات والمعدات  )٢(

تعمــل	المجموعــة	فــي	نهايــة	كل	فتــرة	تقريــر	علــى	مراجعــة	القيــم	المدرجــة	للممتلــكات	والمعــدات	وذلــك	لتحديــد	إن	كان	هنالــك	مــا	يشــير	إلــى	أن	هــذه	
الموجــودات	قــد	تعرضــت	إلــى	خســائر	إنخفــاض	القيمــة.	إذا	وجــد	مــا	يشــير	إلــى	ذلــك	يتــم	تقديــر	القيمــة	القابلــة	لإلســترداد	لألصــل	وذلــك	لتحديــد	
خســائر	إنخفــاض	القيمــة	)إن	وجــدت(.	فــي	حــال	عــدم	التمكــن	مــن	تقديــر	القيمــة	القابلــة	لإلســترداد	ألصــل	محــدد،	تقــوم	المجموعــة	بتقديــر	القيمــة	
القابلــة	لإلســترداد	للوحــدة	المنتجــة	للنقــد	التــي	يعــود	إليهــا	األصــل	نفســه.	عندمــا	يمكــن	تحديــد	أســس	توزيــع	معقولــة	وثابتــة،	يتــم	توزيــع	األصــول	
المشــتركة	إلــى	وحــدات	منتجــة	للنقــد	محــددة،	أو	يتــم	توزيعهــا	إلــى	أصغــر	مجموعــة	مــن	الوحــدات	المنتجــة	للنقــد	التــي	يمكــن	تحديــد	أســس	توزيــع	

معقولــة	وثابتــة	لهــا.

إن	القيمــة	القابلــة	لالســترداد	هــي	القيمــة	العادلــة	لألصــل	ناقصــًا	تكلفــة	البيــع	أو	قيمــة	اإلســتخدام،	أيهمــا	أعلــى.	عنــد	تقييــم	قيمــة	اإلســتخدام،	يتــم	
خصــم	التدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	المقــدرة	إلــى	القيمــة	الحاليــة	بإســتخدام	معــدل	الخصــم	قبــل	الضريبــة	الــذي	يعكــس	تقييمــات	الســوق	الحاليــة	

للقيمــة	الزمنيــة	لألمــوال	ومخاطــر	محــددة	متعلقــة	باألصــل	لــم	يتــم	تعديــل	تقديــرات	التدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	بخصوصهــا.	

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  ٢
)و(  إنخفاض القيمة )يتبع(

الموجودات المالية )يتبع(   )١(
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فــي	حــال	تــم	تقديــر	القيمــة	القابلــة	لإلســترداد	ألصــل	)أو	الوحــدة	منتجــة	للنقــد(	بمــا	يقــل	عــن	القيمــة	المدرجــة،	يتــم	تخفيــض	القيمــة	المدرجــة	لألصــل	
)أو	الوحــدة	المنتجــة	للنقــد(	إلــى	القيمــة	القابلــة	لإلســترداد.	يتــم	اإلعتــراف	بخســائر	اإلنخفــاض	مباشــرًة	فــي	الربــح	أو	الخســارة،	إال	إذا	كان	األصــل	

معــاد	تقييمــه	فيتــم	عندهــا	تســجيل	خســائر	اإلنخفــاض	كتنزيــل	فــي	إعــادة	التقييــم.

فــي	حالــة	إســترجاع	خســائر	إنخفــاض	القيمــة	الحقــًا،	تتــم	زيــادة	القيمــة	المدرجــة	لألصــل	)أو	الوحــدة	المنتجــة	للنقــد(	إلــى	القيمــة	المعــاد	تقديرهــا	
القابلــة	لإلســترداد،	بحيــث	ال	تزيــد	القيمــة	المدرجــة	المعدلــة	عــن	القيمــة	المدرجــة	لألصــل	)أو	الوحــدة	المنتجــة	للنقــد(	فيمــا	لــو	لــم	يتــم	إحتســاب	
خســائر	إنخفــاض	القيمــة	فــي	الســنوات	الســابقة.	يتــم	تســجيل	إســترجاع	خســائر	إنخفــاض	القيمــة	مباشــرًة	فــي	الربــح	أو	الخســارة	إال	إذا	كان	األصــل	

قــد	تــم	تســجيله	بالقيمــة	المعــاد	تقييمهــا	وفــي	هــذه	الحالــة	يتــم	تســجيل	إســترجاع	خســائر	إنخفــاض	القيمــة	كزيــادة	فــي	إعــادة	التقييــم.

إستثمارات عقارية

اإلســتثمارات	العقاريــة	هــي	العقــارات	التــي	يتــم	االحتفــاظ	بهــا	إمــا	لتحقيــق	ايــرادات	إيجــار	منهــا	و/أو	لزيــادة	رأس	المــال	)بمــا	فــي	ذلــك	العقــارات	
قيــد	اإلنشــاء	لمثــل	هــذه	الغايــات(.	يتــم	قيــاس	اإلســتثمارات	العقاريــة	مبدئيــًا	بالتكلفــة	بمــا	فــي	ذلــك	تكاليــف	المعاملــة.	بعــد	االعتــراف	األولــي،	يتــم	
إدراج	اإلســتثمارات	العقاريــة	بالقيمــة	العادلــة.	يتــم	إدراج	المكاســب	أو	الخســائر	الناتجــة	عــن	تغيــر	القيمــة	العادلــة	لإلســتثمارات	العقاريــة	فــي	الربــح	

أو	الخســارة	فــي	الفتــرة	التــي	حدثــت	فيهــا.

يتــم	إلغــاء	االعتــراف	باإلســتثمارات	العقاريــة	عنــد	اســتبعادها	أو	ســحبها	نهائيــًا	مــن	الخدمــة	وعندمــا	ال	يكــون	مــن	المتوقــع	أن	تنتــج	منافــع	اقتصاديــة	
مســتقبلية	مــن	اإلســتبعاد.	يتــم	اإلعتــراف	بأيــة	مكاســب	أو	خســائر	ناتجــة	مــن	إلغــاء	االعتــراف	بالعقــار	فــي	الربــح	أو	الخســارة	ضمــن	»صافــي	

مكســب	إســتثمارات	عقاريــة«	فــي	الســنة	التــي	تــم	فيهــا	االســتبعاد	أو	الســحب	مــن	الخدمــة.

الممتلكات والمعدات 

يتــم	إدراج	الممتلــكات	والمعــدات	بالتكلفــة	ناقصــًا	اإلســتهالك	المتراكــم	ومخصصــات	اإلنخفــاض	فــي	القيمــة.	يتــم	تقديــم	اإلســتهالك	علــى	أســاس	
القســط	الثابــت	لكافــة	الممتلــكات	والمعــدات،	باســتثناء	األراضــي	المملوكــة	التــي	تــم	تحديدهــا	بأنهــا	ذات	عمــر	غيــر	محــدد.	وفــي	حــال	كانــت	القيمــة	
المدرجــة	ألصــل	مــا	تتجــاوز	قيمتــه	القابلــة	لالســترداد	المقــدرة،	يتــم	تخفيــض	القيمــة	المدرجــة	لألصــل	إلــى	قيمتــه	القابلــة	لالســترداد	فــورًا.	كمــا	يتــم	
األخــذ	باالعتبــار	مكاســب	وخســائر	البيــع	عنــد	تحديــد	صافــي	الدخــل.	إن	األعمــار	اإلنتاجيــة	المقــدرة	للموجــودات	إلحتســاب	اإلســتهالك	هــي	كمــا	

يلــي:

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  ٢
)و(  إنخفاض القيمة )يتبع(

الممتلكات والمعدات )يتبع(  )٢(

١0	إلى	٥0	سنة  مباني
4	إلى	١0	سنوات أثاث	ومعدات	وسيارات
4	إلى	٥	سنوات أجهزه	الكمبيوتر
٣	إلى	4	سنوات تجديدات	مكاتب
٣	إلى	٥	سنوات برامج	الكمبيوتر

يتــم	إدراج	األعمــال	الرأســمالية	قيــد	اإلنجــاز	مبدئيــًا	بالتكلفــة،	ويتــم	تحويلهــا	عنــد	اكتمــال	اإلنجــاز	إلــى	فئــة	الممتلــكات	والمعــدات	المناســبة	حيــث	
يبــدأ	إســتهالكها.

يتم	مراجعة	طرق	اإلستهالك	واألعمار	االنتاجية	والقيم	المتبقية	بتاريخ	إعداد	التقارير	المالية.	

رهونات قيد البيع

يتــم	إدراج	الموجــودات	غيــر	الماليــة	المســتحوذ	عليهــا	مقابــل	القــروض	والســلفيات	بهــدف	احتســابها	بصــورة	نظاميــة	كموجــودات	محتفــظ	بهــا	للبيــع	
ضمــن	»الموجــودات	األخــرى«.	يتــم	إدراج	األصــل	المتحصــل	عليــه	بقيمتــه	العادلــة	ناقصــًا	تكاليــف	البيــع	والقيمــة	المدرجــة	للقــرض	)صافــي	
مخصــص	اإلنخفــاض	فــي	القيمــة(،	بتاريــخ	التبــادل	أيهمــا	أقــل.	ال	يتــم	احتســاب	اإلســتهالك	علــى	الموجــودات	المحتفــظ	بهــا	للبيــع.	يتــم	إدراج	
أي	تخفيــض	الحــق	فــي	األصــل	المســتحوذ	عليــه	إلــى	قيمتــه	العادلــة	ناقصــًا	تكاليــف	البيــع	كخســارة	إنخفــاض	فــي	القيمــة	وتــدرج	ضمــن	الربــح	أو	
الخســارة.	أي	زيــادة	الحقــة	فــي	القيمــة	العادلــة	ناقصــًا	تكاليــف	البيــع	يتــم	إدراجهــا	ضمــن	الربــح	او	الخســارة،	علــى	أن	ال	تتجــاوز	فيــه	هــذه	الزيــادة	

مبلــغ	خســائر	إنخفــاض	القيمــة	المتراكمــة.
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)ط(  الزكاة

يتم	احتساب	الزكاة	وفقًا	للنصوص	المطبقة	من	النظام	األساسي	لشركة	الوفاق	للتمويل	ويتم	اعتمادها	من	قبل	هيئة	الفتوى	والرقابة	الشرعية	
لشركة	الوفاق	للتمويل.	يتم	احتساب	الزكاة	على	أساس	حقوق	المساهمين	وبعض	المخصصات	األخرى	التي	تشكل	جزءًا	من	وعاء	الزكاة.	عند	
موافقة	هيئة	الفتوى	والرقابة	الشرعية	لشركة	الوفاق	للتمويل،	تقوم	الشركة	بإخطار	المساهمين.	إن	توزيع	الزكاة	هي	مسؤولية	مساهمي	شركة	

الوفاق	للتمويل	وينك	اإلتحاد	الوطني.

)ي(  تعويضات نهاية الخدمة واالمتيازات األخرى للموظفين

التزامات المعاشات التقاعدية

يســاهم	البنــك	وشــركاته	التابعــة	العاملــة	فــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	ببرنامــج	معاشــات	التقاعــد	فيمــا	يخــص	الموظفيــن	المواطنيــن	
المســتحقين	وفقــًا	ألحــكام	صنــدوق	معاشــات	ومكافــآت	التقاعــد	إلمــارة	أبوظبــي.	بالنســبة	للشــركة	التابعــة	والفــرع	خــارج	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	
ــًا	للقوانيــن	المطبقــة	فــي	تلــك	الــدول.	يتــم	إدراج	التزامــات	المســاهمات	لبرنامــج	 المتحــدة،	تكــون	المجموعــة	مخصــص	إللتزامــات	المعاشــات	وفق

المعاشــات	التقاعديــة	كمصاريــف	فــي	الربــح	أو	الخســارة	وفقــًا	لمبــدأ	اإلســتحقاق	بموجــب	خطــة	المســاهمات	المحــددة.

برنامج مكافآت نهاية الخدمة

وفقــًا	لقانــون	العمــل	لدولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة،	لــدى	البنــك	وشــركاته	التابعــة	فــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	برنامــج	مكافــآت	نهايــة	
الخدمــة	لكافــة	موظفيــه	الوافديــن	الذيــن	يتقاضــون	رواتــب.	يتــم	إدراج	مخصــص	مكافــآت	نهايــة	الخدمــة	كمصاريــف	فــي	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	

الموحــد	وفقــًا	لخطــة	مكافــآت	محــددة.

تقــوم	المجموعــة	بتكويــن	مخصصــات	لمكافــآت	نهايــة	الخدمــة	لكافــة	الموظفيــن	فــي	بنــك	االتحــاد	الوطنــي	–	مصــر.	إن	برنامــج	مكافــآت	نهايــة	
الخدمــة	فــي	بنــك	االتحــاد	الوطنــي	–	مصــر	هــو	ذو	طبيعــة	مكافــآت	محــددة	بحيــث	يتــم	دفــع	المســاهمات	مــن	قبــل	بنــك	االتحــاد	الوطنــي	–	مصــر	
والموظــف	إلــى	شــركة	تأميــن	تقــوم	ِبــإدارة	صنــدوق	المكافــآت	مــع	عــدم	وجــود	التــزام	إضافــي	علــى	المجموعــة	بخــالف	المســاهمات	التــي	يتــم	

تســديدها.	يتــم	تحميــل	المســاهمات	التــي	يتــم	تســديدها	مــن	قبــل	الشــركة	التابعــة	فــي	الربــح	أو	الخســارة.

برنامج إدخار الموظفين التطوعي

ســاهم	البنــك	وشــركاته	التابعــة	فــي	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	فــي	برنامــج	ادخــار	الموظفيــن	التطوعــي	)VESS(.	يســاهم	الموظفيــن	األعضــاء	فــي	
برنامــج	ادخــار	الموظفيــن	التطوعــي	بنســبة	محــددة	مــن	راوتبهــم	األساســية	كمــا	يســاهم	البنــك	وشــركاته	التابعــة	فــي	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	بمبلــغ	
يتناســب	مــع	المبلــغ	المســاهم	بــه	مــن	قبــل	كل	موظــف.	يتــم	إدراج	المســاهمات	المدفوعــة	مــن	المجموعــة	فــي	برنامــج	ادخــار	الموظفيــن	التطوعــي	

ضمــن	الربــح	أو	الخســارة	علــى	أســاس	اإلســتحقاق	وتــم	إغــالق	برنامــج	ادخــار	الموظفيــن	التطوعــي	)VESS(	إعتبــارًا	مــن	١	ينايــر	20١9. 

)ك(  االعتراف باإليرادات

يتــم	اإلعتــراف	بإيــرادات	ومصاريــف	الفوائــد	فــي	الربــح	أو	الخســارة	عنــد	إســتحقاقها،	باألخــذ	باالعتبــار	العائــد	الفعلــي	لألصــل/	اإللتــزام	أو	ســعر	
الفائــدة	المتغيــر	المطبــق.	تتضمــن	إيــرادات	ومصاريــف	الفوائــد	إطفــاء	أي	خصــم	أو	عــالوة	أو	أي	فروقــات	أخــرى	بيــن	القيمــة	المدرجــة	المبدئيــة	

لــألداة	التــي	تحمــل	فائــدة	وقيمتهــا	عنــد	اإلســتحقاق	محتســبة	علــى	أســاس	معــدل	الفائــدة	الفعلــي.

يتــم	إدراج	إيــرادات	ومصاريــف	الرســوم	والعمــوالت	التــي	تعتبــر	جــزء	ال	يتجــزأ	مــن	معــدل	الفائــدة	الفعلــي	علــى	األصــل	أو	االلتــزام	المالــي	فــي	قيــاس	
معــدل	الفائــدة	الفعلــي.	فــي	حيــن	يتــم	إدراج	إيــرادات	الرســوم	والعمــوالت	األخــرى	عندمــا	يتــم	تقديــم	الخدمــات	ذات	الصلــة.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(



 ٥٧

تشــمل	صافــي	إيــرادات	اإلســتثمارات	المكاســب	والخســائر	الناتجــة	عــن	اإلســتبعادات،	المكاســب	والخســائر	غيــر	المحققــة	الناتجــة	عــن	التغيــرات	
يــرادات	توزيعــات	األربــاح.	يتــم	اإلعتــراف	بالمكاســب	 فــي	القيمــة	العادلــة	لإلســتثمارات	المقاســة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة	واإ
والخســائر	الناتجــة	عــن	التغيــرات	فــي	القيمــة	العادلــة	لإلســتثمارات	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	فــي	بيــان	الدخــل	الشــامل	
اآلخــر.	عندمــا	يتــم	بيــع	اإلســتثمارات	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	أو	تحقيقهــا	)باســتثناء	االســتثمار	فــي	أدوات	حقــوق	
الملكيــة(،	يتــم	إعــادة	تصنيــف	المكســب	أو	الخســارة	المتراكمــة	المعتــرف	بهــا	ســابقًا	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	إلــى	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	الموحــد.	
بالنســبة	لالســتثمارات	فــي	أدوات	حقــوق	الملكيــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل،	يتــم	تحويــل	المكســب	أو	الخســارة	المتراكمــة	المعتــرف	
بهــا	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	إلــى	األربــاح	المســتبقاة	عنــد	االســتبعاد.	يتــم	اإلعتــراف	بإيــرادات	توزيعــات	األربــاح	فــي	الربــح	أو	الخســارة	عندمــا	

يتــم	إثبــات	حــق	المنشــأة	فــي	اســتالم	المدفوعــات.

تشــمل	صافــي	المكاســب	مــن	التعامــل	بالعمــالت	األجنبيــة	والمشــتقات	المكاســب	والخســائر	الناتجــة	مــن	المتاجــرة	فــي	النقــد	األجنبــي	والمكاســب	
والخســائر	غيــر	المحققــة	نتيجــة	للتغيــرات	فــي	القيمــة	العادلــة	للمشــتقات.

يتــم	احتســاب	إيــرادات	اإليجــار	الناتجــة	مــن	إســتثمارات	عقاريــة	علــى	أســاس	القســط	الثابــت	علــى	مــدى	فتــرة	اإليجــار	علــى	اإليجــارات	المســتمرة،	
ويتــم	إدراجهــا	فــي	الربــح	أو	الخســارة	ضمــن	»اإليــرادات	التشــغيلية	األخــرى«.

يتم	إطفاء	العموالت	فيما	يتعلق	بالضمانات	على	مدى	فترة	الضمان	العائدة	له.

)ل(  المخصصات

يتــم	االعتــراف	بالمخصصــات	عندمــا	يكــون	علــى	المجموعــة	التــزام	حالــي	)قانونــي	أو	اســتداللي(	ناتــج	عــن	أحــداث	ســابقة	ومــن	المحتمــل	أن	
مكانيــة	تقديــر	تكلفتــه	بشــكل	موثــوق. تكــون	المجموعــة	مطالبــة	بتســديد	االلتــزام	واإ

 
إن	المبلــغ	المعتــرف	بــه	كمخصــص	يكــون	هــو	أفضــل	التوقعــات	للبــدل	المطلــوب	لمقابلــة	اإللتــزام	الحالــي	فــي	نهايــة	فتــرة	التقريــر	بعــد	األخــذ	فــي	
االعتبــار	المخاطــر	واألمــور	غيــر	المؤكــدة	المحيطــة	بااللتــزام.	عنــد	قيــاس	المخصــص	بإســتخدام	التدفقــات	النقديــة	المقــّدرة	لســداد	االلتــزام	الحالــي،	

فــإن	قيمتــه	المدرجــة	تكــون	هــي	القيمــة	الحاليــة	لتلــك	التدفقــات	النقديــة	)عندمــا	يكــون	تأثيــر	القيمــة	الزمنيــة	لألمــوال	ماديــًا(.	

عندمــا	يكــون	جــزء	أو	كافــة	المنافــع	االقتصاديــة	المطلوبــة	لســداد	المخصــص	متوقــع	اســتردادها	مــن	طــرف	ثالــث،	يتــم	االعتــراف	بالذمــة	المدينــة	
مكانيــة	قيــاس	المبلــغ	بشــكل	موثــوق.	 كأصــل	فــي	حالــة	كــون	اســتالم	واســتعاضة	المبلــغ	مؤكــدة	واإ

)م(  الضريبة

تتكون	مصاريف	ضريبة	الدخل	من	الضريبة	الحالية	والمؤجلة	ويتم	إحتسابها	وفقًا	للقوانين	المالية	للدول	المعنية	التي	تزاول	فيها	المجموعة	
أعمالها.

إن	الضريبــة	الحاليــة	هــي	الضريبــة	المســتحقة	المتوقعــة	علــى	اإليــرادات	الخاضعــة	لضريبــة	الســنة،	بإســتخدام	معــدالت	الضريبــة	المطبقــة	أو	
المطبقــة	إلــى	حــد	كبيــر	بتاريــخ	إعــداد	التقاريــر	الماليــة،	وأي	تعديــالت	علــى	الضريبــة	المســتحقة	عــن	الســنوات	الســابقة.

يتــم	اإلعتــراف	بضريبــة	الدخــل	فــي	الربــح	او	الخســارة	بإســتثناء	المــدى	المتعلــق	بالبنــود	المدرجــة	مباشــرة	فــي	حقــوق	المســاهمين	التــي	يتــم	إدراجهــا	
فــي	تلــك	الحالــة	فــي	حقــوق	المســاهمين.

يتــم	احتســاب	موجــودات/	مطلوبــات	الضريبــة	المؤجلــة	بإســتخدام	طريقــة	الميزانيــة	العموميــة،	حيــث	يتــم	إدراج	الفروقــات	المؤقتــة	بيــن	القيــم	
المدرجــة	للموجــودات	والمطلوبــات	ألهــداف	إعــداد	التقاريــر	الماليــة	والمبالــغ	المســتخدمة	ألغــراض	ضريبيــة.	يتــم	إحتســاب	الضرائــب	المؤجلــة	وفقــًا	
لمعــدالت	الضريبــة	المطبقــة	أو	المطبقــة	إلــى	حــد	كبيــر	كمــا	فــي	تاريــخ	التقريــر	وترتكــز	علــى	الطريقــة	المتوقعــة	لتســوية	أو	تحقيــق	القيــم	المدرجــة	

للموجــودات	والمطلوبــات.

تتــم	مراجعــة	القيــم	المدرجــة	لموجــودات	الضريبــة	المؤجلــة	بتاريــخ	كل	تقريــر	ويتــم	تخفيضهــا	إلــى	المــدى	الــذي	قــد	ال	يتوفــر	فيــه	ربــح	ضريبــي	كافــي	
إلســتخدام	كل	أو	جــزء	مــن	موجــودات	الضريبــة	المؤجلــة.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
)ك(  االعتراف باإليرادات )يتبع(
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢  ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(

)ن(  النقد ومرادفات النقد

لغرض	بيان	التدفقات	النقدية	الموحد،	يتكون	النقد	ومرادفات	النقد	من	النقد	في	الصندوق	واألرصدة	لدى	البنوك	المركزية،	أذونات	خزينة	مطلوبة	
من	البنوك	ومطلوبة	إلى	البنوك	وتستحق	خالل	ثالثة	أشهر	من	تاريخ	اإلستحواذ.

)س(  عقود اإليجار 

يتــم	تصنيــف	عقــود	اإليجــار	كإيجــارات	تمويليــة	عندمــا	تتحــول	بموجــب	شــروط	عقــد	اإليجــار	المخاطــر	ومنافــع	التملــك	إلــى	المســتأجر	بشــكل	
جوهــري.	أمــا	أنــواع	عقــود	اإليجــار	األخــرى	فيتــم	تصنيفهــا	كعقــود	إيجــار	تشــغيلية.

المجموعة كمؤجر

يتــم	اإلعتــراف	بالمبالــغ	المســتحقة	علــى	المســتأجرين	بموجــب	عقــود	اإليجــار	التمويلــي	كذمــم	مدينــة	بقيمــة	صافــي	إســتثمار	المجموعــة	فــي	عقــود	
اإليجــارات.	يتــم	توزيــع	إيــراد	اإليجــار	التمويلــي	علــى	الفتــرات	المحاســبية	بحيــث	يعكــس	معــدل	عائــد	دوري	ثابــت	علــى	رصيــد	صافــي	إســتثمار	

المجموعــة	القائــم	فيمــا	يتعلــق	بعقــود	اإليجــار.	

يتــم	اإلعتــراف	بإيــراد	اإليجــار	مـــن	اإليجــارات	التشــغيلية	وفقــًا	لقاعــدة	القســط	الثابــت	بنــاًء	علــى	فتــرة	التأجيــر	المتعلقــة	بهــا.	يتــم	إضافــة	التكاليــف	
األوليــة	المباشــرة	المتعلقــة	بالتفــاوض	واإعــداد	عقــد	اإليجــار	التشــغيلي	إلــى	القيمــة	المدرجــة	لألصــل	المؤجــر	بحيــث	يتــم	االعتــراف	بهــا	وفقــًا	لقاعــدة	

القســط	الثابــت	وعلــى	مــدى	فتــرة	اإليجــار.

المجموعة كمستأجر

إن	الموجــودات	المحتفــظ	بهــا	بموجــب	عقــد	إيجــار	تمويلــي	يتــم	تســجيلها	مبدئيــًا	كموجــودات	للمجموعــة	بالقيمــة	العادلــة	بتاريــخ	بدايــة	عقــد	اإليجــار	
أو	إذا	كانــت	أقــل	بالقيمــة	الحاليــة	للحــد	األدنــى	لمدفوعــات	اإليجــار.	يتــم	إدراج	قيمــة	المطلوبــات	المقابلــة	للمؤجــر	فــي	بيــان	المركــز	المالــي	الموحــد	

كالتزامــات	بموجــب	عقــود	إيجــار	تمويليــة.	

يتــم	توزيــع	مدفوعــات	اإليجــار	مــا	بيــن	التكاليــف	الماليــة	وتنزيــل	للمبالــغ	المســتحقة	بموجــب	عقــد	اإليجــار	التمويلــي	بهــدف	تحقيــق	ســعر	فائــدة	ثابــت	
علــى	الرصيــد	المتبقــي	مــن	االلتــزام.	يتــم	تحميــل	التكاليــف	الماليــة	مباشــرًة	إلــى	الربــح	أو	الخســارة	إال	إذا	كانــت	متعلقــة	بصــورة	مباشــرة	بموجــودات	
مؤهلــة	وفــي	هــذه	الحالــة	يتــم	رســملتها	بموجــب	السياســة	العامــة	للمجموعــة	بتكلفــة	االقتــراض	)المبينــة	فــي	اإليضــاح	ف	أدنــاه(.	يتــم	اإلعتــراف	

باإليجــارات	الطارئــة	كمصاريــف	فــي	الفتــرات	التــي	يتــم	تكبدهــا	فيهــا.

يتــم	االعتــراف	بدفعــات	اإليجــارات	التشــغيلية	كمصــروف	وفقــًا	لقاعــدة	القســط	الثابــت	بنــاًء	علــى	فتــرة	التأجيــر	المتعلقــة	بهــا،	إال	عندمــا	يكــون	هنــاك	
أســاس	منهجــي	أكثــر	نموذجيــة	للمخطــط	الزمنــي	الــذي	يتــم	فيــه	اســتنفاد	المنافــع	االقتصاديــة	مــن	األصــل	المؤجــر.	تــدرج	اإليجــارات	المحتملــة	

الناشــئة	بموجــب	عقــود	اإليجــارات	التشــغيلية	كمصــروف	فــي	الفتــرة	التــي	يتــم	تكبدهــا	فيهــا.	

فــي	حــال	تــم	اســتالم	حوافــز	اإليجــار	للدخــول	فــي	اإليجــارات	التشــغيلية،	يتــم	إدراج	هــذه	الحوافــز	كمطلوبــات.	يتــم	اإلعتــراف	بإجمالــي	منافــع	
الحوافــز	كتخفيــض	لمصــروف	التأجيــر	وفقــًا	لقاعــدة	القســط	الثابــت	بنــاًء	علــى	فتــرة	التأجيــر	إال	عندمــا	يكــون	هنــاك	أســاس	منهجــي	أكثــر	نموذجيــة	

للمخطــط	الزمنــي	الــذي	يتــم	فيــه	اســتنفاذ	المنافــع	االقتصاديــة	مــن	األصــل	المــؤج.

)ع(  العمالت األجنبية

فــي	نهايــة	كل	فتــرة	تقريــر،	يتــم	إعــادة	تحويــل	البنــود	النقديــة	المصنفــة	بعمــالت	أجنبيــة	بالمعــدالت	الســائدة	فــي	ذلــك	التاريــخ.	يتــم	إعــادة	تحويــل	
البنــود	غيــر	النقديــة	التــي	يتــم	قياســها	بالقيمــة	العادلــة	بعملــة	أجنبيــة	بالمعــدالت	الســائدة	بتاريــخ	قيــاس	القيمــة	العادلــة.	إن	البنــود	غيــر	النقديــة	التــي	

يتــم	قياســها	وفقــًا	ألحــكام	التكلفــة	التاريخيــة	بعملــة	أجنبيــة	ال	يتــم	إعــادة	تحويلهــا.
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يتم	االعتراف	بفروق	الصرف	على	البنود	النقدية	في	الربح	أو	الخسارة	في	فترة	حدوثها	باستثناء	ما	يلي:

· فــروق	الصــرف	علــى	القــروض	بعملــة	أجنبيــة	المتعلقــة	بموجــودات	قيــد	اإلنشــاء	إلســتخدام	انتاجــي	مســتقبلي،	التــي	يتــم	إدراجهــا		
ضمــن	تكلفــة	تلــك	الموجــودات	عندمــا	يتــم	اعتبارهــا	كتعديــل	علــى	تكاليــف	الفوائــد	علــى	القــروض	بعملــة	أجنبيــة؛

· فروق	الصرف	على	المعامالت	المبرمة	للتحوط	من	بعض	مخاطر	العمالت	األجنبية؛	و	
· فــروق	الصــرف	علــى	البنــود	النقديــة	المســتحقة	مــن	أو	المســتحقة	إلــى	عمليــة	أجنبيــة	التــي	ال	يتــم	التخطيــط	لتســويتها	ومــن	غيــر		

المحتمــل	حصولهــا	)وبالتالــي	فهــي	تشــكل	جــزءًا	مــن	صافــي	اإلســتثمار	فــي	العمليــة	األجنبيــة(،	التــي	يتــم	االعتــراف	بهــا	مبدئيــًا	
فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	واإعــادة	تصنيفهــا	مــن	حقــوق	الملكيــة	إلــى	الربــح	أو	الخســارة	عنــد	تســديد	البنــود	النقديــة.

لغايــات	تتعلــق	بعــرض	البيانــات	الماليــة	الموحــدة،	يتــم	تحويــل	موجــودات	ومطلوبــات	العمليــات	األجنبيــة	للمجموعــة	إلــى	الدرهــم	اإلماراتــي	بإســتخدام	
أســعار	الصرف	الســائدة	في	نهاية	كل	فترة	تقرير.	يتم	تحويل	بنود	االيرادات	والمصاريف	بمتوســط	أســعار	الصرف	للفترة.	يتم	االعتراف	بفروق	
الصــرف	الناتجــة،	إن	وجــدت،	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	وتراكمهــا	فــي	حقــوق	الملكيــة	)وتحديدهــا	إلــى	حقــوق	الملكيــة	غيــر	المســيطرة	بالشــكل	
المالئــم(.	عنــد	اســتبعاد	عمليــة	أجنبيــة،	يتــم	إعــادة	تصنيــف	فروقــات	الصــرف	المتراكمــة	فــي	حقــوق	الملكيــة	والمتعلقــة	بتلــك	العمليــة	العائــدة	إلــى	
مالكــي	المجموعــة	إلــى	الربــح	أو	الخســارة.	باإلضافــة	لذلــك،	فيمــا	يتعلــق	باالســتبعاد	الجزئــي	لشــركة	تابعــة	الــذي	ال	ينتــج	عنــه	خســارة	المجموعــة	
للســيطرة	علــى	الشــركة	التابعــة، يتــم	إعــادة	الحصــة	التناســبية	مــن	فــروق	الصــرف	المتراكمــة	إلــى	حقــوق	الملكيــة	غيــر	المســيطرة	واالعتــراف	بهــا	
فــي	الربــح	أو	الخســارة.	فيمــا	يتعلــق	بجميــع	االســتبعادات	الجزئيــة	األخــرى،	يتــم	إعــادة	تصنيــف	الحصــة	التناســبية	لفــروق	الصــرف	المتراكمــة	إلــى	

الربــح	أو	الخســارة.

يتــم	التعامــل	مــع	الشــهرة	وتعديــالت	القيمــة	العادلــة	علــى	الموجــودات	والمطلوبــات	القابلــة	للتحديــد	المســتحوذة	عليهــا	نتيجــة	شــراء	عمليــة	أجنبيــة	
كموجــودات	ومطلوبــات	للعمليــة	األجنبيــة	وتحويلهــا	بســعر	الصــرف	الســائد	فــي	نهايــة	كل	فتــرة	تقريــر.	يتــم	االعتــراف	بفــروق	الصــرف	الناتجــة	فــي	

الدخــل	الشــامل	اآلخــر.

)ف(  الموجودات اإلئتمانية

ال	تتم	معاملة	الموجودات	اإلئتمانية	كموجودات	للمجموعة	وبالتالي	ال	يتم	إدراجها	في	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

)ص(  تقارير القطاع التشغيلية

إن	القطــاع	التشــغيلي	هــو	الجــزء	مــن	المجموعــة	الــذي	يمكــن	تحديــده	وتمييــزه	بشــكل	منفصــل	والــذي	يشــترك	فــي	تقديــم	المنتجــات	أو	الخدمــات	
)قطــاع	األعمــال(	ويكــون	معرضــًا	لمخاطــر	وامتيــازات	تختلــف	عــن	تلــك	التــي	تتعــرض	لهــا	القطاعــات	األخــرى	وتتــم	مراجعــة	نتائــج	القطــاع	
التشــغيلية	بشــكل	مســتمر	مــن	قبــل	صانــع	القــرار	الرئيســي	للمجموعــة	مــن	أجــل	إتخــاذ	القــرارات	حــول	تخصيــص	المــوارد	وتقييــم	أداء	القطــاع.

عادة البيع )ق(  اتفاقيات إعادة الشراء واإ

إن	الموجــودات	التــي	يتــم	بيعهــا	ذات	إلتــزام	متزامــن	إلعــادة	شــراؤها	فــي	تاريــخ	مســتقبلي	محــدد	)repos(	يتــم	ادراجهــا	ضمــن	بيــان	المركــز	المالــي	
الموحــد	ويتــم	قياســها	وفقــًا	للسياســات	المحاســبية	الخاصــة	بــاألوراق	الماليــة	المعنيــة.	يتــم	تصنيــف	التــزام	الطــرف	المقابــل	عــن	المبالــغ	المســتلمة	
بموجــب	تلــك	االتفاقيــات	كإلتــزام.	فــي	حيــن	أن	الموجــودات	التــي	يتــم	شــرائها	ذات	إلتــزام	متزامــن	إلعــادة	بيعهــا	فــي	تاريــخ	مســتقبلي	محــدد	)معكــوس

 repos(	ال	يتــم	إدراجهــا	ضمــن	بيــان	المركــز	المالــي	الموحــد	ويتــم	تصنيــف	المبالــغ	المدفوعــة	بموجــب	هــذه	االتفاقيــات	كأصــل.	

تتــم	معاملــة	الفــرق	بيــن	ســعر	البيــع	وســعر	إعــادة	الشــراء	ذو	الصلــة	كمصاريــف	فوائــد	أو	إيــرادات	فوائــد	ناتجــة	عــن	هــذه	المعامــالت،	علــى	التوالــي،	
ويتــم	إســتحقاقها	علــى	مــدى	فتــرة	االتفاقيــة	بإســتخدام	طريقــة	الفائــدة	الفعلــي.	

)ر(  إستثمارات في شركات زميلة

الشــركة	الزميلــة	هــي	تلــك	المنشــأة	التــي	يســتطيع	البنــك	ممارســة	تأثيــر	فعــال	عليهــا	وهــي	ليســت	شــركة	تابعــة	أو	حصــة	فــي	مشــروع	مشــترك.	يمثــل	
التأثيــر	الفعــال	فــي	القــدرة	علــى	المشــاركة	فــي	القــرارات	المتعلقــة	بالسياســة	الماليــة	والتشــغيلية	للشــركة	المســتثمر	بهــا،	وعمومــًا	تتوافــق	مــع	مســاهمة	

مــا	بيــن	20٪	إلــى	٥0٪	مــن	حقــوق	التصويــت	ولكــن	بــدون	ســيطرة	أو	ســيطرة	مشــتركة	علــى	هــذه	السياســات.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
)ع(  العمالت األجنبية
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إن	نتائــج	وموجــودات	ومطلوبــات	الشــركات	الزميلــة	يتــم	دمجهــا	فــي	هــذه	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	بإســتخدام	طريقــة	حقــوق	الملكيــة	المحاســبية	
إال	فــي	حــال	تصنيــف	اإلســتثمار	كمحتفــظ	بــه	للبيــع،	وفــي	هــذه	الحالــة،	يتــم	احتســابه	وفقــًا	للمعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	٥	الموجــودات	
غيــر	المتداولــة	المحتفــظ	بهــا	للبيــع	والعمليــات	المتوقفــة.	بنــاًء	علــى	طريقــة	حقــوق	الملكيــة،	يتــم	االعتــراف	باإلســتثمار	فــي	شــركة	زميلــة	مبدئيــًا	فــي	
بيــان	المركــز	المالــي	الموحــد	بالتكلفــة	ويتــم	تعديلهــا	الحقــًا	لالعتــراف	بالتغيــرات	بعــد	اإلســتحواذ	فــي	حصــة	البنــك	فــي	صافــي	موجــودات	الشــركة	
الزميلــة،	ناقــص	أي	إنخفــاض	فــي	قيمــة	اإلســتثمارات	الفرديــة	والحصــة	فــي	تغيــرات	بيــان	حقــوق	الملكيــة.	يتــم	اإلعتــراف	بخســائر	الشــركة	الزميلــة	
التــي	تزيــد	عــن	حصــة	البنــك	فــي	الشــركة	الزميلــة	)التــي	تتضمــن	أيــة	حصــص	طويلــة	األجــل	والــذي	يشــكل	بالجوهــر	جــزء	مــن	صافــي	إســتثمار	
البنــك	فــي	الشــركة	الزميلــة(،	فقــط	إلــى	الحــد	الــذي	يكــون	فيــه	لــدى	البنــك	التزامــات	قانونيــة	أو	إســتداللية	متوقعــة	أو	قدمــت	دفعــات	بالنيابــة	عــن	

الشــركة	الزميلــة.

يتــم	إحتســاب	اإلســتثمار	فــي	الشــركة	الزميلــة	بإســتخدام	طريقــة	حقــوق	الملكيــة	بــدءًا	مــن	التاريــخ	الــذي	تصبــح	فيــه	المنشــأة	المســتثمر	بهــا	شــركة	
زميلــة.	يتــم	االعتــراف	بــأي	زيــادة	فــي	صافــي	القيمــة	العادلــة	لموجــودات	ومطلوبــات	محــددة	ومطلوبــات	طارئــة	عــن	تكلفــة	اإلســتحواذ	فــورًا	فــي	
الربــح	او	الخســارة.	عنــد	قيــام	إحــدى	الشــركات	التابعــة	للمجموعــة	أو	أي	شــركة	زميلــة	أخــرى	بالتعامــل	مــع	الشــركة	الزميلــة	للمجموعــة	يتــم	حــذف	

األربــاح	والخســائر	الناتجــة	إلــى	حــد	حقــوق	المجموعــة	فــي	تلــك	الشــركة	الزميلــة.

يتــم	تطبيــق	متطلبــات	المعيــار	المحاســبي	الدولــي	رقــم	٣٦	لتحديــد	فيمــا	إذا	كان	مــن	الضــروري	االعتــراف	بأيــة	خســارة	إلنخفــاض	قيمــة	إســتثمار	
المجموعــة	فــي	الشــركة	الزميلــة.	عندمــا	يكــون	ذلــك	ضروريــًا،	يتــم	اختبــار	إجمالــي	المبلــغ	المــدرج	لإلســتثمار	)بمــا	فــي	ذلــك	الشــهرة(	إلنخفــاض	
القيمــة	وفقــًا	للمعيــار	المحاســبي	الدولــي	رقــم	٣٦	إنخفــاض	قيمــة	الموجــودات	كأصــل	منفصــل	وذلــك	بمقارنــة	المبلــغ	الممكــن	تحصيلــه	بالنســبة	لهــا	
)قيمــة	اإلســتخدام	والقيمــة	العادلــة	ناقصــًا	تكاليــف	البيــع	أيهمــا	أعلــى(	مــع	المبلــغ	المــدرج	لهــا.	تشــكل	خســارة	إنخفــاض	القيمــة	المعتــرف	بهــا	جــزءًا	
مــن	المبلــغ	المــدرج	لإلســتثمار.	يتــم	االعتــراف	بــأي	عكــس	لخســارة	إنخفــاض	القيمــة	هــذه	وفقــًا	للمعيــار	المحاســبي	الدولــي	رقــم	٣٦	إلــى	الحــد	الــذي	

يزيــد	فيــه	المبلــغ	الممكــن	تحصيلــه	لإلســتثمار	الحقــًا.

تقــوم	المجموعــة	بالتوقــف	عــن	إســتخدام	طريقــة	حقــوق	الملكيــة	بــدءًا	مــن	التاريــخ	الــذي	يتوقــف	فيــه	اإلســتثمار	عــن	كونــه	شــركة	زميلــة،	أو	عنــد	
تصنيــف	اإلســتثمار	كمحتفــظ	بــه	للبيــع.	عندمــا	تحتفــظ	المجموعــة	بحصــة	فــي	الشــركة	الزميلــة	ســابقًا	وتكــون	الحصــة	المســتبقاة	أصــاًل	ماليــًا،	
تقــوم	المجموعــة	بقيــاس	الحصــة	المســتبقاة	بالقيمــة	العادلــة	فــي	ذلــك	التاريــخ	ويتــم	اعتبــار	القيمــة	العادلــة	كقيمتهــا	العادلــة	عنــد	االعتــراف	األولــي	
كأصــل	مالــي	وفقــًا	للمعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9.	يتــم	إدراج	الفــرق	بيــن	المبلــغ	المــدرج	للشــركة	الزميلــة	العائــد	إلــى	الحصــة	المســتبقاة	
وقيمتهــا	العادلــة	والتحصيــالت	مــن	اإلســتبعاد	الجزئــي	للشــركة	الزميلــة	عنــد	تحديــد	الربــح	أو	الخســارة	مــن	اســتبعاد	الشــركة	الزميلــة.	باإلضافــة	
إلــى	ذلــك،	تقــوم	المجموعــة	باحتســاب	جميــع	المبالــغ	المعتــرف	بهــا	ســابقًا	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	المتعلقــة	بتلــك	الشــركة	الزميلــة	علــى	نفــس	
األســاس	الــذي	قــد	يكــون	مطلوبــًا	لــو	تــم	اســتبعاد	تلــك	الشــركة	الزميلــة	مباشــرة	مــن	الموجــودات	والمطلوبــات	ذات	العالقــة.	وعليــه،	لــو	تــم	إعــادة	
تصنيــف	المكســب	أو	الخســارة	المعتــرف	بهــا	ســابقًا	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	مــن	قبــل	تلــك	الشــركة	الزميلــة	إلــى	الربــح	أو	الخســارة	عنــد	اســتبعاد	
الموجودات	والمطلوبات	ذات	العالقة،	تقوم	المجموعة	بإعادة	تصنيف	المكســب	أو	الخســارة	من	حقوق	الملكية	إلى	الربح	أو	الخســارة	)كتعديل	

إلعــادة	تصنيــف(	عنــد	التوقــف	عــن	إســتخدام	طريقــة	حقــوق	الملكيــة.

تســتمر	المجموعة	بإســتخدام	طريقة	حقوق	الملكية	عندما	يصبح	أحد	اإلســتثمارات	في	شــركة	زميلة	إســتثمارًا	في	مشــروع	مشــترك.	ال	يتم	إجراء	
أي	إعــادة	قيــاس	للقيمــة	العادلــة	علــى	التغيــرات	فــي	حصــص	الملكيــة.	عندمــا	تقــوم	المجموعــة	بتخفيــض	حصــة	ملكيتهــا	فــي	شــركة	زميلــة	ولكنهــا	
تســتمر	فــي	إســتخدام	طريقــة	حقــوق	الملكيــة،	فــإن	المجموعــة	تقــوم	بإعــادة	التصنيــف	ضمــن	الربــح	أو	الخســارة	للحصــة	مــن	المكســب	أو	الخســارة	
التــي	تــم	االعتــراف	بهــا	ســابقًا	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	المتعلقــة	بذلــك	اإلنخفــاض	فــي	حصــة	الملكيــة	فيمــا	لــو	ســيتم	إعــادة	تصنيــف	المكســب	

أو	الخســارة	إلــى	الربــح	أو	الخســارة	عنــد	اســتبعاد	الموجــودات	أو	المطلوبــات	ذات	العالقــة.

)ش(  أدوات مالية مشتقة

األداة	الماليــة	المشــتقة	هــي	عبــارة	عــن	عقــد	مالــي	بيــن	طرفيــن	وتعتمــد	مدفوعاتــه	علــى	الحــركات	فــي	ســعر	أداة	ماليــة	أساســية	واحــدة	أو	أكثــر	
أو	ســعر	مرجعــي	أو	مؤشــر.		

تقــوم	المجموعــة	بالدخــول	فــي	أدوات	ماليــة	مشــتقة	متنوعــة	إلدارة	تعرضهــا	لمخاطــر	ســعر	الصــرف	األجنبــي	وســعر	الفائــدة	،	بمــا	فــي	ذلــك	عقــود	
مقايضــة	أســعار	الفائــدة،	عقــود	تحويــل	العمــالت	األجنبيــة	اآلجلــة،	عقــود	الســلع	اآلجلــة	وعقــود	مقايضــة	تبــادل	العمــالت.	

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
)ر(  إستثمارات في شركات زميلة )يتبع(
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
)ش(  أدوات مالية مشتقة   )يتبع(

يتــم	اإلعتــراف	بالمشــتقات	مبدئيــًا	بالقيمــة	العادلــة	بتاريــخ	الدخــول	فــي	العقــود	المشــتقة،	ويتــم	إعــادة	قياســها	الحقــًا	إلــى	قيمتهــا	العادلــة	فــي	نهايــة	كل	
فتــرة	تقريــر.	يتــم	إدراج	جميــع	المشــتقات	بقيمهــا	العادلــة	كموجــودات	عندمــا	تكــون	القيــم	العادلــة	موجبــة	وكمطلوبــات	ماليــة	عندمــا	تكــون	القيــم	العادلــة	
ســالبة.	ال	تتــم	مقاصــة	الموجــودات	والمطلوبــات	المشــتقة	الناتجــة	عــن	المعامــالت	المختلفــة	إال	إذا	كانــت	المعامــالت	مبرمــة	مــع	نفــس	الطــرف	

المقابــل	مــع	وجــود	حــق	قانونــي	بإجــراء	المقاصــة	ويكــون	هنــاك	نيــة	لــدى	األطــراف	بتســوية	التدفقــات	النقديــة	علــى	أســاس	الصافــي.

ذا	لــم	تتوفــر	ســوق	نشــطة	لــألداة،	فــإن	 يتــم	تحديــد	القيــم	العادلــة	المشــتقة	مــن	األســعار	المتداولــة	فــي	األســواق	النشــطة	متــى	كان	ذلــك	متاحــًا.	واإ
القيمــة	العادلــة	تشــتق	مــن	أســعار	عناصــر	األداة	المشــتقة	بإســتخدام	نمــاذج	تســعير	أو	تقييــم	مناســبة.

يعتمــد	أســلوب	تســجيل	مكاســب	وخســائر	القيمــة	العادلــة	علــى	مــا	إذا	كانــت	المشــتقات	محتفــظ	بهــا	للمتاجــرة	أو	مخصصــة	كأدوات	تحــوط،	فــإذا	
كانــت	الخيــار	الثانــي	فــإن	ذلــك	يتوقــف	علــى	طبيعــة	المخاطــر	التــي	يتــم	التحــوط	لهــا.	يتــم	تســجيل	جميــع	مكاســب	وخســائر	التغيــرات	فــي	القيمــة	
العادلــة	للمشــتقات	المحتفــظ	بهــا	للمتاجــرة	فــي	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	الموحــد	ضمــن	بنــد	»صافــي	المكســب	الناتــج	عــن	التعامــل	فــي	العمــالت	

األجنبيــة	والمشــتقات«.

المشتقات الضمنية

يتــم	التعامــل	مــع	المشــتقات	الضمنيــة	المدرجــة	ضمــن	العقــود	المضيفــة	غيــر	المشــتقة	التــي	ليســت	أصــل	مالــي	ضمــن	نطــاق	المعيــار	الدولــي	
للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	األدوات	الماليــة	)مثــل	االلتزامــات	الماليــة(	كمشــتقات	منفصلــة	عندمــا	ال	تكــون	المخاطــر	والخــواص	مرتبطــة	بشــكل	وثيــق	

بتلــك	التــي	لــدى	العقــود	المضيفــة	وال	يتــم	قيــاس	العقــود	المضيفــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة.

)ت(  محاسبة التحوط

إن	المشــتقات	التــي	تــم	تحديــده	ا	كأدوات	تحــوط	يتــم	تصنيفهــا	إمــا:	)أ(	تحوطــات	القيمــة	العادلــة	عنــد	التحــوط	ضــد	التغيــرات	فــي	القيمــة	العادلــة	
لألصــل	أو	اإللتــزام	المعتــرف	بــه؛	)ب(	تحوطــات	التدفقــات	النقديــة	عنــد	التحــوط	ضــد	التعــرض	للتقلبــات	فــي	التدفقــات	النقديــة	التــي	تكــون	إمــا	
عائــدة	إلــى	مخاطــر	معينــة	مرتبطــة	باألصــل	أو	اإللتــزام	المعتــرف	بــه	أو	معامــالت	متوقــع	لهــا	درجــة	مخاطــر	مرتفعــة	أو؛	)ج(	التحــوط	لصافــي	
اإلســتثمار	والتــي	يتــم	إحتســابها	علــى	نحــو	مماثــل	لتحــوط	التدفقــات	النقديــة.	يتــم	تطبيــق	محاســبة	التحــوط	علــى	المشــتقات	المصنفــة	كأدوات	تحــوط	

بالقيمــة	العادلــة	أو	التدفقــات	النقديــة	بشــرط	اإللتــزام	بالمعاييــر.

عنــد	بدايــة	عالقــة	التحــوط	وللتأهــل	لمحاســبة	التحــوط،	تقــوم	المجموعــة	بتوثيــق	عالقــة	التحــوط	بيــن	أدوات	التحــوط	والبنــود	المتحــوط	بشــأنها	
ســتراتيجية	تنفيــذ	التحــوط.	كذلــك	علــى	المجموعــة	القيــام	بإجــراء	التقييــم	والتوثيــق	عنــد	بــدء	عالقــة	التحــوط	وكذلــك	بصــورة	 وأهــداف	إدارة	المخاطــر	واإ
مســتمرة	لتحديــد	مــا	إذا	كان	مــن	المتوقــع	أن	تكــون	أدوات	التحــوط	»فّعالــة	بدرجــة	عاليــة«	فــي	مقابلــة	التغيــرات	المتعلقــة	فــي	مخاطــر	القيــم	العادلــة	
أو	التدفقــات	النقديــة	لبنــود	التحــوط.	يتــم	إدراج	إيــرادات	الفوائــد	والمصاريــف	المحــددة	لمقايضــة	التحــوط	المؤهلــة	فــي	»صافــي	إيــرادات	الفوائــد«.

تحوط القيمة العادلة

يتــم	اإلعتــراف	بالتغيــر	فــي	القيمــة	العادلــة	ألدوات	التحــوط	المؤهلــة	فــي	الربــح	أو	الخســارة	باســتثناء	عندمــا	تقــوم	أداة	التحــوط	بالتحــوط	ألداة	
حقــوق	الملكيــة	المصنفــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	فــي	هــذه	الحالــة	يتــم	اإلعتــراف	بهــا	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر.	لم	تقــم	
المجموعة	بتحديــد	عالقات	تحوط	القيمة	العادلة	حيــث	أن	أداة	التحــوط	تتحــوط	ألداة	حقــوق	الملكيــة	المصنفــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	

الشــامل	اآلخــر.

يتم	تعديل	القيمة	المدرجــة	للبنــد	المتحــوط	لــه	الــذي	لم	يتم	قياســه	بالقيمة	العادلة	للتغيــرات	فــي	القيمة	العادلة	العائــدة	للمخاطــر	المتحــوط	لهــا	
وتســجيل	القيــد	المقابــل	في	الربح	أو	الخسارة.	بالنســبة	ألدوات	الديــن	التــي	تــم	قياســها	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر،	فــإن	
القيمــة	المدرجــة	ال	يتــم	تعديلهــا	حيــث	أنهــا	بالفعــل	هــي	بالقيمــة	العادلــة،	ولكــن	جــزء	المكســب	أو	الخســارة	بالقيمــة	العادلــة	فــي	البنــد	المتحــوط	لــه	
المرتبــط	بالمخاطــر	المتحــوط	لهــا	يتــم	إدراجهــا	فــي	الربــح	أو	الخســارة	بــداًل	مــن	الدخــل	الشــامل	اآلخــر.	عندمــا	يكــون	البنــد	المتحــوط	هــو	أداة	حقــوق	
ملكيــة	مصنفــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر،	فــإن	مكســب	/	خســارة	التحــوط	يبقــى	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	ليتماشــى	مــع	

أداة	التحــوط.
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تتوقــف	المجموعــة	عــن	محاســبة	التحــوط	فقــط	عندمــا	تتوقــف	عالقــة	التحــوط	)أو	جــزء	منهــا(	عــن	الوفــاء	بالمعاييــر	المؤهلــة	)بعــد	إعــادة	التــوازن،	
إذا	كان	ذلــك	مناســبًا(.	يتضمــن	ذلــك	حــاالت	انتهــاء	صالحيــة	أداة	التحــوط	أو	تــم	بيعهــا	أو	إنهاؤهــا	أو	إســتخدامها.	يتــم	احتســاب	االســتبعاد	بأثــر	
مســتقبلي.	يتم	إطفــاء	القيمة	العادلة	المعدلــة	للقيمة	المدرجــة	للبنــود	المتحــوط	لهــا	والتــي	يتــم	بموجبهــا	إســتخدام	طريقــة	الفائــدة	الفّعالــة	)أي	أدوات	
الديــن	التــي	تــم	قياســها	بالتكلفــة	المطفــأة	أو	بالقيمة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر(	الناتجــة	عــن	مخاطــر	التحــوط	فــي	الربــح	أو	الخســارة	

التــي	تبــدا	فــي	موعــد	ال	يتجــاوز	وقــف	محاســبة	التحــوط.

تحوط التدفقات النقدية

يتــم	اإلعتــراف	بالجــزء	الفعــال	مــن	التغيــرات	فــي	القيمــة	العادلــة	للمشــتقات	وأدوات	التحــوط	المؤهلــة	األخــرى	المصنفــة	والمحــددة	كتحوطــات	التدفقــات	
النقديــة	فــي	احتياطــي	تحــوط	التدفقــات	النقديــة،	فــي	بنــد	منفصــل	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر،	مقتصــرًا	علــى	التغيــر	التراكمــي	فــي	القيمــة	العادلــة	

للبنــد	المتحــوط	لــه	مــن	بدايــة	التحــوط	مطروًحــا	منــه	أي	مبالــغ	تــم	إعــادة	تدويرهــا	إلــى	الربــح	أو	الخســارة.

يتــم	إعــادة	تصنيــف	المبالــغ	المعتــرف	بهــا	ســابقًا	فــي	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	والمتراكمــة	فــي	حقــوق	الملكيــة	إلــى	الربــح	أو	الخســارة	فــي	الفتــرات	
التــي	يؤثــر	فيهــا	البنــد	المتحــوط	لــه	فــي	الربــح	أو	الخســارة	فــي	نفــس	فئــة	البنــد	المتحــوط	بشــأنه	المعتــرف	بــه.	إذا	لم	تعد	المجموعة	تتوقع	حدوث	

المعاملة،	فيتم	إعادة	تصنيف	هــذا	المبلــغ	فورًا	إلی	الربح	أو	الخسارة.

تتوقــف	المجموعــة	عــن	محاســبة	التحــوط	فقــط	عندمــا	تتوقــف	عالقــة	التحــوط	)أو	جــزء	منهــا(	عــن	الوفــاء	بالمعاييــر	المؤهلــة	)بعــد	إعــادة	التــوازن،	
إذا	كان	ذلــك	مناســبًا(.	يتضمــن	ذلــك	حــاالت	انتهــاء	صالحيــة	أداة	التحــوط	أو	تــم	بيعهــا	أو	إنهاؤهــا	أو	إســتخدامها،	أو	عندمــا	ال	يعتبــر	احتمــال	
حــدوث	المعاملــة	المتحــوط	لهــا	محتمــاًل	بدرجــة	كبيــرة.	يتــم	احتســاب	االســتبعاد	بأثــر	مســتقبلي.	إن	أي	مكســب	/	خســارة	تــم	اإلعتــراف	بهــا	فــي	
الدخــل	الشــامل	اآلخــر	والمتراكمــة	فــي	حقــوق	الملكيــة	فــي	ذلــك	الوقــت	تبقــى	فــي	حقــوق	الملكيــة	ويتــم	االعتــراف	بهــا	عنــد	تســجيل	المعاملــة	المتوقعــة	
النهائيــة	فــي	الربــح	أو	الخســارة.	عندمــا	ال	يكــون	مــن	المتوقــع	حــدوث	معاملــة	متوقعــة،	يتــم	إعــادة	تصنيــف	المكســب	/	الخســارة	المتراكمــة	فــي	

حقــوق	الملكيــة	ويتــم	اإلعتــراف	بهــا	مباشــرًة	فــي	الربــح	أو	الخســارة.

اختبار فعالية التحوط

للتأهل	لمحاسبة	التحوط	،	يتطلب	البنك	عند	بداية	التحوط	وعلى	أساس	مستمر:

· تتکون	عالقة	التحوط	فقط	من	أدوات	التحوط	المؤهلة	والبنود	المؤهلة	المتحوط	لها؛	
· عند	بداية	عالقة	التحوط،	هناك	تحديد	رسمي	وتثيق	لعالقة	التحوط	وهدف	واستراتيجية	إدارة	المخاطر	للمنشأة	للقيام	بعملية	التحوط؛	
· تلبي	عالقة	التحوط	جميع	متطلبات	فعالية	التحوط،	أي:	

توجد	عالقة	اقتصادية	بين	البند	المتحوط	له	وأداة	التحوط؛	- 
ال	يؤثر	تأثير	مخاطر	االئتمان	على	تغيرات	القيمة	الناتجة	عن	تلك	العالقة	االقتصادية	؛	و- 
نسبة	التحوط	لعالقة	التحوط	هي	نفسها	الناتجة	عن	كمية	البند	المتحوط	له	والتي	تقوم	المجموعة	بالفعل	بالتحوط	له	وكمية	- 

					أداة	التحوط	التي	تستخدمها	المجموعة	بالفعل	للتحوط	لكمية	البند	المتحوط	له.

المشتقات التي ال تتأهل لمحاسبة التحوط

يتــم	إدراج	كافــة	األربــاح	والخســائر	الناتجــة	عــن	التغييــرات	فــي	القيــم	العادلــة	للمشــتقات	التــي	ال	تتأهــل	لمحاســبة	التحــوط	مباشــرًة	فــي	بيــان	الربــح	
او	الخســارة	الموحــد	ضمــن	»صافــي	المكســب	مــن	المتاجــرة	بالعمــالت	األجنبيــة	والمشــتقات«.
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المضاربة

هــو	عقــد	بيــن	طرفيــن	بحيــث	يقــدم	بموجبــه	أحــد	الطرفيــن	)رب	المــال(	مبلغــا	معينــًا	مــن	المــال	)رأس	مــال	المضاربــة(،	إلــى	الطــرف	اآلخــر	
)المضــارب(.	يقــوم	المضــارب	بإســتثمار	رأس	مــال	المضاربــة	فــي	مشــروع	أو	نشــاط	معيــن	مســتخدمًا	تجربتــه	و	خبرتــه	ويــوزَّع	الربــح	بيــن	الطرفيــن	
حســب	الحصة	المتفق	عليها	في	العقد.	ال	يشــارك	رب	المال	في	إدارة	نشــاط	المضاربة.	يتحمل	المضارب	الخســارة	في	حالة	التعدي	والتقصير	
ال	فهــي	علــى	رب	المــال.	وفقــًا	لعقــد	المضاربــة	قــد	تعمــل	الشــركة	كمضــارب	أو	رب	العمــل،	كيفمــا	 أو	مخالفــة	أي	مــن	شــروط	عقــد	المضاربــة	واإ

يكــون	الحــال.

يتــم	إدراج	إســتثمار	المضاربــة	بالقيمــة	العادلــة	ألصــول	المضاربــة	صافــي	مــن	مخصــص	اإلنخفــاض،	فــي	حــال	وجــد،	ورأس	مــال	المضاربــة	
المســدد.

يتــم	االعتــراف	باألربــاح	المقــدرة	علــى	المضاربــة	وفــق	أســاس	زمنــي	خــالل	الفتــرة	ويتــم	تعديلهــا	باألربــاح	الفعليــة	عندمــا	يتــم	إعالنهــا	مــن	قبــل	
المضــارب	ويتــم	تحميــل	الخســائر	إلــى	الربــح	أو	الخســارة	بعــد	إعالنهــا	مــن	قبــل	المضــارب.	

إستثمار الوكالة 

إن	إســتثمار	الوكالــة	هــو	عقــد	بيــن	الشــركة	والوكيــل	بحيــث	يقــدم	أحــد	الطرفيــن	)المــوكل(	لآلخــر	)الوكيــل(	مبلغــًا	معينــًا	مــن	المــال	)رأس	مــال	
الوكالــة(	ليقــوم	بإســتثماره	حســب	شــروط	الشــريعة	وبالتوافــق	مــع	دراســة	الجــدوى/	خطــة	اإلســتثمار	المقدمــة	للمــوكل	بواســطة	الوكيــل.	تكــون	عمولــة	
دة	بمبلــغ	مقطــوع	)رســوم	الوكالــة(	وقــد	يضــاف	إليهــا	مــا	زاد	عــن	نســبة	محــددة	مــن	الربــح	المتوقــع	كربــح	تحفيــزي	للوكيــل	علــى	حســن	 الوكيــل	محــدَّ
األداء.	يتحمــل	المــوكل	الخســارة	إال	فــي	حالــة	التعــدي	أو	التقصيــر	أو	مخالفــة	أي	مــن	شــروط	وبنــود	عقــد	الوكالــة،	وعندهــا	فهــي	علــى	الوكيــل.	

يتــم	إدراج	إســتثمارات	الوكالــة	بالقيمــة	العادلــة	ألصــول	الوكالــة	صافــي	مخصــص	اإلنخفــاض	فــي	حــال	وجــد،	ورأس	مــال	الوكالــة	المســدد.

يتــم	االعتــراف	باألربــاح	المقــدرة	مــن	إســتثمار	الوكالــة	علــى	أســاس	اإلســتحقاق	علــى	مــدى	الفتــرة	ويتــم	تعديلهــا	باإليــرادات	الفعليــة	عنــد	إعالنهــا،	
بينمــا	يتــم	تحميــل	الخســائر	إلــى	الربــح	أو	الخســارة	عنــد	إعالنهــا	مــن	قبــل	الوكيــل.

المرابحة في األسهم

هــى	عقــد	تمويــل	مرابحــة	فــي	األســهم	حيــث	تقــوم	الشــركة	)البائــع(	ببيــع	أســهم	إلــى	العميــل	)المشــتري(	علــى	أســاس	الدفــع	المؤجــل	بعــد	شــراء	وحيــازة	
تلــك	األســهم	وفقــًا	لوعــد	مــن	المشــتري	بشــراء	تلــك	األســهم	بموجــب	بنــود	وشــروط	المرابحــة	المحــددة.	يتكــون	ســعر	بيــع	المرابحــة	مــن	تكلفــة	األســهم	

وقيمــة	الربــح	المتفــق	عليهــا.	يقــوم	المشــتري	عــادة	بالدفــع	علــى	أســاس	دفعــات	علــى	مــدى	فتــرة	عقــد	المرابحــة.

يتم	إدراج	الربح	من	المرابحة	على	أساس	التناسب	الزمني	على	مدى	فترة	عقد	المرابحة.

الشراء بطريقة المرابحة 

فــي عقــد	المرابحــة	يقــوم	العميــل	)البائــع( بموجبــه	ببيــع	 أصــل مــا للشــركة	)المشــتري( علــى أســاس دفعــات مؤجلــة بعــد قيــام البائــع بشــراء	األصــل	
وحيازتــه وتملكــه بنــاًء علــى وعــد مــن	الشــركة بشــراء األصــل فــور تملــك البائــع لذلــك األصــل بموجــب شــروط وأحــكام مرابحــة	معينــة.	يتألــف	ســعر	
بيــع	المرابحة،المســتحق	مــن	المشــتري،	مــن	تكلفــة	األصــل	وهامــش	ربــح	متفــق	عليــه.	يقــوم	المشــتري	عــادة	بدفــع	ســعر	البيــع	علــى	دفعــات	علــى	

مــدى	فتــرة	عقــد	المرابحــة.

وحيث	أن	المصروفات	محددة	سلفا	فانه	يتم	االعتراف	بها	على	أساس	التناسب	الزمني	على	مدى	فترة	عقد	المرابحة.
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القرض الحسن

القــرض	الحســن	هــو	تمويــل	مــن	غيــر	ربــح	يهــدف	لتمكيــن	المقتــرض	مــن	إســتخدام	األمــوال	لفتــرة	معينــة	علــى	أن	يقــوم	بســداد	نفــس	مبلــغ	القــرض	
عنــد	أجــل	القــرض	بــدون	ربــح.	

االستصناع

هــو	عقــد	بيــع	بيــن	طرفيــن	حيــث	يقــوم	الطــرف	األول	)الصانــع	أو	البائــع(	بالتعهــد	ببنــاء	أصــل	أو	ممتلــكات	معينــة	للطــرف	اآلخــر	)المســتصنع	
أو	المشــتري(،	وفقــًا	لمواصفــات	وثمــن	بيــع	متفــق	عليهمــا	علــي	أن	يتــم	تســليمها	خــالل	فتــرة	متفــق	عليهــا.	ال	يقتصــر	إنجــاز	العمــل	علــى	الصانــع	
وحــده،	ويمكــن	القيــام	بــه	كليــًا	أو	جزئيــًا	مــن	قبــل	أطــراف	أخــرى	خاضعــة	لســيطرة	الصانــع	ومســؤوليته.	بموجــب	عقــد	االســتصناع	يمكــن	للشــركة	

أن	تكــون	الصانــع	أو	المســتصنع.

ودائع الوكالة 

هــي	اتفاقيــة	يقــوم	العميــل	)المــوكل(	بموجبهــا	بتقديــم	بعــض	المبالــغ	النقديــة	)رأس	مــال	الوكالــة(	للشــركة	)الوكيــل(	إلســتثمارها	فــي	معامــالت	متوافقــة	
مــع	الشــريعة	االســالمية.	وتكــون	عمولــة	الوكيــل	محــددة	بمبلــغ	مقطــوع	)رســوم	للوكالــة(	كدفعــة	واحــدة	أو	نســبة	مــن	رأس	مــال	الوكالــة.	وقــد	يضــاف	
إليهــا	مــا	زاد	عــن	نســبة	محــددة	مــن	الربــح	المتوقــع	كربــح	تحفيــزي	للوكيــل	علــى	حســب	األداء.	يتحمــل	المــوكل	الخســارة	إال	فــي	حالــة	التعــدي	أو	

التقصيــر	أو	مخالفــة	شــرط	مــن	شــروط	وبنــود	عقــد	الوكالــة	مــن	قبــل	الوكيــل.

األربــاح	المقــدرة	المســتحقة	علــى	ودائــع	الوكالــة	يتــم	إطفاؤهــا/	توزيعهــا	علــى	أســاس	التناســب	الزمنــي	خــالل	الفتــرة	ويتــم	تعديلهــا	باألربــاح	الفعليــة	
المحققــة.

تمويل اإلجارة المنتهية بالتمليك

إن	اإلجــارة	)إجــارة	منتهيــة	بالتمليــك(	هــي	عبــارة	عــن	اتفاقيــة	تقــوم	فيهــا	الشــركة	)المؤجــر(	بتأجيــر	أصــل	للعميــل	)المســتأجر(	)بعــد	شــراء	/	حيــازة	
األصــل	المشــار	إليــه	ســواء	مــن	طــرف	ثالــث	كبائــع	أو	مــن	العميــل	نفســه	طبقــًا	لطلــب	العميــل	والوعــد	بالتأجيــر(،	مقابــل	دفعــات	إيجاريــة	محــددة	
لفتــرات	محــددة،	يتــم	دفعهــا	علــى	دفعــات	تأجيريــة	ثابتــة	أو	متغيــرة.	تكــون	الموجــودات	المؤجــرة	غالبــًا	ممتلــكات	ســكنية،	عقــارات	تجاريــة	أو	طائــرات.

تحــدد	اتفاقيــة	اإلجــارة	األصــل	المؤجــر	وفتــرة	عقــد	اإليجــار،	كذلــك	أســس	احتســاب	اإليجــار،	وتوقيــت	دفعــات	اإليجــار	والتزامــات	كال	الطرفيــن	أثنــاء	
فتــرة	اتفاقيــة	اإلجــارة.	يقــوم	العميــل	)المســتأجر(	بتقديــم	تعهــد	إلــى	الشــركة	)المؤجــر(	لتجديــد	الفتــرات	اإليجاريــة	وبدفــع	المبالــغ	اإليجاريــة	المرتبطــة	

وفقــًا	للشــروط	المتفــق	عليهــا	خــالل	فتــرة	العقــد.

تحتفــظ	الشــركة	)المؤجــر(	بملكيــة	األصــول	المؤجــرة	خــالل	فتــرة	التأجيــر.	وفــي	نهايــة	فتــرة	التأجيــر،	وبنــاءًا	علــى	تنفيــذ	جميــع	االلتزامــات	بواســطة	
العميــل	)المســتأجر(	مــن	خــالل	عقــد	التأجيــر،	تقــوم	الشــركة	)المؤجــر(	ببيــع	األصــل	المؤجــر	إلــى	العميــل	)المســتأجر(	بقيمــة	رمزيــة	بنــاءًا	علــى	

وعــد	بالبيــع	مــن	الشــركة	)المؤجــر(.	

يتم	االعتراف	باإليرادات	على	أساس	اإلستحقاق	على	مدى	فترة	العقد	المبنية	على	القيمة	اإليجارية	الثابتة	القائمة.

اإلجارة اآلجلة

اإلجــارة	اآلجلــة	)إيجــارة	موصوفــة	فــي	الذمــة(،	هــي	اتفاقيــة،	حيــث	أن	الشــركة	)المؤجــر(	توافــق	علــى	تقديــم	أصــل	محــدد	لفتــرة	مســتقبلية	محــددة	
للعميــل	)المســتاجر(	بمجــرد	اكتمالــه	واســتالمه	بواســطة	المطــور	/	العميــل	وهــو	نفســه	الــذي	قامــت	الشــركة	بشــراء	األصــل	بطريقــة	االســتصناع.	
ويبــدأ	االيجــار	المنــدرج	ضمــن	اإلجــارة	اآلجلــة	فقــط	عنــد	اســتحواذ	العميــل	)المســتأجر(	علــى	األصــل	المؤجــر	مــن	الشــركة	)المؤجــر(.	هــذا	االتفــاق	

قــد	ينتهــي	بنقــل	ملكيــة	األصــل	للعميــل	كمــا	هــو	باتفاقيــة	إجــارة	منتهيــة	بالتملــك.	
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أثنــاء	فتــرة	اإلنشــاء،	تدفــع	الشــركة	إلــى	المطــور/	المقــاول	دفعــة	واحــدة	أو	عــدة	دفعــات	وتحتســب	أربــاح	اإلجــارة	اآلجلــة	خــالل	فتــرة	اإلنشــاء	علــى	
أســاس	الوقــت	المخصــص	لفتــرة	اإلنشــاء	وتحــت	حســاب	اإليجــار.	يمكــن	اســتالم	تلــك	األربــاح	إمــا	خــالل	فتــرة	اإلنشــاء	كدفعــة	إيجــار	مقدمــم	أو	
يمكــن	اســتالمها	مــع	الدفعــة	اإليجاريــة	الثانيــة	بعــد	تســلم	األصــل	المؤجــر،	بعــد	اكتمــال	وتســلم	األصــل	المؤجــر	للعميــل	)المســتأجر(،	يتــم	االعتــراف	

باألربــاح	علــى	أســاس	اإلســتحقاق	خــالل	فتــرة	اإلجــارة	المتبقيــة	ووفقــًا	للقيمــة	القائمــة	لألجــرة	الثابتــة	كمــا	فــي	اإلجــارة	المنتهيــة	فــي	التملــك.

تمويل السكن اإلسالمي

تقــوم	الشــركة	بشــراء	عقــار	مــن	المطــور	ثــم	تقــوم	بتأجيــره	إلــى	العميــل.	يمكــن	أن	يكــون	المنتــج	إجــارة	منتهيــة	بالتمليــك	إذا	كان	العقــار	جاهــزًا	
للتأجيــر	أو	قــد	يكــون	إجــارة	آجلــة	إذا	كان	العقــار	قيــد	اإلنشــاء	ويتــم	االعتــراف	باإليــرادات	بموجــب	معاييــر	االعتــراف	باإليــرادات	الخاصــة	بتلــك	

المنتجــات.	

المرابحة 

المرابحــة	هــي	عقــد	تقــوم	الشــركة	)البائــع(	بموجبــه	ببيــع	أصــل	إلــى	العميــل	)المشــتري(	علــى	أســاس	الدفــع	المؤجــل،	بعــد	شــراء	األصــل	الــذي	قــام	
البائــع	بشــرائه	علــى	أســاس	وعــد	مــن	العميــل	لشــراء	األصــل	بمجــرد	أن	تمــت	عمليــة	الشــراء	وفقــًا	لشــروط	وأحــكام	عقــد	المرابحــة.	ويشــمل	ســعر	
بيــع	المرابحــة	علــى	تكلفــة	األصــل	المبــاع	زائــدًا	هامــش	ربــح	متفــق	عليــه.	يقــوم	المشــتري	بدفــع	ســعر	البيــع	)التكلفــة	زائــدًا	مبلــغ	الربــح(	إلــى	البائــع	
علــى	أقســاط	علــى	مــدى	فتــرة	عقــد	التمويــل.	يشــمل	ســعر	بيــع	المرابحــة،	المبلــغ	المســتحق	مــن	المشــتري،	علــى	تكلفــة	األصــل	المبــاع	ومبلــغ	الربــح	

المتفــق	عليــه.	يقــوم	المشــتري	عــادًة	بدفــع	ســعر	بيــع	المرابحــة	علــى	أقســاط	علــى	مــدى	فتــرة	عقــد	المرابحــة.

يتم	االعتراف	بالربح	على	أساس	اإلستحقاق	على	مدى	فترة	العقد.

إستثمار المشاركة 

تســتخدم	المشــاركة	لتقديــم	رأس	المــال	اإلســتثماري	أو	تمويــل	المشــروع.	تســاهم	كل	مــن	الشــركة	والعميــل	فــي	رأســمال	المشــاركة.	غالبــًا	مــا	يتــم	
تأســيس	شــركة	ذات	أغــراض	خاصــة	أو	شــركة	مشــاركة	لتحقيــق	مبــدأ	المشــاركة.	ويتــم	توزيــع	األربــاح	علــى	أســاس	نســبة	متفــق	عليهــا	مســبقًا	فــي	
حيــن	يتــم	اقتســام	الخســائر	وفقــًا	لحصــة	المشــاركة	فــي	رأس	المــال.	قــد	يكــون	رأس	مــال	المســاهمة،	علــى	هيئــة	نقــد	أو	عينــي،	كمــا	تــم	تقييمــه	

فــي	وقــت	الدخــول	فــي	المشــاركة.

يتــم	إطفــاء	األربــاح	المقــدرة	علــى	أســاس	تناســبي	علــى	مــدى	الفتــرة	ويتــم	تعديلهــا	باألربــاح	الفعليــة	عنــد	االســتالم،	فــي	حيــن	يتــم	إدراج	الخســائر	
فــي	الربــح	او	الخســارة	عنــد	اإلعــالن	عنهــا.

حصة المودعين في األرباح

تتمثــل	حصــة	المودعيــن	فــي	األربــاح	فــي	المبلــغ	المســتحق	كمصــروف	علــى	األمــوال	المقبولــة	مــن	البنــوك	والعمــالء	فــي	شــكل	وكالــة	ومضاربــة	
والمعتــرف	بهــا	كمصروفــات	فــي	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	الموحــد.	يتــم	إحتســاب	المبالــغ	وفقــًا	لشــروط	وأحــكام	متفــق	عليهــا	لودائــع	الوكالــة	ومبــادئ	

الشــريعة	اإلســالمية.

)خ(   أثر اإلنتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

قامــت	المجموعــة	باعتمــاد	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9،	الصــادر	مــن	قبــل	مجلــس	معاييــر	المحاســبة	الدوليــة	فــي	يوليــو	20١4	مــع	
تاريــخ	اإلنتقــال	فــي	١	ينايــر	20١٨،	والــذي	نتــج	عنــه	تغييــرات	فــي	السياســات	المحاســبية	وتعديــالت	علــى	المبالــغ	المعتــرف	بهــا	ســابقًا	فــي	
البيانــات	الماليــة	الموحــدة	كمــا	فــي	وللســنة	المنتهيــة	فــي	٣١	ديســمبر	20١٧.	نتــج	عــن	تطبيــق	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	تغييــرات	
فــي	السياســات	المحاســبية	المتعلقــة	باإلعتــراف،	تصنيــف	وقيــاس	الموجــودات	والمطلوبــات	الماليــة	واإلنخفــاض	فــي	قيمــة	الموجــودات	الماليــة.	
كمــا	يقــوم	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	بتعديــل	المعاييــر	األخــرى	التــي	تتنــاول	األدوات	الماليــة	مثــل	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	

رقــم	٧	»األدوات	الماليــة:	اإلفصاحــات«.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

٢   ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(
)خ(   أثر اإلنتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9   )يتبع(

وفقــًا	لمــا	تســمح	بــه	األحــكام	اإلنتقاليــة	للمعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9،	فقــد	اختــارت	المجموعــة	عــدم	إعــادة	بيــان	أرقــام	المقارنــة.	تــم	
اإلعتــراف	بــأي	تعديــالت	علــى	القيــم	المدرجــة	للموجــودات	والمطلوبــات	الماليــة	فــي	تاريــخ	االنتقــال	فــي	الرصيــد	اإلفتتاحــي	لألربــاح	المحتجــزة	

للســنة	الحاليــة.

تم	إجراء	التقييمات	التالية	على	أساس	الحقائق	والظروف	التي	كانت	قائمة	في	تاريخ	التطبيق	األولي.

· تحديد	نموذج	األعمال	الذي	تم	بموجبه	األحتفاظ	باألصل	المالي؛		
· تحديد	بعض	اإلستثمارات	في	أدوات	حقوق	الملكية	غير	المحتفظ	بها	للمتاجرة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر؛	و	
· إذا	كان	لســندات	الديــن	مخاطــر	ائتمانيــة	منخفضــة	فــي	تاريــخ	التطبيــق	األولــي	للمعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9،	فقــد	افترضــت		

المجموعــة	أن	مخاطــر	االئتمــان	علــى	األصــل	لــم	ترتفــع	بشــكل	هــام	منــذ	االعتــراف	األولــي.

يحتفظ	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقــم	9	بشکل	هــام	بالمتطلبات	الحالية	للمعيــار	المحاســبي	الدولي	رقــم	٣9	لتصنيف	المطلوبات	المالية.	
ومــع	ذلــك،	بالرغــم	مــن	أنــه	وفًقــا	للمعيــار	المحاســبي	الدولــي	رقــم	٣9،	يتــم	إدراج	جميــع	التغيــرات	فــي	القيمــة	العادلــة	للمطلوبــات	المحــددة	ضمــن	
خيــار	القيمــة	العادلــة	فــي	بيــان	الدخــل	الموحــد،	فإنــه	وفًقــا	للمعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9،	يتــم	عــرض	التغيــرات	فــي	القيمــة	العادلــة	عمومــًا	

كمــا	يلــي:

يتم	إدراج	مبلغ	التغير	في	القيمة	العادلة	العائد	إلى	التغيرات	في	مخاطر	االئتمان	لإللتزام	في	الدخل	الشامل	اآلخر؛	و- 
يتم	عرض	المبلغ	المتبقي	للتغير	في	القيمة	العادلة	في	بيان	الدخل	الموحد.- 

انخفاض قيمة الموجودات المالية

يســتبدل	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	نمــوذج	»الخســارة	المتكبــدة«	بموجــب	المعيــار	المحاســبي	الدولــي	رقــم	٣9	مــع	نمــوذج	»خســارة	
اإلئتمــان	المتوقعــة«.	يتــم	تطبيــق	نمــوذج	االنخفــاض	الجديــد	أيًضــا	علــى	بعــض	التزامــات	القــروض	وعقــود	الضمــان	المالــي	ولكــن	ليــس	علــى	
االســتثمارات	فــي	حقــوق	الملكيــة.	وفًقــا	للمعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9،	يتــم	اإلعتــراف	بخســائر	االئتمــان	بشــكل	مبكــر	مــن	المعيــار	

المحاســبي	الدولــي	رقــم	٣9.

تقــوم	المجموعــة	بتطبيــق	ثــالث	مراحــل	لقيــاس	خســائر	االئتمــان	المتوقعــة	علــى	الموجــودات	الماليــة	المدرجــة	بالتكلفــة	المطفــأة	وأدوات	الديــن	
المصنفــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر.	يتــم	ترحيــل	الموجــودات	مــن	خــالل	المراحــل	الثالثــة	التاليــة	بنــاًء	علــى	التغييــر	فــي	

جــودة	االئتمــان	منــذ	االعتــراف	األولــي.

فيمــا	يلــي	بيــان	إفصاحــات	أثــر	اإلنتقــال	لتطبيــق	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	للمجموعــة.	تــم	إدراج	مزيــد	مــن	التفاصيــل	حــول	السياســات	
المحاســبية	المحــددة	للمعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	المطبقــة	فــي	الفتــرة	الحاليــة	فــي	اإليضــاح	رقــم	2.

ملخص التأثير عند اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - التصنيف والقياس

يلخص	الجدول	التالي	تأثير	التصنيف	والقياس	کما	في	١	يناير	20١٨.	تمثل	عمليــات	إعادة	التصنيف	حرکات	القيمة	المدرجــة	للموجودات	
والمطلوبات	المالية	التي	تــم	تغييــر	تصنيفھا.	تمثــل	إعــادة	القيــاس	التغيــرات	فــي	القيمــة	المدرجــة	للموجــودات	والمطلوبــات	الماليــة	نتيجــة	التغيــرات	

فــي	قياســها.
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ملخص	التأثير	عند	اعتماد	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9	-	انخفاض	القيمة
يوضــح	الجــدول	التالــي	مقارنــة	بيــن	مخصصــات	انخفــاض	القيمــة	المحــددة	وفقــًا	للمعيــار	المحاســبي	الدولــي	رقــم	٣9	والمعيــار	المحاســبي	الدولــي	

رقــم	٣٧	إلــى	مــا	يقابلهــا	مــن	مخصــص	انخفــاض	القيمــة	المحــدد	وفقــًا	للمعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	بتاريــخ	١	ينايــر	20١٨.

٣   إدارة المخاطر المالية

دارة	المخاطــر	أو	مجموعــة	مــن	 إن	أنشــطة	المجموعــة	تعرضهــا	لعــدد	مــن	المخاطــر	الماليــة	وتشــتمل	هــذه	األنشــطة	علــى	تحديــد	وتقييــم	وقبــول	واإ
المخاطــر.	يعتبــر	قبــول	المخاطــر	مــن	أساســيات	األعمــال	التجاريــة	وتعتبــر	المخاطــر	التشــغيلية	نتيجــة	حتميــة	لألعمــال.	وبالتالــي،	فــإن	المجموعــة	

تهــدف	إلــى	خلــق	تــوازن	مناســب	بيــن	المخاطــر	والعوائــد	وتســعى	إلــى	الحــد	مــن	اآلثــار	العكســية	المحتملــة	علــى	األداء	المالــي	للمجموعــة.

تــم	وضــع	سياســات	إدارة	مخاطــر	المجموعــة	لتحديــد	وتحليــل	هــذه	المخاطــر	بهــدف	وضــع	الحــدود	المناســبة	للمخاطــر	واإلدارة	وكذلــك	لمتابعــة	
المخاطــر	وااللتــزام	بالحــدود	الموضوعــة	وذلــك	مــن	خــالل	نظــم	المعلومــات	الموثــوق	بهــا	والمحدثــة.	تقــوم	المجموعــة	بصــورة	منتظمــة	بمراجعــة	
سياســات	وأنظمــة	إدارة	المخاطــر	لعكــس	التغييــرات	فــي	ظــروف	األســواق	والمنتجــات	والوصــول	إلــى	أفضــل	الممارســات.	إن	المخاطــر	الرئيســية	
هــي	المخاطــر	اإلئتمانيــة	ومخاطــر	الســيولة	ومخاطــر	الســوق	والمخاطــر	التشــغيلية.	تشــتمل	مخاطــر	الســوق	علــى	مخاطــر	العمــالت	األجنبيــة	

ومخاطــر	أســعار	الفائــدة	ومخاطــر	األســعار	األخــرى.

دارتهــا	مــن	خــالل	عــدة	لجــان	إداريــة	مســؤولة	عــن	اتخــاذ	القــرارات	 قامــت	المجموعــة	بتحديــد	هيــكل	إدارة	المخاطــر	لإلشــراف	علــى	تلــك	المخاطــر	واإ
والتحكــم	فــي	المخاطــر	التــي	تتعــرض	لهــا	المجموعــة	فــي	المجــاالت	ذات	الصلــة	كمــا	يلــي:	

دارة	ورقابــة	مخاطــر	الســيولة	ومخاطــر	أســعار	الفائــدة	ومخاطــر	تحويــل	 إن	لجنــة	الموجــودات	والمطلوبــات )ALCO( مســؤولة	عــن	متابعــة	واإ
العمــالت	األجنبيــة	الناتجــة	عــن	أنشــطة	اإلقــراض	والتمويــل	واألنشــطة	اإلســتثمارية	األخــرى	للبنــك.	

إن	لجنــة	اإلســتثمارات )ICO( مســؤولة	عــن	تطويــر	االســتراتيجية	التجاريــة	واإلســتثمارية	واعتمــاد	بعــض	العــروض	التجاريــة	واإلســتثمارية.	تقــوم	
لجنــة	اإلســتثمارات	بمراجعــة	وتحديــث	االســتراتيجية	التجاريــة	واإلســتثمارية	بصــورة	دوريــة.	

إن	لجنة	اإلئتمان	بالمركز	الرئيســي )HOCC( مســؤولة	عن	اتخاذ	القرارات	اإلئتمانية	على	مســتوى	محافظ	اقتراض	عالية	والتوصية	بالسياســة	
اإلئتمانية	والتوجهات	المســتقبلية	لألنشــطة	اإلئتمانية	للبنك.	

إن	لجنــة	تصحيــح	الموجــودات )RAC(	مســؤولة	عــن	متابعــة	محفظــة	القــروض	الغيــر	عاملــة	للبنــك	ووضــع	السياســات	الخاصــة	باإلنخفــاض	فــي	

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  ٢
)خ(   أثر اإلنتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9   )يتبع(

 مخصص إنخفاض القيمة بموجب
 المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣9

تعديالت التحويل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١7

 مخصص إنخفاض القيمة بموجب
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

9 كما في ١ يناير ٢٠١٨
ألف درهمألف درهمألف درهم

٧2٣٧2٣-نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية
١04١.9٣٨2.042مستحق	من	البنوك

٣.١١0.٦٥4٨١٥.٥٦4٣.92٦.2١٨قروض	وسلفيات	تم	قياسها	بالتكلفة	المطفأة
9.٥٧١9.٥٧١-إستثمار	في	أوراق	مالية	بالتكلفة	المطفأة

١4.409١4.409-موجودات	اخرى
 خطابات	االعتماد،	ضمانات	مالية
لتزامات	القروض	غير	المسحوبة واإ

١0.٨١٨٥4.١99٦٥.0١٧

٣.١٢١.576٨96.4٠44.٠١7.9٨٠إجمالي المخصص لخسائر اإلئتمان
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القيمــة	المحــدد	والجماعــي	والمقترحــات	الخاصــة	باتخــاذ	اإلجــراءات	القانونيــة	ضــد	المقترضيــن	مــن	البنــك.

تعمــل	لجنــة	إدارة	المخاطــر )RMC( علــى	ضمــان	تطبيــق	السياســات	واإلجــراءات	والممارســات	المناســبة	والرشــيدة	إلدارة	المخاطــر	الرئيســية.	
دارة	واإلبــالغ	عــن	والحــد	مــن	كافــة	أنــواع	المخاطــر	التــي	تواجــه	البنــك	وتقديــم	التوصيــات	 وبالتالــي،	فــإن	هــذه	اللجنــة	تقــوم	بمراجعــة	آليــات	قيــاس	واإ
دارة	المخاطــر	التشــغيلية.	لــدى	البنــك	قســم	 المناســبة	فــي	هــذا	الشــأن.	باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	تعتبــر	اللجنــة	الجهــاز	الرئيســي	المســؤول	عــن	رقابــة	واإ

منفصــل	إلدارة	مخاطــر	المؤسســة	يقــوم	بصــورة	مســتقلة	بمراجعــة	كافــة	سياســات	قيــاس	ورقابــة	المخاطــر.	

باإلضافــة	إلــى	اللجــان	اإلداريــة	المذكــورة	أعــاله،	لــدى	البنــك	لجــان	علــى	مســتوى	مجلــس	اإلدارة	مســؤولة	عــن	إتخــاذ	القــرارات	ومراقبــة	المخاطــر	
فــي	المجــاالت	المختلفــة	كمــا	يلــي:

يتــم	تكليــف	لجنــة	التدقيــق	)AC(،	وهــي	لجنــة	مجلــس	اإلدارة	ويســاعدها	قســم	التدقيــق	الداخلــي،	بمســؤولية	تقديــم	الدعــم	المباشــر	لمجلــس	اإلدارة	
فــي	تنفيــذ	مســؤولياته	فــي	حمايــة	أمــوال	المســاهمين.	تقــدم	لجنــة	التدقيــق	تأكيــدات	إلــى	مجلــس	اإلدارة	بااللتــزام	بالسياســات	واإلجــراءات	واألهــداف	
الموضوعــة	مــن	قبــل	المجلــس.	تتألــف	لجنــة	التدقيــق	مــن	ثالثــة	مــن	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	ورئيــس	قســم	التدقيــق،	كأميــن	عــام	اللجنــة	وتجتمــع	

اللجنــة	أربــع	مــرات	علــى	األقــل	ســنويًا.

تقــوم	لجنــة	مجلــس	تصحيــح	الموجــودات	)BRAC(	بمراقبــة	جهــود	تعافــي	البنــك	والموافقــة	علــى	سياســات	المخصصــات	والمخصصــات	المحــددة	
.)RAC(	الموجــودات	تصحيــح	لجنــة	أنشــطة	مراقبــة	إلــى	باإلضافــة	واإلســتثمارات	الفرديــة	اإلئتمــان	لتســهيالت

تقــوم	لجنــة	المخاطــر	التابعــة	لمجلــس	اإلدارة	)BRC(	بتقديــم	المســاعدة	إلــى	مجلــس	اإلدارة	عنــد	وضــع	سياســات	إداره	المخاطــر	وقابليــة	تحمــل	
المخاطــر،	ومراقبــة	وضــع	المخاطــر	فــي	ســياق	تقييــم	قابليــة	تحمــل	المخاطــر،	مراجعــة	واعتمــاد	منهجيــات	ونتائــج	اختبــارات	القــدرة	علــى	التحمــل.

تقــوم	لجنــة	اإلئتمــان	التابعــة	لمجلــس	اإلدارة	)BCC(	بتقديــم	الدعــم	إلــى	مجلــس	اإلدارة	عنــد	إعتمــاد	قــرارات	اإلئتمــان	والتــي	تدخــل	بشــكل	مباشــر	
قتراحــات	االئتمــان	األخــرى	التــي	 فــي	الموافقــة	علــى	قــرارات	اإلقــراض	ضمــن	الســلطة	الممنوحــة	لهــا،	باإلضافــة	إلــى	مراجعــة	وتقديــم	التوصيــات	واإ

تتجــاوز	الســلطة	الممنوحــة	لهــا	إلــى	مجلــس	اإلدارة.

وعلــى	نطــاق	واســع،	يتيــح	هــذا	الهيــكل	وضــع	سياســات	إدارة	المخاطــر	ورقابتهــا	ومراجعــة	االلتــزام	بتلــك	السياســات.	يتــم	رفــع	األمــور	التــي	تنطــوي	
علــى	مخاطــر	هامــة	إلــى	اللجنــة	المعنيــة	للعلــم	و/	أو	التخــاذ	اإلجــراءات	المناســبة.	باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	تعتبــر	أقســام	البنــك	المختلفــة	مســؤولة	

دارة	ورقابــة	المخاطــر	بمــا	يتوافــق	مــع	القــرارات	الصــادرة	مــن	قبــل	اإلدارة	و/	أو	لجــان	المجلــس.	 عــن	قيــاس	واإ

تختلــف	طبيعــة	المخاطــر	ومنهجيــة	إدارة	تلــك	المخاطــر	بشــكل	أساســي	بيــن	المحافــظ	التجاريــة	وغيــر	التجاريــة.	يشــتمل	القســم	)ب(	أدنــاه	علــى	
معلومــات	عــن	إدارة	المخاطــر	فيمــا	يتعلــق	باألنشــطة	التجاريــة.	

)أ(   أدوات مالية مشتقة 

دارة	المخاطــر.	تشــتمل	مشــتقات	األدوات	الماليــة	المســتخدمة	 تدخــل	المجموعــة	فــي	العديــد	مــن	مشــتقات	األدوات	الماليــة	ألغــراض	المتاجــرة	واإ
مــن	قبــل	المجموعــة	علــى	عقــود	خيــارات	وعقــود	مقايضــة	وعقــود	تبــادل	العمــالت	األجنبيــة	اآلجلــة	كمــا	هــو	موضــح	فــي	إيضــاح	رقــم	٣١	حــول	

البيانــات	الماليــة	الموحــدة.	

إن	المجموعــة	معرضــة	للمخاطــر	اإلئتمانيــة	الناتجــة	عــن	عــدم	مقــدرة	األطــراف	المقابلــة	المعنيــة	مــن	الوفــاء	بالتزاماتهــم	التعاقديــة.	تنشــأ	مخاطــر	
الســوق	مــن	احتماليــة	الحركــة	الغيــر	مرغــوب	بهــا	فــي	أســعار	الفائــدة،	أســعار	تحويــل	العمــالت	األجنبيــة،	وأســعار	األســهم	ذات	الصلــة	باألســعار	

التعاقديــة.	

)ب(    األنشطة التجارية

يتــم	عــرض	مبلــغ	التعــرض	للمخاطــر	اإلئتمانيــة	فــي	هــذا	الشــأن	بالقيــم	المدرجــة	للموجــودات	فــي	بيــان	المركــز	المالــي	الموحــد.	باإلضافــة	إلــى	
ذلــك،	فــإن	المجموعــة	معرضــة	لمخاطــر	إئتمانيــة	مــن	خــالل	االلتــزام	بتقديــم	اإلئتمــان	وخطابــات	اإلئتمــان	وخطابــات	الضمــان	الصــادرة	)راجــع	
إيضــاح	رقــم	2٨(.	كمــا	أن	المجموعــة	معرضــة	للمخاطــر	اإلئتمانيــة	مــن	الموجــودات	الماليــة	األخــرى،	ويشــمل	ذلــك	مشــتقات	األدوات	الماليــة.	
تعتبــر	التعرضــات	اإلئتمانيــة	الحاليــة	فيمــا	يتعلــق	بتلــك	األدوات	مســاوية	للقيمــة	المدرجــة	لتلــك	الموجــودات	فــي	بيــان	المركــز	المالــي	الموحــد.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
تحتفــظ	المجموعــة	بمراكــز	تجاريــة	فــي	عــدة	أدوات	ماليــة	وتقــوم	بــإدارة	أنشــطتها	التجاريــة	وفقــًا	لنــوع	المخاطــر	المعنيــة	وعلــى	أســاس	فئــات	األدوات	

التجاريــة	المحتفــظ	بها.	

المخاطر اإلئتمانية

تتمثــل	تعرضــات	المجموعــة	للمخاطــر	اإلئتمانيــة	كمــا	فــي	تاريــخ	التقريــر	الناتجــة	عــن	األدوات	الماليــة	المحتفــظ	بهــا	ألغــراض	المتاجــرة،	بالقيمــة	
العادلــة	لــالدوات	ذات	القيمــة	العادلــة	الموجبــة	فــي	ذلــك	التاريــخ،	كمــا	هــي	مدرجــة	فــي	بيــان	المركــز	المالــي	الموحــد.	يتــم	مراقبــة	المخاطــر	الناتجــة	

عــن	عــدم	مقــدرة	األطــراف	المقابلــة	مــن	الوفــاء	بالتزاماتهــا	التعاقديــة	بصــورة	مســتمرة.

مخاطر السوق

إن	كافــة	األدوات	الماليــة	التجاريــة	وغيــر	التجاريــة	معرضــة	لمخاطــر	الســوق،	وهــي	المخاطــر	الناتجــة	عــن	التغييــرات	المســتقبلية	فــي	ظــروف	
الســوق	التــي	قــد	تجعــل	األداة	أقــل	قيمــة.	يتــم	اإلعتــراف	بــاألدوات	بالقيمــة	العادلــة،	وتؤثــر	كافــة	التغييــرات	فــي	ظــروف	الســوق	مباشــرًة	علــى	
صافــي	إيــرادات	المتاجــرة.	يتــم	إدارة	التعــرض	لمخاطــر	الســوق	وفقــًا	لحــدود	المخاطــر	الموضوعــة	مــن	قبــل	لجــان	اإلدارة	وذلــك	اســتجابة	لظــروف	

الســوق	المتغيــرة.	
 

١/٣ مخاطر اإلئتمان

إن	المخاطــر	اإلئتمانيــة	هــي	مخاطــر	التعــرض	لخســائر	ماليــة	مــن	جــراء	فشــل	العميــل	أو	الطــرف	المقابــل	فــي	أداة	ماليــة	مــن	الوفــاء	بالتزاماتــه	
التعاقديــة.	تنشــأ	المخاطــر	اإلئتمانيــة	بصــورة	رئيســية	مــن	الســلفيات	والتمويــالت	التجاريــة	واإلســتثمارات	الغيــر	تجاريــة.	وبهــدف	إدارة	المخاطــر،	
يتــم	اإلبــالغ	عــن	المخاطــر	اإلئتمانيــة	الناتجــة	عــن	اإلســتثمارات	التجاريــة	كأحــد	عناصــر	التعــرض	لمخاطــر	الســوق.	لــدى	المجموعــة	سياســات	

جــراءات	مصممــة	خصيصــًا	للتحكــم	فــي	ورقابــة	المخاطــر	الناجمــة	عــن	هــذه	األنشــطة. واإ

إدارة المخاطر اإلئتمانية  ١/١/٣

تتــم	إدارة	المخاطــر	اإلئتمانيــة	بشــكل	فعــال	وتتــم	مراقبتهــا	وفقــًا	للسياســات	واإلجــراءات	اإلئتمانيــة	المحــددة.	كمــا	يتــم	تقييــم	الجــدارة	اإلئتمانيــة	
لألطــراف	المقابلــة	ويتــم	وضــع	الحــدود	اإلئتمانيــة	المناســبة	للحــد	مــن	المخاطــر	اإلئتمانيــة	الفرديــة	المتعلقــة	باألطــراف	المقابلــة.	وتســعى	المجموعــة	
إلــى	ضمــان،	حيثمــا	لــزم	األمــر،	أن	يتــم	تأميــن	كافــة	القــروض	بضمانــات	مقبولــة.	كمــا	يتــم	وضــع	الحــدود	اإلئتمانيــة	لــكل	دولــة	أو	قطاعــات	أو	
منتجــات	لضمــان	تنويــع	المخاطــر	اإلئتمانيــة	وتجنــب	التركــزات	غيــر	الضروريــة.	يتــم	بصــورة	منتظمــة	مراجعــة	وتحديــث	الحــدود	الموضوعــة	
والمســتويات	الفعليــة	للتعــرض	للمخاطــر	مــن	قبــل	اإلدارة.	باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	يتــم	تصميــم	إجــراءات	المراجعــة	اإلئتمانيــة	المتبعــة	مــن	قبــل	

المجموعــة	لتحديــد،	فــي	مرحلــة	مبكــرة،	التعرضــات	التــي	تتطلــب	رقابــة	ومراجعــة	أكثــر	تفصيــاًل.

يتــم	اعتمــاد	السياســات	واإلجــراءات	اإلئتمانيــة	الخاصــة	بالبنــك	مــن	قبــل	لجنــة	اإلئتمــان	بالمركــز	الرئيســي )HOCC(	والمدرجــة	فــي	الدليــل	
اإلئتماني.	يتم	تخويل	صالحيات	اللجنة	)HOCC(	بناًء	على	تفويض	من	مجلس	اإلدارة.	كما	يتم	تكليف	اللجنة	)HOCC(	بمســؤولية	رقابة	
الجــودة	اإلئتمانيــة	بشــكل	عــام	لمحفظــة	الســلفيات	الخاصــة	بالبنــك	مــع	تحديــد	مســتوى	التعــرض	للمخاطــر	لــكل	قطــاع	أعمــال	أو	قطــاع	اقتصــادي	

باإلضافــة	إلــى	الحــدود	فيمــا	بيــن	البنــوك	والحــدود	داخــل	الدولــة.	يتــم	تشــجيع	التنويــع	بغــرض	الحــد	مــن	مخاطــر	التركــزات.	

يتــم	اعتمــاد	كافــة	الخطــوط	اإلئتمانيــة	فــي	المســتويات	المناســبة	وحيثمــا	أمكــن،	يتــم	ضمانهــا	بموجــب	ضمانــات	مقبولــة	بغــرض	الحــد	مــن	المخاطــر	
دارتــه/	رقابتــه.	 اإلئتمانيــة،	ويتــم	الفصــل	الكافــي	بيــن	المهــام	الخاصــة	بإنشــاء	اإلئتمــان	واعتمــاده	واإ

عــالوة	علــى	ذلــك،	يعتبــر	قســم	مراجعــة	اإلئتمــان	التابــع	لقســم	التدقيــق	الداخلــي	مســؤواًل	عــن	إجــراء	مراجعــات	دوريــة	للحســابات	الفرديــة	لضمــان	
االلتــزام	باإلرشــادات	الداخليــة	والتنظيميــة	الالزمــة	كمــا	يقــوم	بإجــراء	تقييــم	مســتقل	لجــودة	اإلئتمــان.

الجودة اإلئتمانية وفقًا لفئة الموجودات المالية

يتــم	تخصيــص	تصنيفــات	مخاطــر	لكافــة	التســهيالت	التجاريــة	بشــكل	داخلــي	عنــد	اإلدراج	المبدئــي،	ثــم	يتــم	إعــادة	تقييمهــا	بعــد	ذلــك	بشــكل	ســنوي	
أو	قبــل	ذلــك	فــي	حــال	كان	هنــاك	أي	معلومــات	معاكســة.	فــي	ســنة	20١٨،	قامــت	المجموعــة	بتطبيــق	نظــام	تصنيــف	جديــد	لتصنيــف	العمــالء	
مــن	الدرجــة	القديمــة	١٣	إلــى	الدرجــة	الجديــدة	22.	يقــوم	نظــام	التصنيــف	الجديــد	بتخصيــص	اإلحتمــال	الفــردي	للتخلــف	عــن	الســداد	للعمــالء	

)PD(	باســتخدام	مزيــج	حصيــف	مــن	بيانــات	العمــالء	الكميــة	والنوعيــة	وهــو	أكثــر	دقــة	مــع	١9	درجــة	أداء	و	٣	درجــات	أداء	غيــر	عاملــة.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
المخاطر اإلئتمانية )يتبع(  ١/٣

إدارة المخاطر اإلئتمانية )يتبع(  ١/١/٣

موجودات مالية مستحقة السداد وغير منخفضة القيمة

هــي	الموجــودات	الماليــة	المســتحقة	وفقــًا	للفوائــد	التعاقديــة	أو	المدفوعــات	الرئيســية.	تقــوم	المجموعــة	بمراقبــة	هــذه	الموجــودات	بشــكل	فــردي	وتحديــد	
بــأن	التعــرض	لإلنخفــاض	فــي	القيمــة	غيــر	مطلــوب	نظــرًا	إلمكانيــة	المقتــرض	علــى	التســديد	ومســتوى	الضمانــات	المتاحــة	و/	أو	مرحلــة	تحصيــل	

القيــم	المســتحقة	للمجموعــة.

بموجــب	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9،	تــم	اإلفصــاح	عــن	الجــودة	اإلئتمانيــة	إلجمالــي	التعــرض	للقــروض	والســلفيات	المقاســة	بالتكلفــة	
المطفــأة	فــي	المراحــل	ضمــن	إيضــاح	١4.

إن	إجمالي	القيمة	المدرجة	للموجودات	المالية	ناقصًا	خسائر	اإلنخفاض	في	القيمة	وفقًا	للمعيار	المحاسبي	الدولي	رقم	٣9،	هو	كما	يلي:	

٣١	ديسمبر	20١٧

فيما يلي التحليل الزمني للقروض المستحقة السداد وغير منخفضة القيمة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣9:

غير مستحقة السداد وغير منخفضة القيمة
 مستحقة السداد وغير

منخفضة القيمةمنخفضة القيمة
 مخصص اإلنخفاض

اإلجماليفي القيمة  تحت المراقبةعادية
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

9.١9٦.4٥٦----9.١9٦.4٥٦النقد	واألرصدة	لدى	البنوك	المركزية
١.٧4٥.٦4٦)١04(١04--١.٧4٥.٦4٦مبالغ	مستحقة	من	البنوك

٧١.١٣٧.٣0٥)٣.١١0.٦٥4(٦١.940.٧٦١2.٥٨0.٨2٦٦.٥24.2٣٧٣.202.١٣٥القروض	والسلفيات
20.9٥٣.٥٦٨----20.9٥٣.٥٦٨اإلستثمارات	)باستثناء	األسهم(

١.٧١٦.١42----١.٧١٦.١42أخرى

9٥.٥٥2.٥٧٣2.٥٨0.٨2٦٦.٥24.2٣٧٣.202.2٣9)٣.١١0.١)٧٥٨04.٧49.١١٧

20١٧
ألف	درهم

0٥.٨١٧.٦٧٦ - ٣0	يومًا
٣١٣2٧.٦2٦ - 90	يومًا

٣٧٨.9٣٥أكثر	من	90	يومًا

٦.٥24.2٣٧
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شطب 

يتم	شــطب	حســابات	الشــركات	المنخفضة	القيمة	ومخصصات	اإلنخفاض	في	القيمة	ذات	الصلة	على	أســاس	كل	حالة	على	حدى	ســواء	بشــكل	
جزئــي	أو	بشــكل	كلــي	عندمــا	ال	يكــون	هنــاك	احتمــال	واقعــي	باســترداد	تلــك	المبالــغ،	أي	عندمــا	يتــم	اســتنفاذ	كافــة	الســبل	القانونيــة	الســتردادها	
وعندمــا	يتــم	اســتالم	المتحصــالت	مــن	تحقيــق	الضمــان.	يتــم	شــطب	القــروض	المقدمــة	لألفــراد	عندمــا	يتجــاوز	موعــد	إســتحقاقها	مــدة	١٨١	يومــًا.	

تتــم	الموافقــة	علــى	إجــراءات	التســوية،	ويشــمل	ذلــك	المشــطوبات	إمــا	مــن	قبــل	لجنــة	تصحيــح	الموجــودات	أو	لجنــة	مجلــس	تصحيــح	الموجــودات	
وفقــًا	للصالحيــة	الممنوحــة	لهمــا.

يتم	إدراج	أي	مبالغ	مســتردة	في	تاريخ	مســتقبلي	للقروض	المشــطوبة	مباشــرة	ضمن	بيان	الربح	او	الخســارة	الموحد	كتعديالت	لخســارة	اإلنخفاض	
فــي	القيمــة	علــى	الموجــودات	الماليــة.

 
الضمانات والحوافز اإلئتمانية األخرى التي يتم الحصول عليها

تمتلــك	المجموعــة	ضمانــات	مقابــل	القــروض	والســلفيات	علــى	شــكل	رهــن	علــى	العقــارات	أو	هوامــش	نقديــة	أو	رهــن	علــى	الودائــع	الثابتــة	وحجــز/	
رهــن	علــى	األنــواع	األخــرى	للضمانــات	البنكيــة.	تعتمــد	تقديــرات	القيمــة	العادلــة	علــى	قيمــة	الضمانــات	التــي	يتــم	تقييمهــا	وقــت	االقتــراض	ويتــم	عــادًة	

تحديثهــا	علــى	أســاس	دوري	بنــاًء	علــى	نــوع	األصــل.	

وفقــًا	لتوجيهــات	مصــرف	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	المركــزي،	يتوجــب	اســتبعاد	ضمانــات	الرهــن	خــالل	فتــرة	ثــالث	ســنوات	مــن	تاريــخ	االســتحواذ.	
باســتثناء	أنــه،	وفقــًا	لتوجيهــات	البنــك	المركــزي	المصــري،	يتوجــب	اســتبعاد	كافــة	الموجــودات	المنقولــة	المســتحوذة	خــالل	فتــرة	ســنة	فــي	حيــن	يتوجــب	

اســتبعاد	الموجــودات	الغيــر	المنقولــة	خــالل	فتــرة	خمــس	ســنوات.

للمــدى	الممكــن،	يقــوم	البنــك	بإســتخدام	البيانــات	الســوقية	النشــطة	بهــدف	تقييــم	الموجــودات	الماليــة،	المحتفــظ	بهــا	كضمــان.	يتــم	تقييــم	الموجــودات	
الماليــة	األخــرى	التــي	ال	يكــون	لهــا	قيمــة	ســوقية	جاهــزة	قابلــة	للتحديــد	بإســتخدام	النمــاذج.	يتــم	تقييــم	الضمانــات	غيــر	الماليــة،	مثــل	العقــارات	
بنــاًء	علــى	البيانــات	المقدمــة	مــن	قبــل	أطــراف	ثالثــة	مثــل	وســطاء	الرهــن	ومؤشــرات	أســعار	الســكن	والبيانــات	الماليــة	المدققــة	والمصــادر	المســتقلة	

األخــرى.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
المخاطر اإلئتمانية )يتبع(  ١/٣

إدارة المخاطر اإلئتمانية )يتبع(  ١/١/٣
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
المخاطر اإلئتمانية )يتبع(  ١/٣

إدارة المخاطر اإلئتمانية )يتبع(  ١/١/٣
الضمانات والحوافز اإلئتمانية األخرى التي يتم الحصول عليها )يتبع(

يعرض	الجدول	أدناه	قيمة	الضمان	أو	رصيد	القرض	القائم	المضمون،	أيهما	أقل،	كما	في	تاريخ	التقرير:

مــن	بيــن	جميــع	الموجــودات	الماليــة،	هنــاك	قــروض	وســلفيات	بقيمــة	مدرجــة	بمبلــغ	٧2.2٨4.4٣4	ألــف	درهــم	)20١٧: ٧١.١٣٧.٣0٥	ألــف	
درهــم(	لديهــا	ضمانــات	بقيمــة	عادلــة	بمبلــغ	٣٦.١٣0.٦00	ألــف	درهــم	)20١٧: 40.90٥.4٥٦	ألــف	درهــم(.

التركزات اإلئتمانية

إن	تركــزات	المخاطــر	اإلئتمانيــة	التــي	تنشــأ	مــن	األدوات	الماليــة	لمجموعــة	مــن	األطــراف	المقابلــة	ذات	خصائــص	اقتصاديــة	مماثلــة،	وتجعــل	
قدرتهــم	علــى	الوفــاء	بااللتزامــات	التعاقديــة	تتأثــر	بالتغييــرات	فــي	الظــروف	االقتصاديــة	والظــروف	األخــرى.

تنشــأ	معظــم	تركــزات	المخاطــر	اإلئتمانيــة	الرئيســية	مــن	موقــع	وطبيعــة	عمــل	األطــراف	المقابلــة	أو	المصــدر	فيمــا	يتعلــق	بإســتثمارات	المجموعــة	
والقــروض	والســلفيات	والمبالــغ	المســتحقة	مــن	البنــوك	وااللتزامــات	لتقديــم	اإلئتمــان	والضمانــات	الصــادرة.	ليــس	لــدى	المجموعــة	تعرضــات	جوهريــة	
ألي	عميــل	فــردي	أو	طــرف	مقابــل	معيــن	وذلــك	باســتثناء	التعــرض	للشــركات	الحكوميــة	فــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة،	وهــي	تعرضــات	

عاليــة	بطبيعتهــا.	تقــوم	المجموعــة	بمراقبــة	تركــزات	المخاطــر	اإلئتمانيــة	وفقــًا	للقطــاع	االقتصــادي	والمواقــع	الجغرافيــة	واألطــراف	المقابلــة.

٢٠١٨20١٧
ألف	درهمألف درهم

مقابل القروض والسلفيات غير منخفضة القيمة
١٣.5٨٣.١64١2.4٨٣.9٧9ممتلكات

٣.١99.١٠64.١90.٨٧٥أوراق	مالية
4٠٠.٨٢6٥9٧.٣29هامش	نقدي	ورهن	على	الودائع	الثابتة

١.٠٨٣.9٢6١.٥٦9.١٧0أخرى

١٨.٢67.٠٢٢١٨.٨4١.٣٥٣

مقابل القروض والسلفيات الفردية المنخفضة القيمة
74١.٨7٠٨09.٣٨2ممتلكات

٣7.64٨٥4.٧٥9أوراق	مالية
١.٠4٣١0.١٦٧هامش	نقدي	ورهن	على	الودائع	الثابتة

٢٠.4٠٨٣.٦١٣أخرى

٨٠٠.969٨٧٧.92١
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فيما	يلي	تحليل	الموجودات	المالية	وفقًا	للقطاع	االقتصادي:	

فيما	يلي	تحليل	الموجودات	المالية	وفقًا	للقطاع	االقتصادي:	

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
المخاطر اإلئتمانية )يتبع(  ١/٣

التعرض للمخاطر اإلئتمانية  ٢/١/٣

 نقد وأرصدة لدى
البنوك المركزية

المبالغ المستحقة
 من البنوك

 القروض والسلفيات
 مقاسة بالتكلفة

المطفأة
 اإلستثمارات

المجموع)باستثناء األسهم(
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٣١	ديسمبر	20١٨

6٣4.7٣94.١96.7699.7٢٨.74٨6.767.49٠2١.٣2٧.٧4٦قطاع	المؤسسات	المالية
١9.٢٢٨.٨٠٨-١9.٢٢٨.٨٠٨--قطاع	المستهلكين
٣.47٨.٨4١٨.٣٢١.٠٨5١٨.0٥0.٨٨9-6.٢5٠.96٣القطاع	الحكومي

١٣.745.٣٨77٣6.675١4.4٨2.0٦2--القطاع	العقاري	وقروض	الرهن
6.57١.45٢9٠4.597٧.4٧٦.049--قطاع	الخدمات
6.٣9٣.٣764٣٣.55٣٦.٨2٦.929--القطاع	التجاري
4.٨١٣.٨4٣١.٨٠٣.5٢9٦.٦١٧.٣٧2--قطاع	الطاقة

٣.969.١٣5-٣.969.١٣5--قطاع	اإلنشاءات
٣.647.794١٨٨.494٣.٨٣٦.2٨٨--قطاع	التصنيع
4.٥٥١.00٧-4.55١.٠٠7--قطاعات أخرى

6.٨٨5.7٠٢4.١96.76976.١٢٨.٣9١١9.١٥٥.42٣١0٦.٣٦٦.2٨٥إجمالي الرصيد
)٣.٨09.٦2٧()١2.١٨4()٣.797.١٨6()٢57(-مخصص اإلنخفاض في القيمة

6.٨٨5.7٠٢4.١96.5١٢7٢.٣٣١.٢٠5١9.١4٣.2٣9١02.٥٥٦.٦٥٨صافي الرصيد

 نقد	وأرصدة	لدى
البنوك	المركزية

 المبالغ	المستحقة
القروض	والسلفياتمن	البنوك

اإلستثمارات
المجموع	)باستثناء	األسهم(

ألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهم٣١	ديسمبر	20١٧

٧٧2.٧٨٧١.٧4٥.٧٥09.2٥٣.٦2١٧.٨02.٣٦٧١9.٥٧4.٥2٥قطاع	المؤسسات	المالية
20.٥١٦.٦٣9-20.٥١٦.٦٣9--قطاع	المستهلكين
4.٦٥١.40١9.0٦٨.١9١22.١4٣.2٦١-٨.42٣.٦٦9القطاع	الحكومي

١١.0٦4.9١49٨0.٣٨٧١2.04٥.٣0١--القطاع	العقاري	وقروض	الرهن
٧.0١٦.4٨٧٨0٧.٣9٧٧.٨2٣.٨٨4--قطاع	الخدمات
٥.٦4٨.١20١٦9.٦4١٥.٨١٧.٧٦١--القطاع	التجاري
4.2٥9.99٦١.٦٦١.٧٨٥٥.92١.٧٨١--قطاع	الطاقة

4.09٥.4٦0-4.09٥.4٦0--قطاع	اإلنشاءات
٣.44٣.9٧٥4٦٣.٨00٣.90٧.٧٧٥--قطاع	التصنيع
4.29٧.٣4٦-4.29٧.٣4٦--قطاعات	أخرى

9.١9٦.4٥٦١.٧4٥.٧٥0٧4.24٧.9٥920.9٥٣.٥٦٨١0٦.١4٣.٧٣٣إجمالي	الرصيد
)٣.١١0.٧٥٨(-)٣.١١0.٦٥4()١04(-مخصص	اإلنخفاض	في	القيمة

9.١9٦.4٥٦١.٧4٥.٦4٦٧١.١٣٧.٣0٥20.9٥٣.٥٦٨١0٣.0٣2.9٧٥صافي	الرصيد
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 إجمالي الحد
 األقصى للتعرض

٢٠١٨ 

 إجمالي	الحد
 األقصى	للتعرض

20١٧ 
ألف	درهمألف درهم

6.٢5٠.96٣٨.42٣.٦٦9أرصدة	لدى	البنوك	المركزية
4.١96.5١٢١.٧4٥.٦4٦المبالغ	المستحقة	من	البنوك

7٢.٣٣١.٢٠5٧١.١٣٧.٣0٥القروض	والسلفيات
١9.١4٣.٢٣920.9٥٣.٥٦٨اإلستثمارات	)باستثناء	األسهم(

١.7٨4.497١.٧١٦.١42الموجودات	األخرى

١٠٣.7٠6.4١6١0٣.9٧٦.٣٣0المجموع

٢9.6٣٣.٠44٣١.24٨.٨4٧المطلوبات	الطارئة	]إيضاح	)2٨	ب([
٣.7٨٠.٨4٠2.4٧١.4٨٧إلتزامات	القروض	والسلفيات	-	غير	قابلة	لاللغاء	]إيضاح	)2٨	أ([

٣٣.4١٣.٨٨4٣٣.٧20.٣٣4المجموع

١٣7.755.٠٣9١٣٧.٦9٦.٦٦4مجموع الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
المخاطر اإلئتمانية )يتبع(  ١/٣

التعرض للمخاطر اإلئتمانية )يتبع(  ٢/١/٣

الحد	األقصى	للتعرض	للمخاطر	اإلئتمانية	بدون	األخذ	باإلعتبار	أية	ضمانات	وتعزيزات	إئتمانية	أخرى

يظهــر	الجــدول	أدنــاه	الحــد	األقصــى	للتعــرض	لمخاطــر	اإلئتمــان	دون	األخــذ	باإلعتبــار	عوامــل	تخفيــف	مخاطــر	اإلئتمــان	مــن	خــالل	إســتخدام	
اتفاقيــات	التســوية	الشــاملة	واتفاقيــات	الضمــان.

عندمــا	يتــم	إدراج	األدوات	الماليــة	بالقيمــة	العادلــة،	فــإن	المبالــغ	المبينــة	أعــاله	تمثــل	التعــرض	الحالــي	للمخاطــر	اإلئتمانيــة	وليــس	الحــد	األقصــى	
للتعــرض	الــذي	قــد	ينتــج	فــي	المســتقبل	كنتيجــة	للتغييــرات	فــي	القيــم.
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 اإلمارات العربية
المتحدة

 دول مجلس التعاون
 الخليجي )باستثناء

 اإلمارات العربية
المتحدة(

 دول منظمة التعاون
اإلجماليالدول األخرىاالقتصادي والتنمية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهم٣١ ديسمبر ٢٠١٨
 الموجودات

الموجودات المالية
754.9٣٣6.٨٨5.7٠٢-6.٠9٨.67٠٣٢.٠99 النقد	واألرصدة	لدى	البنوك	المركزية

١.6٣4.6٢٢١9٨.٨٣٨١.9٠٣.١٢5459.9٢74.١96.5١٢المبالغ	المستحقة	من	البنوك
 القروض	والسلفيات	مقاسة	بالتكلفة

65.٣٢٢.٠59١.65٣.١٢٢٢.57١5.٣5٣.45٣7٢.٣٣١.٢٠5 المطفأة

١٢.44٠.٨٠5١.٣٨٠.١74456.9٨94.996.796١9.٢74.764اإلستثمارات
١.695.4٠٢١٢.١4١676.94٨١.7٨4.497الموجودات	األخرى

الموجودات غير المالية
١.٨69.٨٢5---١.٨69.٨٢5إستثمارات	عقارية
٣5.5٢٨٢49.٨4٣-٢١٢.545١.77٠الموجودات	األخرى
١٣٣.4٣١٣١6.٠66-١79.994٢.64١الممتلكات	والمعدات

٨٠.795٨٠.795--- الشهرة

٨9.45٣.9٢٢٣.٢٨٠.7٨5٢.٣6٢.69١١١.٨9١.٨١١١٠6.9٨9.٢٠9

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المالية

5٨.٣٢٨.٨٢46.٢5١.45٨7١.7٨9١٢.7٨7.55٨77.4٣9.6٢9ودائع	العمالء
٣.١٣4.٢٨576.٢٣٢١٢.9٢6١76.9٢9٣.4٠٠.٣7٢المبالغ	المستحقة	للبنوك

5.١١5.6٠5-5.١١5.6٠5--القروض	المتوسطة	األجل
١.5٠4.65٣١5.٣6٨٢9.569١47.766١.697.٣56المطلوبات	األخرى

المطلوبات غير المالية
6٣.٣٢9٣79.965-٣٠٨.7697.٨67المطلوبات	األخرى

١5.9٣4١٨.956.٢٨٢--١٨.94٠.٣4٨حقوق	المساهمين

٨٢.٢١6.٨796.٣5٠.9٢55.٢٢9.٨٨9١٣.١9١.5١6١٠6.9٨9.٢٠9

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
المخاطر اإلئتمانية )يتبع(  ١/٣

التعرض للمخاطر اإلئتمانية )يتبع(  ٢/١/٣

يعرض	الجدول	أدناه	التركزات	الجغرافية	لبنود	بيان	المركز	المالي	الموحد:
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
المخاطر اإلئتمانية )يتبع(  ١/٣

التعرض للمخاطر اإلئتمانية )يتبع(  ٢/١/٣

اإلمارات	العربية	المتحدة

 دول	مجلس	التعاون
 الخليجي	)باستثناء
 اإلمارات	العربية

المتحدة(
 دول	منظمة	التعاون
اإلجماليالدول	األخرىاالقتصادي	والتنمية

ألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهم ألف	درهم٣١	ديسمبر	20١٧
 الموجودات

الموجودات	المالية
 النقد	واألرصدة	لدى	البنوك

٦٨٦.4029.١9٦.4٥٦-٨.4٦2.24١4٧.٨١٣ المركزية
940.9٣٧١٣٣.94٨١4٧.٥٦٣٥2٣.١9٨١.٧4٥.٦4٦المبالغ	المستحقة	من	البنوك

٦٦.0٥٥.٣٨١١.٥٦9.٣٧٦2.٨٥٣٣.٥09.٦9٥٧١.١٣٧.٣0٥ القروض	والسلفيات
١2.0٧٣.٨٣02.٣4٥.40٣١.٥١9.٣٨٦٥.١2٧.9902١.0٦٦.٦09اإلستثمارات

١.٦4٣.9١١٨.٦٨4١٨٦٣.٥29١.٧١٦.١42الموجودات	األخرى

الموجودات	غير	المالية
2.040.2٦9---2.040.2٦9إستثمارات	عقارية
29.٨٦22٣٥.٣9٧-20٣.2422.29٣الموجودات	األخرى
١١0.0٧٦29٨.٨٦2-١٨٣.٥٧2٥.2١4الممتلكات	والمعدات

٨١.4١٨٨١.4١٨--- الشهرة

9١.٦0٣.٣٨٣4.١١2.٧٣١١.٦٦9.٨20١0.١٣2.١٧0١0٧.٥١٨.١04

المطلوبات	وحقوق	المساهمين
المطلوبات	المالية

٦2.١9٦.٦٧٦4.٦٥2.١٧4٧٨.١09١١.٧٦2.٣٨١٧٨.٦٨9.٣40ودائع	العمالء
٣2٧.099240.9٦٣40.٥١9١0٨.4٦٥٧١٧.04٦المبالغ	المستحقة	للبنوك

9٣4.٧2٣42١.٥4١4.9٨٨.٣٣٨١4٦.٦2٣٦.49١.22٥القروض	المتوسطة	األجل
١.٦22.4٣٨١٧.٨١٧29.٥٦9١2٧.٣4٦١.٧9٧.١٧0المطلوبات	األخرى

المطلوبات	غير	المالية
٦٥.4٦0٣٥٦.٨24-2٨٥.9٧0٥.٣94المطلوبات	األخرى

١4.99٨١9.4٦٦.499--١9.4٥١.٥0١حقوق	المساهمين

٨4.٨١٨.40٧٥.٣٣٧.٨٨9٥.١٣٦.٥٣٥١2.22٥.2٧٣١0٧.٥١٨.١04



٧٨

حتى ثالثة أشهر
 من ثالثة أشهر

إلى سنة
من سنة إلى
 ثالث سنوات

من ثالث سنوات
 إلى خمس سنوات

 أكثر من خمس
المجموعسنوات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٣١ ديسمبر ٢٠١٨

46.٠74.9٠٣٢٨.4٠5.77٣٣.٨٨4.٢٢٢١١٢.756٢6.٨٠٢7٨.5٠4.456ودائع	العمالء
٣.٢49.٠4٠١54.٣54٣١756١٠.١54٣.4١4.٣٣5المبالغ	المستحقة	للبنوك

5.٨١١.١٠١-4٨.499١٣٣.٣9٣٢.567.9١4٣.٠6١.٢95القروض	المتوسطة	األجل
١.٠67.9١٣5٠٢.٠955٠.١99١9.97657.١7٣١.697.٣56المطلوبات	اآلخرى

5٠.44٠.٣55٢9.١95.6١56.5٠٢.٣66٣.١94.7٨٣94.١٢9٨9.4٢7.٢4٨المجموع

٣١	ديسمبر	20١٧

٥4.2٥١.9٨٧2٣.١٣2.٦٣٨2.2٥٦.٨20٣٣.49٦٣0.٧١٥٧9.٧0٥.٦٥٦ودائع	العمالء
١.0244.2٧0٧20.٣40--٧١٥.04٦المبالغ	المستحقة	للبنوك

٦.9٥٥.٦9١-400.2992.9٦0.9١0١٨٧.٣40٣.40٧.١42القروض	المتوسطة	األجل
١.٧9٧.١٧0--١.٣22.٨2١444.4٣229.9١٧المطلوبات	اآلخرى

٥٦.٦90.١٥٣2٦.٥٣٧.9٨02.4٧4.0٧٧٣.44١.٦٦2٣4.9٨٥٨9.١٧٨.٨٥٧المجموع

مخاطر السيولة  ٢/٣

إن	مخاطــر	الســيولة	أو	التمويــل	هــي	مخاطــر	الصعوبــات	التــي	قــد	تواجههــا	المجموعــة	علــى	الوفــاء	بجميــع	التزاماتهــا	التمويليــة	وســحب	اإليداعــات	
التــي	قــد	تنشــأ	فــي	المســتقبل	القريــب.	تشــتمل	المخاطــر	علــى	مخاطــر	عــدم	القــدرة	علــى	تمويــل	الموجــودات	فــي	تواريــخ	اإلســتحقاقات	المناســبة	

وبمعــدالت	ومخاطــر	عــدم	القــدرة	علــى	تســييل	أصــل	مــا	بســعر	مناســب	وضمــن	إطــار	زمنــي	مناســب	بهــدف	اســتيفاء	المتطلبــات	التمويليــة.

إدارة مخاطر السيولة

تقــوم	المجموعــة	بــإدارة	مخاطــر	الســيولة	مــن	خــالل	توفيــر	قاعــدة	تمويــل	متنوعــة.	يتــم	التحصــل	علــى	النقــد	بإســتخدام	أدوات	متنوعــة	تشــمل	ودائــع	
العمــالء	وودائــع	ســوق	المــال	والقــروض	المتوســطة	األجــل	ورأس	المــال.	تقــوم	اإلدارة	بمراقبــة	تواريــخ	اإلســتحقاق	لضمــان	توفيــر	الســيولة	الكافيــة.	
تســاعد	تلــك	السياســة	فــي	تعزيــز	مرونــة	التمويــل	والحــد	مــن	االعتمــاد	علــى	مصــدر	تمويــل	واحــد	كمــا	تســاعد	فــي	تقليــل	تكلفــة	التمويــل.	تعتبــر	

لجنــة	الموجــودات	والمطلوبــات	مســؤولة	عــن	مراجعــة	واعتمــاد	السياســات	واإلجــراءات	الخاصــة	بالســيولة.	

يتــم	وضــع		أدنــى	الحــدود	لمعــدالت	الســيولة	للبنــك	والبنــك	التابــع	لــه.	تعكــس	الحــدود	الســوق	المحلــي	وتنويــع	مصــادر	التمويــل	المتاحــة	ومخاطــر	
التركــزات	مــن	كبــار	المودعيــن.	يقــوم	البنــك	والبنــك	التابــع	لــه	بمراقبــة	حــدود	معــدل	الســيولة	الموضوعــة	وااللتــزام	بمعــدالت	الســيولة	المحــددة	

بموجــب	التشــريعات	المحليــة.	

تحليل المطلوبات المالية وفقًا إللتزامات المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:

يلخــص	الجــدول	أدنــاه	قائمــة	إســتحقاق	المطلوبــات	الماليــة	للمجموعــة	كمــا	فــي	٣١	ديســمبر	20١٨	و	٣١	ديســمبر	20١٧	بنــاًء	علــى	التزامــات	
المدفوعــات	التعاقديــة	غيــر	المخصومــة.	يتــم	معاملــة	المدفوعــات	التــي	تخضــع	إلشــعار	بالدفــع	كمــا	لــو	أن	اإلشــعار	تــم	تقديمــه	مباشــرة.	وعلــى	
الرغــم	مــن	ذلــك،	تتوقــع	المجموعــة	أن	جــزءًا	كبيــرًا	مــن	العمــالء	لــن	يطالــب	بالدفــع	مباشــرًة	عنــد	أقــرب	تاريــخ	قــد	يتطلــب	مــن	المجموعــة	فيــه	إجــراء	

المدفوعــات،	باإلضافــة	لذلــك	فــإن	الجــدول	ال	يعكــس	التدفقــات	النقديــة	المتوقعــة	بنــاًء	علــى	خبــرة	المجموعــة	فــي	مــدة	اإلحتفــاظ	بالودائــع.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣



 ٧9

حتى ثالثة أشهر٣١ ديسمبر ٢٠١٨

 من ثالثة
 أشهر

إلى سنة
 من سنة إلى ثالث

سنوات

 من ثالث
 سنوات إلى خمس

سنوات
 أكثر من خمس

المجموعإستحقاق غير محددسنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهم

 الموجودات
 النقد	واألرصدة	لدى
6.٨٨5.7٠٢----6.٨٢4.١7٨6١.5٢4	البنوك	المركزية

4.١96.5١٢---4.١7٠.٨١67.٣٣١١٨.٣65المبالغ	المستحقة	من	البنوك

 القروض	والسلفيات
7٢.٣٣١.٢٠5-١٠.65١.4956.76٢.694١٣.55١.5١٢١٢.٠٨6.9٢6٢9.٢7٨.57٨مقاسة	بالتكلفة	المطفأة

٢.٢٠٠.٣574.549.4964.996.٣١١٣.٠7٢.٠٨١4.١١٣.66٣٣4٢.٨56١9.٢74.764اإلستثمارات
١.٨69.٨٢5١.٨69.٨٢5-----إستثمارات	عقارية
١.٠6٢.46٠5٢6.5٢4٨١.7596٠.٠٣5١٨7.١١٨١١6.444٢.٠٣4.٣4٠الموجودات	األخرى
٣١6.٠66٣١6.٠66-----الممتلكات	والمعدات

٨٠.795٨٠.795-----الشهرة

٢4.9٠9.٣٠6١١.9٠7.569١٨.647.947١5.٢١9.٠4٢٣٣.579.٣59٢.7٢5.9٨6١٠6.9٨9.٢٠9المجموع

 المطلوبات وحقوق
المساهمين

77.4٣9.6٢9-45.٨٠6.١44٢7.7٢١.٣٨٣٣.774.٣٢٠١١١.9١5٢5.٨67ودائع	العمالء
٣.4٠٠.٣7٢-٣.٢٣9.7٠١١5٠.٠٣٠٢77459.٨69المبالغ	المستحقة	للبنوك

5.١١5.6٠5--٢.١95.5١١٢.9٢٠.٠94--القروض	المتوسطة	األجل
١.١7٢.96٢5٨٠.١7٣٨٠.١١6٣٢.٢6١5٨.٨٨١١5٢.9٢٨٢.٠77.٣٢١المطلوبات	األخرى
١٨.956.٢٨٢١٨.956.٢٨٢-----حقوق	المساهمين

5٠.٢١٨.٨٠7٢٨.45١.5٨66.٠49.974٣.٠65.٠١594.6١7١9.١٠9.٢١٠١٠6.9٨9.٢٠9المجموع

-)١6.٣٨٣.٢٢4(١٢.597.97٣١٢.١54.٠٢7٣٣.4٨4.74٢)١6.544.٠١7()٢5.٣٠9.5٠١(صافي فجوة السيولة

قائمة إستحقاق الموجودات والمطلوبات

يعكــس	الجــدول	التالــي	اإلســتحقاقات	التعاقديــة	للموجــودات	والمطلوبــات	التــي	تــم	تحديدهــا	بنــاًء	علــى	الفتــرة	المتبقيــة	لإلســتحقاق	كمــا	فــي	تاريــخ	
التقريــر.	ال	يأخــذ	الجــدول	باإلعتبــار	اإلســتحقاقات	الفعليــة	المبنيــة	علــى	خبــرة	المجموعــة	مــن	خــالل	اإلحتفــاظ	بالودائــع	وتوفــر	الســيولة.

إن	قائمة	إستحقاق	الموجودات	والمطلوبات	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨	هي	كما	يلي:

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
مخاطر السيولة )يتبع(  ٢/٣
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حتى	ثالثة	أشهر٣١	ديسمبر	20١٧
 من	ثالثة	أشهر

إلى	سنة
 من	سنة	إلى
ثالث	سنوات

 من	ثالث	سنوات
إلى	خمس	سنوات

 أكثر	من	خمس
سنوات

إستحقاق	غير
المجموع	محدد

ألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهم ألف	درهم
 الموجودات

 النقد	واألرصدة	لدى
9.١9٦.4٥٦----٥.١4٦.4٥٦4.0٥0.000		البنوك	المركزية
 المبالغ	المستحقة

١.٧4٥.٦4٦---١.4٣٧.٧٣٨2٨9.٥42١٨.٣٦٦من	البنوك
٧١.١٣٧.٣0٥-١١.٧2٥.4٣٨٧.2٨٧.4٧٦١2.٦00.٣92١١.٦٨2.١٨٨2٧.٨4١.٨١١القروض	والسلفيات

2.٨04.٥٧٧4.4١٧.94٥4.9٣2.٥444.4٣٧.4٥٥4.٣9٨.٥٧٣٧٥.٥١٥2١.0٦٦.٦09اإلستثمارات
2.040.2٦92.040.2٦9-----إستثمارات	عقارية
١.024.40٨٣٧٨.0٦24٥.220٧٣.490١2٣.٨٧٥٣0٦.4٨4١.9٥١.٥٣9الموجودات	األخرى
29٨.٨٦229٨.٨٦2-----الممتلكات	والمعدات

٨١.4١٨٨١.4١٨-----الشهرة

22.١٣٨.٦١٧١٦.42٣.02٥١٧.٥9٦.٥22١٦.١9٣.١٣٣٣2.٣٦4.2٥92.٨02.٥4٨١0٧.٥١٨.١04المجموع

 المطلوبات	وحقوق
المساهمين

٧٨.٦٨9.٣40-٥٣.٨١9.44022.٦2٧.49٨2.١99.94٨2٧.2٧0١٥.١٨4ودائع	العمالء
٧١٧.04٦-١.00١4.١٧2--٧١١.٨٧٣المبالغ	المستحقة	للبنوك

٦.49١.22٥--٣.2٨٣.٥٨٥-٣٧٦.9٦92.٨٣0.٦٧١القروض	المتوسطة	األجل
١.١٦٨.٣٨٨4٦4.4٥٣٨٣.4١02٧.0٨٨١9.١٧٨٣9١.4٧٧2.١٥٣.994المطلوبات	األخرى
١9.4٦٦.499١9.4٦٦.499-----حقوق	المساهمين

٥٦.0٧٦.٦٧02٥.922.٦222.2٨٣.٣٥٨٣.٣٣٨.944٣٨.٥٣4١9.٨٥٧.9٧٦١0٧.٥١٨.١04المجموع

-)١٧.0٥٥.42٨(١٥.٣١٣.١٦4١2.٨٥4.١٨9٣2.٣2٥.٧2٥)9.499.٥9٧()٣٣.9٣٨.0٥٣(صافي	فجوة	السيولة

إن	قائمة	إستحقاق	الموجودات	والمطلوبات	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٧	هي	كما	يلي:

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
مخاطر السيولة )يتبع(  ٢/٣

قائمة إستحقاق الموجودات والمطلوبات )يتبع(

مخاطر السوق  ٣/٣

إن	مخاطــر	الســوق	هــي	مخاطــر	تأثيــر	الحركــة	فــي	عوامــل	مخاطــر	الســوق،	علــى	ســبيل	المثــال،	معــدالت	الفائــدة	ومعــدالت	تحويــل	العمــالت	
األجنبيــة	وتوزيــع	اإلئتمــان	وأســعار	اإلســتثمارات	فــي	حقــوق	الملكيــة	علــى	إيــرادات	المجموعــة	أو	قيمــة	أدواتهــا	الماليــة.

إدارة مخاطر السوق

تقــوم	المجموعــة	بفصــل	تعرضهــا	لمخاطــر	الســوق	بيــن	المحافــظ	اإلســتثمارية	للمتاجــرة	ولغيــر	المتاجــرة.	يتــم	إدراج	كافــة	األدوات	الماليــة	للمتاجــرة	
دارة	مخاطر	 بالقيمة	العادلة،	ويتم	إدراج	التغييرات	في	القيمة	العادلة	مباشــرًة	في	الربح	أو	الخســارة.	إن	األداة	الرئيســية	المســتخدمة	في	القياس	واإ
الســوق	ضمــن	المحافــظ	اإلســتثمارية	للمتاجــرة	للمجموعــة	هــي	القيمــة	المعرضــة	للمخاطــر )VaR(.	إن	القيمــة	المعرضــة	للمخاطــر	بالنســبة	
للمحافــظ	اإلســتثمارية	للمتاجــرة	هــي	قيمــة	الخســارة	المقــدرة	التــي	ســوف	تتعــرض	لهــا	المحفظــة	خــالل	فتــرة	شــهر	واحــد	مــن	جــراء	تقلبــات	حركــة	
الســوق	العكســية	مــع	وجــود	نســبة	احتماليــة	99٪.	إن	نمــوذج	القيمــة	المعرضــة	للمخاطــر	المســتخدم	مــن	قبــل	المجموعــة	يرتكــز	علــى	البيانــات	
التاريخيــة	لمــدة	ســنة	ســابقة	علــى	األقــل.	تتــم	إدارة	التعــرض	لمخاطــر	الســوق	وفقــًا	للحــدود	الموضوعــة	مــن	قبــل	اإلدارة	العليــا	اســتجابة	لظــروف	

الســوق	المتغيــرة.	
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حتى ثالثة أشهر
من ثالثة أشهر

إلى سنة
 من سنة إلى
ثالث سنوات

من ثالث سنوات
 إلى خمس سنوات

أكثر من خمس
المجموعبنود ال تحمل فائدةسنوات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهم
 الموجودات

٣.٢5٠.٠956.٨٨5.7٠٢---٣.574.٠٨٣6١.5٢4النقد	واألرصدة	لدى	البنوك	المركزية
5٠7.٣٢٨4.١96.5١٢---٣.6٨١.٨5٣7.٣٣١المبالغ	المستحقة	من	البنوك

 القروض	والسلفيات	مقاسة	بالتكلفة
46.١5٠.٨٣7١4.55٣.9٣٣٢.٨99.١٨١٢.654.6595.٢٣5.5٠9٨٣7.٠٨67٢.٣٣١.٢٠5المطفأة

٢.7٠١.6694.495.٨664.٨6٨.١١٨٣.٠٠٣.٠٢64.١١٣.66٣9٢.4٢٢١9.٢74.764اإلستثمارات
١.٨69.٨٢5١.٨69.٨٢5-----إستثمارات	عقارية
١.99١.9١٢٢.٠٣4.٣4٠--١٣.7٣١٢٠.١9٠٨.5٠7الموجودات	األخرى
٣١6.٠66٣١6.٠66-----الممتلكات	والمعدات

٨٠.795٨٠.795-----الشهرة

56.١٢٢.١7٣١9.١٣٨.٨447.775.٨٠65.657.6٨59.٣49.١7٢٨.945.5٢9١٠6.9٨9.٢٠9المجموع

المطلوبات وحقوق المساهمين
٣١.٨١4.995٢7.7٢٠.6٣9٣.774.5٢٣١١٢.56٢٢5.٠١٠١٣.99١.9٠٠77.4٣9.6٢9ودائع	العمالء

٣.٠9١.9٢4١5٠.٠٣٠٢77459.٨69١47.777٣.4٠٠.٣7٢المبالغ	المستحقة	للبنوك
5.١١5.6٠5--٢.١95.5١١١.٨٢6.495-١.٠9٣.599القروض	المتوسطة	األجل

٢.٠77.٣٢١٢.٠77.٣٢١-----المطلوبات	األخرى
١6.956.٢٨٢١٨.956.٢٨٢----٢.٠٠٠.٠٠٠حقوق	المساهمين

٣٨.٠٠٠.5١٨٢7.٨7٠.6695.97٠.٠6١١.9٣9.٨٠٢٣4.٨79٣٣.١7٣.٢٨٠١٠6.9٨9.٢٠9المجموع

 مجموع فجوة حساسية أسعار الفائدة
--١.٨٠5.745٣.7١7.٨٨٣9.٣١4.٢9٣)٨.7٣١.٨٢5(١٨.١٢١.655داخل بيان المركز المالي

 مجموع فجوة حساسية أسعار الفائدة
--)٣.٠7٨.٠٠6()٢.5٣9.7٣9()٣.٣٨٣.6٢7()٢.١٣٠.٠١٣(١١.١٣١.٣٨5خارج بيان المركز المالي

--٢9.٢5٣.٠4٠١٨.٣9١.٢٠٢١6.٨١٣.٣٢٠١7.99١.464٢4.٢٢7.75١فجوة حساسية أسعار الفائدة المتراكمة

إن	مخاطــر	أســعار	الفائــدة	هــي	المخاطــر	التــي	تنتــج	عــن	فروقــات	توقيــت	اإلســتحقاق	و/أو	إعــادة	تســعير	موجــودات	ومطلوبــات	المجموعــة	
واألدوات	الماليــة	المشــتقة.	إن	عــدم	تطابــق	إعــادة	التســعير	يعــرض	المجموعــة	للتقلبــات	غيــر	المتوقعــة	فــي	اإليــرادات	أو	القيمــة	االقتصاديــة	

المعنيــة.	

مخاطر أسعار الفائدة  ١/٣/٣

تقــوم	المجموعــة	بــإدارة	مخاطــر	أســعار	الفائــدة	مــن	خــالل	مراقبــة	عــدم	تطابــق	معــدالت	الفائــدة	كمــا	تســتخدم	عــدة	مشــتقات	مثــل	عقــود	تبــادل	
أســعار	الفائــدة	وعقــود	تبــادل	الفائــدة	بالعمــالت	األجنبيــة	المتقابلــة	بهــدف	إدارة	المخاطــر.	إن	عمليــات	المجموعــة	معرضــة	لمخاطــر	تقلبــات	
أســعار	الفائــدة	إلــى	المــدى	الــذي	تســتحق	معــه	الموجــودات	التــي	تحمــل	فائــدة	)بمــا	فــي	ذلــك	اإلســتثمارات(	والمطلوبــات	التــي	تحمــل	فائــدة	أو	يتــم	
إعــادة	تســعيرها	فــي	أوقــات	مختلفــة	أو	بأســعار	مختلفــة.	بالنســبة	للموجــودات	والمطلوبــات	ذات	األســعار	المتغيــرة،	فــإن	المجموعــة	معرضــة	كذلــك	
لمخاطــر	األســاس،	وهــو	الفــرق	فــي	خصائــص	إعــادة	تســعير	مختلــف	مؤشــرات	المعــدالت	المتغيــرة	مثــل	معــدل	اإلدخــار	أو	ســعر	الصــرف	الســائد	
بيــن	بنــوك	لنــدن	لمــدة	ســتة	أشــهر	ايبــور	وخالفــه.	تقــوم	المجموعــة	بــإدارة	وضــع	حساســية	أســعار	الفائــدة	بشــكل	فعــال	بنــاًء	علــى	معــدل	الحركــة	

المتوقعــة	والفعليــة	فــي	أســعار	الفائــدة،	وذلــك	بهــدف	زيــادة	صافــي	إيــرادات	الفائــدة.	

إن	مراكز	حساســية	أســعار	الفائدة	الخاصة	بالمجموعة	كما	في	٣١	ديســمبر	20١٨،	بناءًا	على	إعادة	التســعير	التعاقدية	أو	تواريخ	اإلســتحقاق،	
أيهمــا	أقــرب،	هــي	كمــا	يلــي:

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
مخاطر السوق )يتبع(  ٣/٣
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إن	مراكز	حساســية	أســعار	الفائدة	الخاصة	بالمجموعة	كما	في	٣١	ديســمبر	20١٧،	بناًء	على	إعادة	التســعير	التعاقدية	أو	تواريخ	اإلســتحقاق،	
أيهمــا	أقــرب،	هــي	كمــا	يلــي:

ال	يوجد	أي	تغيير	في	الطرق	واالفتراضات	المستخدمة	في	عرض	تحليل	حساسية	أسعار	الفائدة	لسنة	20١٨	وسنة	20١٧. 

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
مخاطر السوق )يتبع(  ٣/٣

مخاطر أسعار الفائدة )يتبع(  ١/٣/٣

حتى	ثالثة	أشهر
من	ثالثة	أشهر

إلى	سنة
 من	سنة	إلى
ثالث	سنوات

من	ثالث	سنوات
	إلى	خمس	سنوات

أكثر	من	خمس
المجموعبنود	ال	تحمل	فائدةسنوات

ألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهم ألف	درهم
 الموجودات

 النقد	واألرصدة	لدى	البنوك
4.٧0٣.٥2٦9.١9٦.4٥٦---442.9٣04.0٥0.000المركزية

24٣.٦29١.٧4٥.٦4٦---١.٣9٦.١2٥١0٥.٨92المبالغ	المستحقة	من	البنوك
44.٣٥0.٧22١٦.١٣0.٨0٥2.44٥.4٥0٣.٨٧١.9٧٧٣.29١.2١١١.04٧.١40٧١.١٣٧.٣0٥ القروض	والسلفيات

٣.4٧١.4٥44.١٦٧.92١4.٨29.٧٨٨4.١24.٥٣٧4.٣9٨.٥٧٣٧4.٣٣٦2١.0٦٦.٦09اإلستثمارات
2.040.2٦92.040.2٦9-----إستثمارات	عقارية
١.٨٦9.٨9٨١.9٥١.٥٣9-2٥.٧٨9-١١.20٥44.٦4٧الموجودات	األخرى
29٨.٨٦229٨.٨٦2-----الممتلكات	والمعدات

٨١.4١٨٨١.4١٨-----الشهرة

49.٦٧2.4٣٦24.499.2٦٥٧.2٧٥.2٣٨٨.022.٣0٣٧.٦٨9.٧٨4١0.٣٥9.0٧٨١0٧.٥١٨.١04المجموع

المطلوبات وحقوق المساهمين
٣٨.٣99.0٧٥22.٦2٧.49٨2.١99.949٣2.٥٧١9.٨٨2١٥.420.٣٦٥٧٨.٦٨9.٣40ودائع	العمالء

١.00١4.١٧2٧٣.٣0٣٧١٧.04٦--٦٣٨.٥٧0المبالغ	المستحقة	للبنوك
٦.49١.22٥--2.١92.٣29-4.2١٧.409٨١.4٨٧القروض	المتوسطة	األجل

2.١٥٣.9942.١٥٣.994-----المطلوبات	األخرى
١٧.4٦٦.499١9.4٦٦.499----2.000.000حقوق	المساهمين

4٥.2٥٥.0٥422.٧0٨.9٨٥2.١99.9492.22٥.90١١4.0٥4٣٥.١١4.١٦١١0٧.٥١٨.١04المجموع

 مجموع فجوة حساسية أسعار
--4.4١٧.٣٨2١.٧90.2٨0٥.0٧٥.2٨9٥.٧9٦.402٧.٦٧٥.٧٣0الفائدة داخل بيان المركز المالي

 مجموع فجوة حساسية أسعار
--)2.٦2٥.49٨()2.42٦.٨٦٣()2.٦49.٦٥٧()2.٦٣٧.0٧٥(١0.٣٣9.09٣الفائدة خارج بيان المركز المالي

 فجوة حساسية أسعار الفائدة
--١4.٧٥٦.4٧٥١٣.909.٦٨0١٦.٣٣٥.٣١2١9.٧04.٨٥١24.٧٥٥.0٨٣المتراكمة
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 صافيالمطلوباتالموجودات
المركز النقدي

 صافي
المركز اآلجل

 صافي المركز
 الطويل/ )القصير(

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

5.٠١9.٠٨٨)٨.7٨4.٢٢6(٣9.٨٨5.٠67٢6.٠٨١.75٣١٣.٨٠٣.٣١4دوالر	أمريكي*
٣٣٠.١٨٠)9.٣١5(5.97٠.5٣65.6٣١.٠4١٣٣9.495جنيه	مصري
٢4٠.٠54-7٨7.994547.94٠٢4٠.٠54دينار	كويتي

٢6.١١6)٨٠.١١4(١٠6.٢7٢4٢١٠6.٢٣٠اليوان	الصيني
7٠9)١٠٠.٨79(١٠5.٠٣٠٣.44٢١٠١.5٨٨ريال	قطري

٣٠٨)7١.٢66(7٣.٢٨6١.7١٢7١.574فرنك	سويسري
١9٨)٣.٣7١(٢75.6٢١٢7٢.٠5٢٣.569ين	ياباني

١6٠)9٢٠.١٠5(١.44٢.7١75٢٢.45٢9٢٠.٢65يورو
)٨٠٨(٢.6٠٣.٢٠5)٢.6٠4.٠١٣(٣٣7.٢٢٨٢.94١.٢4١ريال	سعودي
)٨69()٢.75١(٣٢.٢4٨٣٠.٣66١.٨٨٢جنيه	استرليني
٣.٠4٣)٣٠.7٢6(٣9.9١٣6.١44٣٣.769عمالت	أخرى

49.٠55.9١٢٣6.٠٣٨.١٨5١٣.٠١7.7٢7)7.٣99.54٨(5.6١٨.١79

يتــم	كذلــك	تقييــم	مخاطــر	أســعار	الفائــدة	مــن	خــالل	قيــاس	تأثيــر	التغييــرات	المحتملــة	والمعقولــة	فــي	حركــة	أســعار	الفائــدة.	تفتــرض	المجموعــة	
حــدوث	تقلبــات	فــي	أســعار	الفائــدة	بمعــدل	2٥	نقطــة	أســاس	وتقــدر	التأثيــر	التالــي	علــى	صافــي	إيــرادات	الفوائــد	للســنة	وصافــي	حقــوق	المســاهمين	

كمــا	فــي	ذلــك	التاريــخ:	

تعتبــر	حساســية	أســعار	الفائــدة	المبينــة	أعــاله	توضيحيــة	فقــط	وتــم	التوصــل	إليهــا	بإســتخدام	ســيناريوهات	مبســطة	وترتكــز	علــى	الموجــودات	التــي	
تحمــل	فائــدة	بقيمــة	9٨.044	مليــون	درهــم	)20١٧: 9٧.١٥9	مليــون	درهــم(	والمطلوبــات	وحقــوق	المســاهمين	التــي	تحمــل	فائــدة	بقيمــة	٧٣.٨١٦ 
مليــون	درهــم	)20١٧: ٧2.404	مليــون	درهــم(.	ال	تأخــذ	الحساســية	باالعتبــار	اإلجــراءات	التــي	قــد	يتــم	إتخاذهــا	مــن	قبــل	اإلدارة	لتخفيــف	تأثيــر	

الحركــة	فــي	أســعار	الفائــدة.	

مخاطر العمالت األجنبية  ٢/٣/٣

إن	المجموعــة	معرضــة	لمخاطــر	العمــالت	األجنبيــة	مــن	خــالل	المعامــالت	بالعمــالت	األجنبيــة.	كمــا	ينتــج	عــن	تعــرض	المجموعــة	للمعامــالت	
النقديــة	عــن	مكاســب	وخســائر	بالعمــالت	األجنبيــة	يتــم	إدراجهــا	ضمــن	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	الموحــد.	تشــمل	هــذه	التعرضــات	الموجــودات	النقديــة	
والمطلوبــات	النقديــة	للمجموعــة	التــي	ال	تقيــم	بالعملــة	الوظيفيــة	للبنــك.	تعمــل	المجموعــة	علــى	ضمــان	إبقــاء	تعرضهــا	لصافــي	العمــالت	األجنبيــة	

ضمــن	المســتويات	المقبولــة	وذلــك	مــن	خــالل	شــراء	وبيــع	العمــالت	األجنبيــة	وفقــًا	لألســعار	الفوريــة،	كمــا	هــو	مناســب.	

يعرض	الجدول	التالي	تعرضات	المجموعة	للعمالت	األجنبية	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨: 

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
مخاطر السوق )يتبع(  ٣/٣

مخاطر أسعار الفائدة )يتبع(  ١/٣/٣

٢٠١٨20١٧
صافي

إيرادات الفوائد
القيمة السوقية

لحقوق المساهمين
صافي

إيرادات	الفوائد
القيمة	السوقية

لحقوق	المساهمين
ألف	درهمألف	درهمألف درهمألف درهم

التقلبات في العائد
)١0٧.4٦2(٣١.4٨٦)74.٨96(5٣.٨٠٨زيادة	2٥	نقطة	أساس
١0٧.4٦2)٣١.4٨٦(74.٨96)5٣.٨٠٨(نقص	2٥	نقطة	أساس
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يعرض	الجدول	التالي	تعرضات	المجموعة	للعمالت	األجنبية	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٧:

*	إن	ســعر	تحويــل	الدرهــم	ثابــت	مقابــل	صــرف	الــدوالر	األمريكــي	منــذ	نوفمبــر١9٨0،	وبالتالــي	فــإن	تعــرض	البنــك	لمخاطــر	تحويــل	العملــة	
األجنبيــة	محــدود.

كمــا	يتــم	تقييــم	مخاطــر	الســوق	عــن	طريــق	قيــاس	تأثيــر	التغيــر	المعقــول	والمحتمــل	فــي	حركــة	معــدل	تحويــل	العمــالت	األجنبيــة.	يبيــن	الجــدول	
أدنــاه	تأثيــر	التغيــر	فــي	معــدل	التحويــل	بنســبة	١٪	علــى	صافــي	األربــاح	وحقــوق	المســاهمين	الخاصــة	بالمجموعــة.

إن	حساســية	تحويــل	العمــالت	األجنبيــة	المــدرج	فــي	الجــدول	أعــاله	هــو	ألهــداف	توضيحيــة	فقــط	وعبــر	تطبيــق	ســيناريوهات	مبســطة.	ال	تعكــس	
الحساســية	اإلجــراءات	التــي	قــد	تؤخــذ	مــن	قبــل	اإلدارة	لتخفيــف	تأثيــر	التغييــرات	فــي	حركــة	تحويــل	العمــالت	األجنبيــة.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
مخاطر السوق )يتبع(  ٣/٣

مخاطر العمالت األجنبية )يتبع(  ٢/٣/٣

المطلوباتالموجودات
 صافي

المركز	النقدي
 صافي

المركز	اآلجل
 صافي	المركز

 الطويل/	)القصير(
ألف	درهم ألف	درهم ألف	درهم ألف	درهم ألف	درهم

١0.١٣0.9٦١)2.٥٥٣.0٨٨(٣9.2٨0.٥٥٨2٦.٥9٦.٥09١2.٦٨4.049دوالر	أمريكي*
٣٨٣.١٦١)١١.٣٨٥(4.9٧٧.4٨٨4.٥٨2.942٣94.٥4٦جنيه	مصري
2٥9.92٧-٦4٣.٧9١٣٨٣.٨٦42٥9.92٧دينار	كويتي

١٣0)٨4.٥٧9(٨٥.4١٣٧04٨4.٧09اليوان	الصيني
٧4٨)١١٥.9٧9(١20.٥4٣٣.٨١٦١١٦.٧2٧ريال	قطري

2٣0.٨94٣.2٨٨)22٧.٦0٦(١٥١.٦٣0٣٧9.2٣٦فرنك	سويسري
٦4.٣٧٥١٦٧)٦4.20٨(9٨.9٣٥١٦٣.١4٣ين	ياباني

١.٨٧4)١.09١.4٦٣(١.٨١١.٣٨١٧١٨.044١.09٣.٣٣٧يورو
٥٥٥.2١٦2١.4٨٥)٥٣٣.٧٣١(٣90.9١٧924.٦4٨ريال	سعودي
١.١4٨)٦.١4٦(٦٥.٦٣٣٥٨.٣٣9٧.294جنيه	استرليني
١.0٥١)٣٦.٦١٥(4٦.02٨٨.٣٦2٣٧.٦٦٦عمالت	أخرى

4٧.٦٧2.٣١٧٣٣.٨١9.٦0٧١٣.٨٥2.٧١0)٣.04٨.٧٧0(١0.٨0٣.940

٢٠١٨20١٧

حقوق	المساهمينصافي	األرباححقوق المساهمينصافي األرباح
ألف	درهمألف	درهمألف درهمألف درهم

الزيادة في سعر التحويل بنسبة ١٪
5٠.١9١5٠.١9١١0١.٣١0١0١.٣١0دوالر	أمريكي
٣.٣٠٢٣.٣٠٢٣.٨٣2٣.٨٣2جنيه	مصري
٢.4٠١٢.4٠١2.٥992.٥99دينار	كويتي

النقص في سعر التحويل بنسبة ١٪
)١0١.٣١0()١0١.٣١0()5٠.١9١()5٠.١9١(دوالر	أمريكي
)٣.٨٣2()٣.٨٣2()٣.٣٠٢()٣.٣٠٢(جنيه	مصري
)2.٥99()2.٥99()٢.4٠١()٢.4٠١(دينار	كويتي
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
مخاطر السوق )يتبع(  ٣/٣
٣/٣/٣ مخاطر أسعار األسهم

إن	مخاطــر	أســعار	األســهم	هــي	مخاطــر	إنخفــاض	القيــم	العادلــة	لألســهم	نتيجــة	التغييــرات	فــي	مســتويات	مؤشــرات	األســهم	وقيمــة	األســهم	الفرديــة.	
تنشــأ	التعرضــات	لمخاطــر	أســعار	األســهم	مــن	محفظــة	إســتثمارات	المجموعــة.

يمثــل	الجــدول	التالــي	تقديــرات	حساســية	التغييــر	المحتمــل	فــي	أســواق	األســهم	علــى	الربــح	او	الخســارة.	إن	حساســية	الربــح	أو	الخســارة	هــي	تأثيــر	
التغيــر	المفتــرض	لمؤشــرات	األســهم	الهامــة	علــى	القيمــة	العادلــة	لإلســتثمارات	المدرجــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	األربــاح	والخســائر.

إن	التأثيــر	علــى	حقــوق	المســاهمين	)كنتيجــة	للتغيــر	فــي	القيمــة	العادلــة	ألدوات	األســهم	المحتفــظ	بهــا	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	
اآلخــر(	نتيجــة	للتغييــرات	المعقولــة	والمحتملــة	فــي	مؤشــرات	األســهم،	مــع	اإلحتفــاظ	بجميــع	المتغييــرات	األخــرى	ثابتــة،	هــو	كمــا	يلــي:

 مستوى التغير
 المفترض

 التأثير على صافي الدخل

٢٠١٨20١٧
ألف	درهمألف درهم٪

 إستثمارات مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة وتم تحديدها بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

مؤشرات األسهم الهامة:
-٥١٨٪مؤشرات	أسهم	اإلمارات	العربية	المتحدة

٥٢.9١٨2.٣2١٪مؤشرات	األسهم	األخرى
٥١٢9١49٪صافي	قيمة	موجودات	الصناديق	المدارة

                  التأثير على حقوق الملكية
٢٠١٨20١٧

ألف	درهمألف درهم٪

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

مؤشرات األسهم الهامة:
٥١.٣٢٣٦٦٦٪مؤشرات	أسهم	اإلمارات	العربية	المتحدة

٥٢45٣4٥٪مؤشرات	األسهم	األخرى

 مستوى التغير
المفترض
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إن	مخاطــر	الدفــع	المســبق	هــي	مخاطــر	تكبــد	البنــك	خســائر	ماليــة	بســبب	قيــام	عمالئــه	واألطــراف	المقابلــة	بالدفــع	المســبق	أو	طلــب	الدفــع	المســبق	
قبــل	أو	بعــد	مــا	هــو	متوقــع،	كالقــروض	العقاريــة	ذات	معــدالت	الفائــدة	الثابتــة	عنــد	هبــوط	أســعار	الفائــدة.

إن	التأثيــر	علــى	الربــح	لســنة	واحــدة،	بإفتــراض	أن	١0٪	مــن	األدوات	الماليــة	القابلــة	للســداد	ســيتم	دفعهــا	مســبقًا	عنــد	بدايــة	الســنة،	مــع	اإلحتفــاظ	
بجميــع	المتغيــرات	األخــرى	ثابتــة،	تــم	تقديــره	بمبلــغ	٥2.02٥	ألــف	درهــم	)20١٧: ٣9.٨٣0	ألــف	درهــم(.

المخاطر التشغيلية  4/٣

إن	المخاطــر	التشــغيلية	هــي	مخاطــر	الخســارة	المباشــرة	أو	غيــر	المباشــرة	نتيجــة	لعــدة	أســباب	تتعلــق	بعمليــات	المجموعــة	والموظفيــن	والتكنولوجيــا	
والبنيــة	التحتيــة	والمخاطــر	مــن	عوامــل	خارجيــة	أخــرى	خــالف	المخاطــر	اإلئتمانيــة	ومخاطــر	الســوق	ومخاطــر	الســيولة	مثــل	تلــك	المخاطــر	
الناتجــة	عــن	المتطلبــات	القانونيــة	والتشــريعية	ومعاييــر	الســلوك	المقبولــة	بشــكل	عــام.	تنشــأ	المخاطــر	التشــغيلية	مــن	جميــع	عمليــات	المجموعــة	

وتواجههــا	جميــع	أقســام	األعمــال.

تقــع	المســؤولية	الرئيســية	لتحديــد	وتقييــم	وقيــاس	وتطويــر	وتنفيــذ	اإلجــراءات	الرقابيــة	لمواجهــة	المخاطــر	التشــغيلية	علــى	عاتــق	اإلدارة	العليــا	داخــل	
كل	وحــدة	أعمــال.	يتــم	دعــم	هــذه	المســؤولية	مــن	خــالل	تطويــر	المعاييــر	العامــة	للمجموعــة	فيمــا	يتعلــق	بــإدارة	المخاطــر	التشــغيلية	فــي	المجــاالت	

التالية:

· متطلبات	فصل	المهام	المناسبة،	بما	في	ذلك	التفويض	المستقل	للمعامالت	
· متطلبات	تسوية	ومراقبة	المعامالت	
· االلتزام	بالمتطلبات	التنظيمية	والقانونية	األخرى	
· توثيق	أسس	الرقابة	واإلجراءات	
· متطلبات	التقييم	الدوري	للمخاطر	التشغيلية،	وكفاية	الرقابة	واإلجراءات	لمواجهة	المخاطر	المحددة	
· متطلبات	اإلبالغ	عن	الخسائر	التشغيلية	واإلجراءات	العالجية	المقترحة	
· تطوير	خطط	الطوارئ	
· التدريب	والتطوير	المهني	
· المعايير	األخالقية	ومعايير	العمل	
· تخفيف	المخاطر،	بما	في	ذلك	التأمين	حيثما	كان	مناسبًا	

يتــم	دعــم	االلتــزام	بمعاييــر	المجموعــة	مــن	خــالل	المراجعــات	الدوريــة	التــي	يتــم	إجرائهــا	مــن	قبــل	قســم	التدقيــق	الداخلــي.	يتــم	تقديــم	نتائــج	تلــك	
المراجعــات	إلــى	لجنــة	التدقيــق	واإلدارة	العليــا	للمجموعــة.

قياس القيمة العادلة   5/٣

يتــم	إعــداد	البيانــات	الماليــة	الموحــدة	للمجموعــة	علــى	أســاس	القيمــة	العادلــة	لــألدوات	الماليــة	المشــتقة	والموجــودات	والمطلوبــات	الماليــة	التــي	يتــم	
قياســها	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	او	الخســارة،	إســتثمارات	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	والموجــودات	والمطلوبــات	
الماليــة	المدرجــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة،	بإســتثناء	تلــك	التــي	ال	يتوفــر	قيــاس	قيمتهــا	العادلــة	بشــكل	ملحــوظ.	يتــم	إدراج	
الموجــودات	والمطوبــات	الماليــة	األخــرى	بالتكلفــة	المطفــأة	أو	التكلفــة	التاريخيــة.	تشــمل	هــذه	اإلســتثمارات	المحتفــظ	بهــا	لإلســتحقاق	والقــروض	

والســلفيات	والودائــع	واألرصــدة	األخــرى	المســتحقة	مــن	البنــوك	وودائــع	العمــالء	والمبالــغ	المســتحقة	للبنــوك	والقــروض	المتوســطة	األجــل.

إن	القيمــة	العادلــة	لموجــودات	ومطلوبــات	المجموعــة	ال	تختلــف	بشــكل	جوهــري	عــن	القيمــة	المدرجــة	كمــا	فــي	٣١	ديســمبر	20١٨	حيــث	أن	
الموجــودات	والمطلوبــات	هــي	إمــا	ذات	طبيعــة	قصيــرة	األجــل،	أو	تــم	تقييمهــا	بنــاًء	علــى	األســعار	المتداولــة	فــي	الســوق،	أو	فــي	حالــة	القــروض	
والســلفيات	والودائــع	يتــم	إعــادة	تســعيرها	بشــكل	مســتمر.	تــم	اإلفصــاح	عــن	القيمــة	العادلــة		لإلســتثمارات	المحتفــظ	بهــا	لإلســتحقاق	فــي	إيضــاح	

رقــم	١٥.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
مخاطر السوق )يتبع(  ٣/٣
مخاطر الدفع المسبق  4/٣/٣
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
قياس القيمة العادلة )يتبع(  5/٣

تسلسل القيمة العادلة

تقوم	المجموعة	بإستخدام	التسلسل	التالي	لتحديد	واإلفصاح	عن	القيمة	العادلة	للموجودات	والمطلوبات	المالية	من	خالل	أسلوب	التقييم:

األسعار المدرجة في السوق – المستوى األول
 

يتــم	تصنيــف	األدوات	الماليــة	ضمــن	المســتوى	األول	إذا	كانــت	قيمهــا	جديــرة	بالمالحظــة	فــي	ســوق	نشــطة.	يتــم	تقييــم	هــذه	األدوات	بالرجــوع	إلــى	
ــة	فــي	األســواق	النشــطة	التــي	تتوفــر	فيهــا	األســعار	المدرجــة	بشــكٍل	مباشــر	 ــة	للموجــودات	أو	المطلوبــات	المماثل األســعار	المدرجــة	غيــر	المعدل

وتكــون	مســتخدمة	فــي	معامــالت	فعليــة	ومنتظمــة	الظهــور	فــي	الســوق.	

أساليب التقييم بإستخدام المعطيات القابلة للمالحظة – المستوى الثاني
 

لقــد	تــم	تقييــم	األدوات	الماليــة	المصنفــة	ضمــن	المســتوى	الثانــي	بإســتخدام	النمــاذج	التــي	تكــون	معطياتهــا	األساســية	قابلــة	للمالحظــة	فــي	ســوق	
نشــطة.	إن	أســلوب	التقييــم	المســتند	إلــى	المعطيــات	القابلــة	للمالحظــة	يشــمل	أدوات	ماليــة	مثــل	المقايضــات	والعقــود	اآلجلــة	المقّيمــة	بإســتخدام	
أســاليب	التســعير	القياســية	فــي	الســوق	والخيــارات	العامــة	المتداولــة	فــي	األســواق	التــي	يمكــن	فيهــا	مالحظــة	المعطيــات	الخاصــة	بأســاليب	التســعير	
القياســية.	يشــمل	هــذا	المســتوى	أدوات	ماليــة	مشــتقة	مثــل	بعــض	المشــتقات	المتداولــة	خــارج	الســوق	ومشــتقات	الســلع	وعقــود	الصــرف	األجنبــي	
الفوريــة	واآلجلــة	وبعــض	اإلســتثمار	فــي	األوراق	الماليــة.	يتــم	تقييــم	هــذه	األدوات	بإســتخدام	المعطيــات	القابلــة	للمالحظــة	فــي	ســوق	نشــطة.	ُيجــرى	
التقييــم	لــألدوات	الماليــة	المشــتقة	مــن	خــالل	طريقــة	التدفقــات	النقديــة	المخصومــة	بإســتخدام	منحنــى	العائــد	المعمــول	بــه	خــالل	مــدة	األدوات	بالنســبة	
للمشــتقات	التــي	ال	تتضمــن	خيــارات	وبإســتخدام	أســاليب	تســعير	الخيــارات	القياســية	مثــل	أســلوب	بــالك	ســكولز	وأســاليب	التقييــم	األخــرى	بالنســبة	

للمشــتقات	التــي	تتضمــن	خيــارات.		

أساليب التقييم بإستخدام المعطيات الهامة غير القابلة للمالحظة – المستوى الثالث 

يتــم	تصنيــف	األدوات	الماليــة	ضمــن	المســتوى	الثالــث	إذا	تضّمــن	التقييــم	معطيــات	هامــة	ال	تســتند	إلــى	بيانــات	قابلــة	للمالحظــة	فــي	الســوق	
)معطيــات	غيــر	قابلــة	للمالحظــة(.	تعتبــر	المعطيــات	قابلــة	للمالحظــة	إذا	كان	مــن	الممكــن	مالحظتهــا	مباشــرة	مــن	خــالل	المعامــالت	التــي	تتــم	فــي	
ســوق	نشــطة.	وعلــى	وجــه	العمــوم،	يتــم	تحديــد	المســتويات	المختلفــة	للمعطيــات	غيــر	القابلــة	للمالحظــة	إســتنادًا	إلــى	المعطيــات	القابلــة	للمالحظــة	
المشــابهة	لهــا	مــن	حيــث	طبيعتهــا	أو	إســتنادًا	إلــى	المالحظــات	التاريخيــة	أو	األســاليب	التحليليــة	األخــرى.	إن	هــذا	المســتوى	يشــمل	فــي	المقــام	

األول	إســتثمارات	عقاريــة،	أدوات	حقــوق	الملكيــة	الخاصــة.	

يتم	تعديل	القيم	المدرجة	لهذه	اإلستثمارات	في	أدوات	حقوق	الملكية	الخاصة	بإستخدام	أحدث	صافي	قيمة	دفترية	متوفرة؛	و	

يتــم	إدراج	اإلســتثمارات	العقاريــة	المصنفــة	ضمــن	المســتوى	الثالــث	بالقيمــة	العادلــة،	التــي	تــم	تحديدهــا	مــن	قبــل	مقيميــن	مهنييــن	مســتقلين.	تشــمل	
منهجيــات	التقييــم	التــي	تــم	أخذهــا	بعيــن	اإلعتبــار	مــن	قبــل	المقيميــن	الخارجييــن	طريقــة	المقارنــة	وطريقــة	القيمــة	المتبقيــة.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
قياس القيمة العادلة )يتبع(  5/٣

تسلسل القيمة العادلة )يتبع(

يبين	الجدول	أدناه	التسلسل	الهرمي	المستخدم	من	قبل	المجموعة	لتحديد	القيمة	العادلة	للموجودات	والمطلوبات	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨:

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

الموجودات

٣٠9.٨64 - ٢.5٨٣ ٣٠7.٢٨١ إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
الربح أو الخسارة 

١7.797.٨9٣ 5١.6٣٣ ٢.٠٢٨.94٣ ١5.7١7.٣١7 إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
الدخل الشامل اآلخر 

٣٢5.٨٢4 - ٣٢5.٨٢4 - أدوات مالية مشتقة
- - - - موجودات أخرى

١.٨69.٨٢5 ١.٨69.٨٢5 - - إستثمارات عقارية

٢٠.٣٠٣.4٠6 ١.9٢١.45٨ ٢.٣57.٣5٠ ١6.٠٢4.59٨

المطلوبات
١46.764 - ١46.764 - أدوات مالية مشتقة

- - - - مطلوبات أخرى

١46.764 - ١46.764 -

لغرض	اإلفصاح
١.١5١.٣57 - ١74.4٨5 976.٨7٢ إستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
قياس القيمة العادلة )يتبع(  5/٣

تسلسل القيمة العادلة )يتبع(

يبين	الجدول	أدناه	التسلسل	الهرمي	المستخدم	من	قبل	المجموعة	لتحديد	القيمة	العادلة	للموجودات	والمطلوبات	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٧:

المجموع المستوى	الثالث المستوى	الثاني المستوى	األول
ألف	درهم ألف	درهم ألف	درهم ألف	درهم

الموجودات
١.٥2٦ - - ١.٥2٦  إستثمارات	محتفظ	بها	للمتاجرة

٥2.١2٨ - 2.9٨0 49.١4٨ موجودات	مالية	بالقيمة
العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة  

١٧.٦9٦.4٣٥ ٥٣.٧9٥ 2.0٥٥.٨٦٥ ١٥.٥٨٦.٧٧٥ إستثمارات	متاحة	للبيع
20٣.٨20 - 20٣.٨20 - أدوات	مالية	مشتقة
١٨٨.١40 - ١٨٨.١40 - موجودات	أخرى

2.040.2٦9 2.040.2٦9 - - إستثمارات	عقارية

20.١٨2.٣١٨ 2.094.0٦4 2.4٥0.٨0٥ ١٥.٦٣٧.449
المطلوبات

١4٧.2٥2 - ١4٧.2٥2 - أدوات	مالية	مشتقة
١٨٨.١40 - ١٨٨.١40 - مطلوبات	أخرى

٣٣٥.٣92 - ٣٣٥.٣92 -

لغرض اإلفصاح
٣.٣٣١.١9٨ - ٣0.4٥٣ ٣.٣00.٧4٥ إستثمارات	محتفظ	بها	لتاريخ	اإلستحقاق
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20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

2.0٨٦.٥٥4 ٢.٠94.٠64 الرصيد	اإلفتتاحي
40.١١٦ ٨4.٢6١ إضافات
)٥.٥00( )٣.٠67( تسديدات/	المبيعات

- )٢١.956( تحويالت
)2٧.١٨٨( )٢٣١.٨٣٢( صافي	خسارة	التقييم	العادل

٨2 )١٢( فروقات	تحويل	العمالت	األجنبية

2.094.0٦4 ١.9٢١.45٨

١5 اإلستثمارات )يتبع(

خــالل	الســنة	المنتهيــة	فــي	٣١	ديســمبر	20١٨،	لــم	يكــن	هنــاك	أي	تحويــالت	فــي	قياســات	القيمــة	العادلــة	بيــن	المســتوى	األول	والمســتوى	الثانــي،	
ولــم	يكــن	هنــاك	تحويــالت	فــي	قياســات	القيمــة	العادلــة	داخــل	وخــارج	المســتوى	الثالــث	)20١٧:	ال	شــيء(.	إن	الحركــة	وفقــًا	للتسلســل	الهرمــي	

للمســتوى	الثالــث	هــي	كمــا	يلــي:

إيرادات فوائد  4

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة المخاطر المالية )يتبع(  ٣
قياس القيمة العادلة )يتبع(  5/٣

تسلسل القيمة العادلة )يتبع(

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

٣.2٨٥.٨0٣ ٣.64٠.٨٣4  قروض	وسلفيات	مقاسة	بالتكلفة	المطفأة
١٣٨.٣0٧ ١99.5٠٢ مبالغ	مستحقة	من	البنوك

إستثمارات	مقاسة:
424.04٨ 67٢.7٢6 بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر- 
١٦4.2٨٨ ١٢6.٣7١ بالتكلفة	المطفأة- 

4١4 - بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة- 

4.0١2.٨٦0 4.6٣9.4٣٣
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20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

١٨٥.949 ١95.٠9١ مرابحة
١24.4١9 ١٠٠.9٠4 إجارة

2.020 745 مضاربة
١.42٨ - وكالة
٧.١٥٧ ١٠.9١4 أخرى

٣20.9٧٣ ٣٠7.654

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

١.٣٧٥.20١ ١.699.4٣١ ودائع	العمالء
١92.٨٧٨ ٢99.5٠5 مبالغ	مستحقة	للبنوك	وقروض	متوسطة	األجل

١.٥٦٨.0٧9 ١.99٨.9٣6

مصاريف الفوائد  5

إيرادات من التمويل اإلسالمي  6

صافي إيرادات الرسوم والعموالت  7

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

إيرادات الرسوم والعموالت:
١٧١.٨4٣ ١٨٠.٨٣٠ الرسوم	المتعلقة	باإلئتمان
١٨٦.١٣٣ ١67.65٢ الرسوم	المتعلقة	بالمتاجرة
٣2٣.٦٥9 ١4٣.٨٠4  رسوم	التجزئة
90.٣٣9 ٨4.٠٠٨ رسوم	خدمة	الحسابات
٥.٦9٦ 4.٨٣٢ إيرادات	وساطة
44.400 4٣.4٨٨ أخرى

٨22.0٧0 6٢4.6١4

)٦٥.9٧٦( )7١.٢٢٨( مصاريف	الرسوم	والعموالت

٧٥٦.094 55٣.٣٨6
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تكاليف الموظفين  9

تــم	دفــع	مســاهمة	المجموعــة	إلــى	صنــدوق	المعاشــات	فيمــا	يتعلــق	بمواطنــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	بقيمــة	١2.442	ألــف	درهــم	)20١٧: 
١0.4١٨	ألــف	درهــم(.

بــدأ	البنــك	وشــركاته	التابعــة	العاملــة	فــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	بــإدارة	برنامــج	إدخــار	الموظفيــن	التطوعــي	)"VESS"(	لموظفيــه.	يســاهم	
الموظفــون	بنســبة	محــددة	ثابتــة	مــن	رواتبهــم	األساســية	للبرنامــج	وتســاهم	المجموعــة	بنســبة	مقابلــة.	يقــوم	البنــك	بــإدارة	األمــوال	المحصلــة.	يســتحق	
الموظــف	لمســاهمة	المجموعــة	وااليــرادات	الناتجــة	عنهــا	عنــد	اكمالــه	ثــالث	ســنوات	مــن	الخدمــة	المســتمرة.	خــالل	الســنة،	بلغــت	مســاهمات	
المجموعــة	بالبرنامــج	١4.٥٣٥	ألــف	درهــم	)20١٧: ١٣.١9٥	ألــف	درهــم(.	فــي	٣١	ديســمبر	20١٨،	بلغــت	األرصــدة	التــي	تتــم	إدارتهــا	مــن	
قبــل	البنــك	باإلنابــة	عــن	البرنامــج	ال	شــيء	درهــم	)20١٧: ١٨٨.١40	ألــف	درهــم(،	حيــث	قــررت	لجنــة	البرنامــج	بتاريــخ	١١	ديســمبر	20١٨ 

إغــالق	البرنامــج	اعتبــاًرا	مــن	١	ينايــر	20١9	بعــد	بيــع	جميــع	االســتثمارات	وتوزيــع	الناتــج	علــى	مشــاركي	البرنامــج.

مصاريف تشغيلية أخرى  ١٠

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إيرادات تشغيلية أخرى  ٨

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

٥٨.٨٦٦ 6٣.٢١٢ إيرادات	إيجار
٣9.٣9١ ١٢.٢٨١ استرداد	مصاريف
20.4٨٥ ٣.9٠7 إيرادات	متنوعة	أخرى

١١٨.٧42 79.4٠٠

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

١2٦.٨٦١ ١٣٣.495 تكاليف	األشغال
٥٦.١٣٣ 6١.٢4٣ إصالحات	وصيانة
٣0.٦٦9 ٣٣.759 االتصاالت
١٥.١١٥ ١٢.4٣5 الدعاية	والترويج

١١٦.٥٥4 ١٢٢.٢9٨ مصاريف	متنوعة	أخرى

٣4٥.٣٣2 ٣6٣.٢٣٠

تشمل	مصاريف	التشغيل	أعاله	دفعات	بمبلغ	٦٦4	ألف	درهم	)20١٧: ٣0.٧20	ألف	درهم(	من	أجل	مساهمة	إجتماعية.
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إن	إيداعات	االحتياطي	النقدي	غير	متاحة	للعمليات	اليومية	للبنك	والشركة	التابعة	للبنك.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إنخفاض القيمة المحمل على الموجودات المالية، صافي  ١١

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية  ١٢

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

99٨.0٦٣ 9٨٨.47٢ إنخفاض	القيمة	المحمل/	)المحرر(	على	القروض	والسلفيات
)١92.4٧0( )١٣5.97٣( إسترداد	القروض	والسلفيات

- )7٢٣( إنخفاض	القيمة	المحمل/	)المحرر(	على	األرصدة	مع	البنوك	المركزية
- )١.7٨٣( إنخفاض	القيمة	المحمل/	)المحرر(	على	المبالغ	المستحقة	من	البنوك
- ٢.6١٣ إنخفاض	القيمة	المحمل/	)المحرر(	على	إستثمارات	تم	قياسها	بالتكلفة	المطفأة

- ٨.57٢  إنخفاض	القيمة	المحمل/	)المحرر(	على	إستثمارات	تم	قياسها	بالقيمة	العادلة	من
خالل	الدخل	الشامل	اآلخر

- )7.٠٨٨( إنخفاض	القيمة	المحمل/	)المحرر(	على	الموجودات	األخرى
)١١.90٨( )٢7.6٠7( إنخفاض	القيمة	المحمل	على	المطلوبات	الطارئة

٧9٣.٦٨٥ ٨٢6.4٨٣

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

٧٧2.٧٨٧ 6٣4.7٣9 نقد	في	الصندوق
أرصدة لدى البنوك املركزية

١.٦4١.2٣9 76٣.594 إيداعات	وأرصدة	أخرى- 
2.٧٣2.4٣0 ٢.4٨7.٣69 إيداعات	إحتياطي	نقدي- 
4.0٥0.000 ٣.٠٠٠.٠٠٠ شهادات	إيداع- 

9.١9٦.4٥٦ 6.٨٨5.7٠٢
- - ناقص:	مخصص	إنخفاض	القيمة

9.١9٦.4٥٦ 6.٨٨5.7٠٢
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مبالغ مستحقة من البنوك  ١٣

يعرض	الجدول	أدناه	تصنيف	المبالغ	المستحقة	من	البنوك:

يعرض	الجدول	أدناه	تحليل	المبالغ	المستحقة	من	البنوك	بين	البنوك	المحلية	والبنوك	األجنبية:

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

24٣.٧٣2 5٠7.١٣١ عند	الطلب
١.٥02.0١٨ ٣.6٨9.6٣٨ يداعات	قصيرة	األجل إيداعات	لليلة	واحدة	واإ

١.٧4٥.٧٥0 4.١96.769
)١04 ( )٢57 ( ناقص:	مخصص	إنخفاض	القيمة

١.٧4٥.٦4٦ 4.١96.5١٢

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

المبالغ المستحقة من البنوك
4٦٣.٣0٣ ٣٣٣.٣46 AA-	إلى	AAA 
٧9٦.٧٣٣ ١.9٣٨.66٣ A-	إلى	A+ 
240.0٦٧ ١.55٢.54٣ BBB-	إلى	BBB+ 

٨٣0 ١97 BB-	إلى	BB+ 
242.٧٦4 ٢.45٢  +B	وأقل

١.949 ٣69.٣١١ غير	مصنفة

١.٧4٥.٦4٦ 4.١96.5١٢

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

940.9٣٧ ١.6٣4.6٢٢ البنوك	المحلية
٨04.٧09 ٢.56١.٨9٠ البنوك	األجنبية

١.٧4٥.٦4٦ 4.١96.5١٢
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20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

٦١.٣90.٨٣٣ 6٢.946.١٠9 قروض	ألجل
٦.90٥.9٣٨ 6.٢97.٨4١ حسابات	مكشوفة
٥.٦٧١.٥٧٧ 6.567.59٣ تمويل	إسالمي
2٧9.٦١١ ٣١6.٨4٨ أخرى

٧4.24٧.9٥9 76.١٢٨.٣9١

)٣.١١0.٦٥4( )٣.797.١٨6( ناقص:	مخصص	إنخفاض	القيمة

٧١.١٣٧.٣0٥ 7٢.٣٣١.٢٠5

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة   ١4

فيما	يلي	الحركة	في	إجمالي	التعرض:

20١٨
المجموعالمرحلة	الثالثةالمرحلة	الثانيةالمرحلة	األولى

مخصصمخصصمخصصمخصص
إنخفاض	القيمةإنخفاض	القيمةإنخفاض	القيمةإنخفاض	القيمة

ألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهم

6١.١4٢.5١59.9٠٣.٣٠9٣.٢٠٢.١٣574.٢47.959في	١	يناير
٣.٠٠9.٣94)١٣١.7٨7()664.67٣(٣.٨٠5.٨54صافي	المصروفات/	)المدفوعات(

--74٣.٣4٢)74٣.٣4٢(محول	من	المرحلة	األولى	إلى	الثانية
-9٢٣.64٢-)9٢٣.64٢(محول	من	المرحلة	األولى	إلى	الثالثة
--)٢.7٠9.76٨(٢.7٠9.76٨محول	من	المرحلة	الثانية	إلى	األولى
-4١١.٠٨٢)4١١.٠٨٢(-محول	من	المرحلة	الثانية	إلى	الثالثة
-)7.5٢4(-7.5٢4محول	من	المرحلة	الثالثة	إلى	األولى
-)٢7.٠٨7(٢7.٠٨7-محول	من	المرحلة	الثالثة	إلى	الثانية

)١.١٠٨.9٨9()١.١٠٨.9٨9(--مبالغ	مشطوبة
)١9.97٣()١.٢9٨()٣٠٨()١٨.٣67(فروقات	تحويل	العمالت	األجنبية

65.9٨٠.٣١٠6.٨٨7.9٠7٣.٢6٠.١7476.١٢٨.٣9١في	٣١	ديسمبر



9٨

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

2.994.0١٦ ٣.544.96٣ مرابحة
١.99٧.٧٧١ ٢.٢76.9٨٨ إجارة

٣.40٨ 9٢.65١ مضاربة
٦٧٦.٣٨2 65٢.99١ أخرى

٥.٦٧١.٥٧٧ 6.567.59٣
)204.٧٦9( )٣٢4.66٣( ناقص:	مخصص	إنخفاض	القيمة

٥.4٦٦.٨0٨ 6.٢4٢.9٣٠

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة )يتبع(  ١4

التمويل اإلسالمي

تتضمن	القروض	والسلفيات	عقود	التمويل	اإلسالمي	التالية:

فيما	يلي	الحركة	في	عقود	التمويل	اإلسالمية:

20١٨
المجموعالمرحلة	الثالثةالمرحلة	الثانيةالمرحلة	األولى

مخصصمخصصمخصصمخصص
إنخفاض	القيمةإنخفاض	القيمةإنخفاض	القيمةإنخفاض	القيمة

ألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهم

4.١76.١77956.94١5٣٨.4595.67١.577في	١	يناير
997.٣66)١٣.٢5١()7١.٢٢5(١.٠٨١.٨4٢صافي	المصروفات/	)المدفوعات(

--١4٠.465)١4٠.465(محول	من	المرحلة	األولى	إلى	الثانية
-55.١٣5-)55.١٣5(محول	من	المرحلة	األولى	إلى	الثالثة
--)46.٨٣7(46.٨٣7محول	من	المرحلة	الثانية	إلى	األولى
-65.9٠9)65.9٠9(-محول	من	المرحلة	الثانية	إلى	الثالثة
-)7.٣٠٢(-7.٣٠٢محول	من	المرحلة	الثالثة	إلى	األولى
-)١٣.٣5٢(١٣.٣5٢-محول	من	المرحلة	الثالثة	إلى	الثانية

)١٠١.٣5٠()١٠١.٣5٠(--مبالغ	مشطوبة

5.١١6.55٨9٢6.7٨75٢4.٢4٨6.567.59٣في	٣١	ديسمبر
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20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

إجمالي اإلجارة
٥20.20٨ 4٨7.٠5٣ أقل	من	سنة
٧٣0.2١2 6٠٢.٠4٠ من	سنة	إلى	ثالث	سنوات
4٣4.١٦9 4٢٢.9٨٨ من	ثالث	إلى	خمس	سنوات
٧٨٥.٥42 ١.٢٠٣.9١7 أكثر	من	خمس	سنوات

2.4٧0.١٣١ ٢.7١5.99٨
)4٧2.٣٦0( )4٣9.٠١٠( ناقصًا:	إيرادات	مؤجلة

١.99٧.٧٧١ ٢.٢76.9٨٨ صافي	إجارة

صافي القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإلجارة
4٥4.١0٨ ١.٠٢9.9٣9 أقل	من	سنة
٦0٥.٧24 4١١.٢١9 من	سنة	إلى	ثالث	سنوات
٣٥٨.١٦١ ٢٨6.44٨ من	ثالث	إلى	خمس	سنوات
٥٧9.٧٧٨ 549.٣٨٢ أكثر	من	خمس	سنوات

١.99٧.٧٧١ ٢.٢76.9٨٨

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة )يتبع(  ١4

إن	إجمالي	اإلجارة	والقيمة	الحالية	ألدنى	مدفوعات	اإلجارة	هي	كما	يلي:

فــي	بعــض	الحــاالت،	تســتمر	المجموعــة	بتصنيــف	الديــون	المشــكوك	فــي	تحصيلهــا	والحســابات	المتأخــرة	الســداد	فــي	ســجالتها	حتــى	بعــد	تكويــن	
مخصــص	بنســبة	١00٪	مقابــل	اإلنخفــاض	فــي	القيمــة.	يتــم	تســجيل	إســتحقاق	الفائــدة	عــن	هــذه	الحســابات	عندمــا	يكــون	مناســبًا	وذلــك	فقــط	

ألغــراض	تتعلــق	بالمقاضــاة.
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١02

اإلستثمارات  ١5

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

فيما	يلي	تحليل	استثمارات	المجموعة	في	٣١	ديسمبر	20١٨	)مصنفة	وفقًا	للمعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9(:

إستثمارات تم قياسها بالقيمة العادلة

المجموع
 القيمة العادلة من

 خالل الربح أو
الخسارة

 القيمة العادلة من
 خالل الدخل الشامل

اآلخر

 إستثمارات تم قياسها
بالتكلفة المطفأة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
أدوات	حقوق	الملكية:

79.٨9٢ 56.٨4٨ ٢٣.٠44 - مدرجة
5١.6٣٣ - 5١.6٣٣ - غير	مدرجة

أدوات	الدين:
١6.47٣.٣94 ٢5٠.4٣٣ ١5.٢١٨.٢55 ١.٠٠4.7٠6 مدرجة	-	بمعدل	ثابت

476.٠١٨ - 476.٠١٨ - مدرجة	-	بمعدل	متغير
١6٨.4٣5 - - ١6٨.4٣5 غير	مدرجة	-	بمعدل	ثابت

٢.٠٣4.99٣ - ٢.٠٢٨.94٣ 6.٠5٠ سندات	الخزينة
٢.5٨٣ ٢.5٨٣ - - إستثمار	في	صناديق	مدارة

١9.٢٨6.94٨ ٣٠9.٨64 ١7.797.٨9٣ ١.١79.١9١
)١٢.١٨4( - - )١٢.١٨4( ناقص:	مخصص	إنخفاض	القيمة

١9.٢74.764 ٣٠9.٨64 ١7.797.٨9٣ ١.١67.٠٠7



 ١0٣

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

اإلستثمارات )يتبع(  ١5

فيما	يلي	تحليل	استثمارات	المجموعة	في	٣١	ديسمبر	20١٧	)مصنفة	وفقًا	للمعيار	المحاسبي	الدولي	رقم	٣9(:

بلغت	القيمة	العادلة	لإلستثمارات	المقاسة	بالتكلفة	المطفأة	١.١٥١مليون	درهم	)20١٧: ٣.٣٣١	مليون	درهم(.

قامــت	المجموعــة	بالتحــوط	لمخاطــر	أســعار	الفائــدة	علــى	بعــض	اإلســتثمارات	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	بأســعار	فائــدة	
ثابتــة	مــن	خــالل	مقايضــات	أســعار	الفائــدة،	وقامــت	بتصنيفهــا	كتحــوط	للقيمــة	العادلــة.	بلــغ	صافــي	القيمــة	العادلــة	الموجبــة	لهــذه	المقايضــات	
١04.42٨	ألــف	درهــم	)20١٧:	صافــي	القيمــة	العادلــة	الموجبــة	٣4.2٦٣	ألــف	درهــم(.	تــم	إدراج	أربــاح	وخســائر	عــدم	فعاليــة	التحــوط	المتعلقــة	

بهــذه	التحوطــات	فــي	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	الموحــد.

إستثمارات	لغير	غرض	المتاجرة

المجموع  محتفظ	بها	لتاريخ
اإلستحقاق متاحة	للبيع

 مصنفة	بالقيمة
 العادلة	من	خالل
الربح	أو	الخسارة

 إستثمارات	بغرض
المتاجرة

ألف	درهم ألف	درهم ألف	درهم ألف	درهم ألف	درهم
أدوات	حقوق	الملكية:

٥9.24٦ - 9.٧٥١ 49.١4٨ ٣4٧ مدرجة
٥٣.٧9٥ - ٥٣.٧9٥ - - غير	مدرجة

أدوات	الدين:
١٨.0٣٣.٥٥0 ٣.092.٨40 ١4.9٣9.٥٣١ - ١.١٧9 مدرجة	-	بمعدل	ثابت

٦٦٦.٨٧٧ 29.٣٨4 ٦٣٧.49٣ - - مدرجة	-	بمعدل	متغير
١٦٣.٨4٣ ١٦٣.٨4٣ - - - غير	مدرجة	-	بمعدل	ثابت

2.0٨٦.٣١٨ ٣0.4٥٣ 2.0٥٥.٨٦٥ - - سندات	الخزينة
2.9٨0 - - 2.9٨0 - إستثمار	في	صناديق	مدارة

2١.0٦٦.٦09 ٣.٣١٦.٥20 ١٧.٦9٦.4٣٥ ٥2.١2٨ ١.٥2٦



١04

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

اإلستثمارات )يتبع(  ١5

فيما	يلي	تفاصيل	أدوات	حقوق	الملكية	التي	تم	شراؤها	وبيعها	خالل	السنة:

يعرض	الجدول	أدناه	تحليل	تصنيف	اإلستثمارات:

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

2٣.٣99 69.69٨ مشتريات
24.٧0١ 56.5١١ مبيعات

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

اإلستثمارات
٧.٧٧9.٥04 ٨.574.٢٢٠ AA-	إلى	AAA 
٥.24٧.١١9 ٣.7٢6.6١7 A-	إلى	A+ 
٣.0٧٦.2١9 ٢.69٠.5١٢ BBB-	إلى	BBB+ 

- 6٨.١٠٨ BB-	إلى	BB+ 
2.9٧٥.٧2٣ ٢.٨٠4.599  +B	وأقل
١.9٨٨.044 ١.4١٠.7٠٨ غير	مصنفة

2١.0٦٦.٦09 ١9.٢74.764

أبرمــت	المجموعــة	إتفاقيــات	لبيــع	أصــول	مــع	اإللتــزام	بإعــادة	الشــراء	بتاريــخ	مســتقبلي	محــدد	)إتفاقيــات	إعــادة	الشــراء(	حيــث	تحتفــظ	المجموعــة	بكافــة	
مخاطــر	وعوائــد	الملكيــة	للموجــودات	وبنــاًء	علــى	ذلــك،	لــم	يتــم	اإلعتــراف	باألصــول.	أبرمــت	المجموعــة	اتفاقيــات	إعــادة	الشــراء	المتعلقــة	بــأوراق	
ماليــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الدخــل	الشــامل	اآلخــر	بقيمــة	عادلــة	تبلــغ	١.٨20.٨99	ألــف	درهــم	)٣١	ديســمبر	20١٧: 2٧2.١9١	ألــف	
درهــم(	وأوراق	ماليــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	الربــح	أو	الخســارة	بقيمــة	عادلــة	تبلــغ	١2.٨٦0	ألــف	درهــم	)٣١	ديســمبر	20١٧:	ال	شــئ	درهــم(.	
تــم	إدراج	اإللتــزام	المتعلــق	بذلــك	والبالــغ	١.٧4٥.2٧١	ألــف	درهــم	)٣١	ديســمبر	20١٧: 2٧4.٥2٥	ألــف	درهــم(	ضمــن	مبالــغ	مســتحقة	للبنــوك.

إستثمارات عقارية  ١6

يتــم	إدراج	اإلســتثمارات	العقاريــة	بالقيمــة	العادلــة،	والتــي	تــم	تحديدهــا	اســتنادًا	إلــى	تقييــم	معــد	مــن	قبــل	مقيميــن	مهنييــن	مســتقلين.	علمــًا	بــأن	طــرق	
التقييــم	التــي	تــم	أخذهــا	باإلعتبــار	مــن	قبــل	المقيميــن	الخارجييــن	كانــت	كمــا	يلــي:

عقارات	قيد	اإلنشاء:

إن	القيــم	العادلــة	للعقــارات	قيــد	اإلنشــاء	هــي	علــى	أســاس	طريقــة	القيمــة	المتبقيــة	والتــي	تتطلــب	إســتخدام	تقديــرات	مثــل	التدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	
مــن	الموجــودات	)التــي	تشــمل	أســعار	البيــع	والتأجيــر،	مصــادر	الدخــل	المســتقبلية،	تكاليــف	البنــاء	والرســوم	المهنيــة	المرتبطــة	بهــا،	تكلفــة	التمويــل،	
الــخ(،	معــدل	العائــد	الداخلــي	المســتهدف	ومخاطــر	المطــور	والربــح	المســتهدف.	كمــا	تســتند	هــذه	التقديــرات	إلــى	ظــروف	الســوق	المحليــة	القائمــة	

فــي	نهايــة	فتــرة	التقريــر.



 ١0٥

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إستثمارات عقارية )يتبع(  ١6

الشقق/	المباني:

إن	القيــم	العادلــة	للمبانــي	المكتملــة	هــي	علــى	أســاس	طريقــة	المقارنــة	فــي	التقييــم.	تســتخدم	طريقــة	المقارنــة	دليــل	المعامــالت	أو	أســعار	الشــراء	
الحاليــة	لمواقــع	مماثلــة	فــي	منطقــة	قريبــة،	و	إذا	كان	مناســبًا،	تطبيــق	التعديــالت	علــى	أرقــام	المبيعــات	بنــاًء	علــى	أبحــاث	الســوق،	المناقشــات	مــع	

وكالء	مســتقلين.

يبيــن	الجــدول	أدنــاه	التسلســل	الهرمــي	المســتخدم	مــن	قبــل	المجموعــة	للموجــودات	التــي	تــم	قياســها	بالقيمــة	العادلــة	أو	التــي	تــم	اإلفصــاح	عــن	
معلومــات	القيمــة	العادلــة	كمــا	فــي:

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

الموجودات
2.040.2٦9 ١.٨69.٨٢5 إستثمارات	عقارية

2.040.2٦9 ١.٨69.٨٢5

يعرض	الجدول	أدناه	الحركة	فى	اإلستثمارات	العقارية:

فيما	يلي	تفاصيل	دخل	اإليجار	والمصاريف	التشغيلية	المباشرة	المتعلقة	باإلستثمارات	العقارية:

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

2.029.0١٨ ٢.٠4٠.٢69 في	١	يناير
٣٨.4٣9 ٨٣.٣44 إضافات

- )٢١.956( محول	إلى	موجودات	أخرى
)2٧.١٨٨( )٢٣١.٨٣٢( صافي	خسائر	اإلستثمارات	العقارية

2.040.2٦9 ١.٨69.٨٢5 في	٣١	ديسمبر

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

٥٦.٨٣2 6١.7٣4 دخل	اإليجار
١9.229 ١9.754 مصاريف	التشغيل



١0٦

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إستثمارات عقارية )يتبع(  6١
الشقق/	المباني	)يتبع(:

يبين	الجدول	أدناه	المعلومات	المتعلقة	بتقييم	اإلستثمارات	العقارية	المصنفة	ضمن	المستوى	٣:

الحساسيةالمدخالت	الهامة	التي	ال	يمكن	مالحظتهاتقنيات	التقييمالعقار

 عقارات	قيد
اإلنشاء

 طريقة القيمة
المتبقية

 التدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	مــن	الموجــودات	)التــي	تشــمل	أســعار
البنــاء تكاليــف	 المســتقبلية،	 الدخــل	 مصــادر	 والتأجيــر،	  البيــع	
 والرســوم	المهنيــة	المرتبطــة	بهــا،	تكلفــة	التمويــل،	الــخ(،	معــدل
العائد	الداخلي	المســتهدف	ومخاطر	المطور	والربح	المســتهدف.

فــي طفيــف	 إنخفــاض	  إرتفــاع/	
 التدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	ســينتج
عنــه	زيــادة/	نقــص	هــام	فــي	القيمــة.

 المعامــالت	أو	أســعار	الطلــب	الحاليــة	لمواقــع	مماثلــة	فــي	المنطقــةطريقة المقارنةشقق/	مباني
 المجــاورة	مباشــرة	مــع	بعــض	التعديــالت،	إذا	كان	مناســبًا،	بنــاًء

علــى	أبحــاث	الســوق	ومناقشــات	مــع	الــوكالء	المســتقلين.

فــي طفيــف	 إنخفــاض	 	/  إرتفــاع	
ســينتج المســتخدمة	 الوحــدة	  قيمــة	
عنــه	زيــادة/	نقــص	هــام	فــي	القيمــة.

 تراوحــت	قيمــة	الشــقق	ووحــدات	التجزئــة	المعتمــدة	بعــد	التعديــالت
 المناســبة	مــن	٦٥0	درهــم	إلــى	١.2٥0	درهــم	)20١٧: ٧00
 درهــم	لــكل	قــدم	مربــع	إلــى	١.4٥0	درهــم(	لــكل	قــدم	مربــع	ومــن
 900	درهــم	إلــى	١.0٥0	درهــم	)20١٧: ١.٦٧٥	درهــم	إلــى

٣.١00	درهــم(	لــكل	قــدم	مربــع،	علــى	التوالــي.

موجودات أخرى  ١7

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

٧١2.٥٨٥ 764.54٣ أوراق	قبول
499.0٨٧ 6٣4.١٣6 فـوائد	مدينة
20٣.٨20 ٣٢5.٨٢4 القيمة	العادلة	الموجبة	للمشتقات	)إيضاح	٣١(
١0٧.0٦9 ١٠٣.٠٣٣ إستثمار	في	شركات	زميلة
٣٨.٧0١ 47.4١5 أرباح	مدينة	على	التمويل	اإلسالمي
١0.١١9 ٢6.69٨ ضمانات		مرهونة	قيد	البيع

١٨٨.١40 - برنامج	ادخار	الموظفين	التطوعي
١92.0١٨ ١٣٢.69١ أخرى

١.9٥١.٥٣9 ٢.٠٣4.٣4٠ في	٣١	ديسمبر
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١0٨

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

الشهرة  ١9

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

التكلفة
٧٥.4٦٥ ٨١.4١٨ في	١	يناير
٥.9٥٣ )6٢٣( تعديالت	على	تحويل	عمالت	أجنبية

٨١.4١٨ ٨٠.795 في ٣١ ديسمبر

فــي	ســنة	200٦،	قامــت	المجموعــة	باســتحواذ	الســيطرة	علــى	بنــك	االتحــاد	الوطنــي-	مصــر،	والــذي	أصبــح	شــركة	تابعــة	للمجموعــة	وتــم	توحيــده	
منــذ	ذلــك	التاريــخ.	تــم	احتســاب	االســتحواذ	مبدئيــًا	بإســتخدام	طريقــة	الشــراء	المحاســبية،	كمــا	يقتضــي	المعيــار	الدولــي	إلعــداد	التقاريــر	الماليــة	
رقــم	٣:	»	إندمــاج	األعمــال«	بنــاًء	علــى	القيمــة	العادلــة	للموجــودات	والمطلوبــات.	تــم	احتســاب	الزيــادة	فــي	تكلفــة	االســتحواذ	علــى	القيمــة	العادلــة	
لحصــة	البنــك	مــن	الموجــودات	والمطلوبــات	القابلــة	للتحديــد	والمطلوبــات	الطارئــة	لبنــك	االتحــاد	الوطنــي	-		مصــر	فــي	تاريــخ	االســتحواذ	كشــهرة.	

ترتكــز	الشــهرة	علــى	المنافــع	الجوهريــة	المتوقعــة	مــن	تطــور	بنــك	االتحــاد	الوطنــي	–	مصــر	فــي	المجموعــة.

يتــم	إدراج	الشــهرة	بالتكلفــة	ناقصــًا	أي	خســائر	إنخفــاض	فــي	القيمــة	المتراكمــة،	فــي	حــال	وجــدت،	والتــي	يتــم	تحميلهــا	فــي	بيــان	الربــح	أو	الخســارة	
الموحــد.	يتــم	إجــراء	اختبــار	اإلنخفــاض	فــي	قيمــة	الشــهرة	ســنويًا	أو	أكثــر	فــي	حــال	أن	األحــداث	أو	التغييــرات	فــي	الظــروف	تشــير	إلــى	إمكانيــة	

إنخفــاض	القيمــة	المدرجــة.

وفقــًا	لمتطلبــات	معيــار	المحاســبة	الدولــي	رقــم	٣٦:	اإلنخفــاض	فــي	قيمــة	الموجــودات،	قامــت	اإلدارة	بإجــراء	اختبــار	اإلنخفــاض	فــي	القيمــة	
الســنوي	للشــهرة	فــي	20١٨.	إن	المنهــج	الــذي	تــم	تنفيــذه	إلجــراء	اختبــار	اإلنخفــاض	فــي	قيمــة	الشــهرة	متوافــق	مــع	معيــار	المحاســبة	الدولــي	رقــم	
٣٦.	تــم	احتســاب	القيمــة	القابلــة	لالســترداد	كالقيمــة	العادلــة	للوحــدة	المولــدة	للنقــد	)أو	مجموعــة	الوحــدات	المولــدة	للنقــد(	ناقصــًا	تكاليــف	االســتبعاد	
وقيمتهــا	الحاليــة	قيــد	اإلســتخدام،	أيهمــا	أعلــى.	تــم	قيــاس	القيمــة	قيــد	اإلســتخدام	مــن	خــالل	خصــم	التدفقــات	النقديــة	المســتقبلية	المتوقعــة	بنــاًء	
علــى	النتائــج	التشــغيلية	الفعليــة	مــن	خــالل	تطبيــق	معــدل	خصــم	مناســب،	حيــث	تــم	احتســاب	القيمــة	العادلــة	ناقصــًا	تكاليــف	االســتبعاد	مــن	خــالل	
تطبيــق	مضاعفــات	الســوق	المعدلــة	بنــاًء	علــى	البنــوك	القابلــة	للمقارنــة	والمعامــالت	الحدثيــة	القابلــة	للمقارنــة.	وألهــداف	إعــداد	التقاريــر	الداخليــة،	

تــم	اعتبــار	عمليــات	بنــك	االتحــاد	الوطنــي	-	مصــر	كوحــدة	مولــدة	للنقــد	واحــدة.

إن	االفتراضــات	الرئيســية	الحتســاب	القيمــة	قيــد	اإلســتخدام	هــي	تقديــرات	التدفقــات	النقديــة،	معــدالت	النمــو	ومعــدالت	الخصــم.	قامــت	اإلدارة	
بإجــراء	اختبــار	اإلنخفــاض	فــي	القيمــة	للشــهرة	فــي	20١٨	بنــاًء	علــى	افتــراض	نمــو	أعمــال	بنــك	االتحــاد	الوطنــي	-	مصــر	وفقــًا	لتوقعــات	الخطــة	
اإلســتراتيجية	لفتــرة	خمــس	ســنوات.	تــم	إعــداد	افتراضــات	النمــو	بالمــدى	الطويــل	األجــل	وفقــًا	لألبحــاث	الصناعيــة	المنشــورة.	تــم	افتــراض	معــدل	

النمــو	النهائــي	بنســبة	2٪	)20١٧: 2٪(	وفقــًا	لمعــدل	النمــو	الطويــل	األجــل.

يتــم	احتســاب	قيمــة	الشــهرة	القابلــة	لالســترداد	بنــاًء	علــى	القيمــة	فــي	اإلســتخدام.	يتــم	تحديــد	القيمــة	فــي	اإلســتخدام	مــن	خــالل	خصــم	التدفقــات	
النقديــة	المســتقبلية	المتوقــع	تدفقهــا.	تــم	إســتخدام	معــدل	خصــم	ســنوي	20٪	)20١٧: 20٪	ســنويًا(	لخصــم	التدفقــات	النقديــة.	تعكــس	معــدالت	

الخصــم	تقييمــات	الســوق	الحاليــة	للمخاطــر.

تــم	تطبيــق	الحساســية	للتغييــرات	فــي	االفتراضــات	وذلــك	بافتــراض	معــدل	نمــو	أقــل	بنســبة	١٪	وكذلــك	بافتــراض	أن	معــدل	الخصــم	أعلــى	بنســبة	
١٪	وبنــاًء	علــى	النتائــج،	تعتقــد	اإلدارة	بعــدم	وجــود	تغييــر	معقــول	وممكــن	فــي	أي	مــن	االفتراضــات	الرئيســية	أعــاله	والتــي	قــد	تنتــج	عــن	تجــاوز	

الوحــدات	للقيمــة	القابلــة	لالســترداد.



 ١09

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

ودائع العمالء  ٢٠

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

٥٧.02٧.٨٥٨ 54.654.497 ودائع	ألجل
١٣.٦٨٧.09٦ ١٢.١٢7.٠55 حسابات	جارية	وتحت	الطلب
٥.٧0٦.٧٧٥ ٨.٠٢9.١٣٨ ودائع	إسالمية
١.٥٨٣.٣٣١ ١.6٠٣.٢6٠ حسابات	توفير
٦٨4.2٨0 ١.٠٢5.679 ودائع	متنوعة

٧٨.٦٨9.٣40 77.4٣9.6٢9

تم	عرض	تحليل	ودائع	العمالء	حسب	القطاع	أدناه:

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

29.02١.442 ٢9.١٨٠.4١١ قطاع	الشركات
2٦.٥٣٨.4٧١ ٢4.٠٠9.٨١١ القطاع	الحكومي
١٣.902.٨٦0 ١4.746.١٢٢  القطاع	العام
9.22٦.٥٦٧ 9.5٠٣.٢٨5 قطاع	األفراد

٧٨.٦٨9.٣40 77.4٣9.6٢9

مبالغ مستحقة للبنوك  ٢١

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

٣49.١١9 ١.٨٨٠.٠9٢ إيداعات	لليلة	واحدة	وقصيرة	األجل
2٨١.٣٨١ ١.٣7٢.5٠٢  ودائع
٨٦.٥4٦ ١47.77٨ تحت	الطلب

٧١٧.04٦ ٣.4٠٠.٣7٢



١١0

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

قروض متوسطة األجل  ٢٢

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

٣.٧42.042 5.١١5.6٠5 سندات	يورو	متوسطة	األجل
2.٧49.١٨٣ - قرض	ألجل

٦.49١.22٥ 5.١١5.6٠5

يبين	الجدول	أدناه	التفاصيل	المتعلقة	بالعملة،	ومعدالت	الفائدة	على	القروض	متوسطة	األجل:

20١٧ ٢٠١٨ معدل الفائدة ثابت/ متغير تاريخ اإلستحقاق
ألف	درهم ألف درهم

سندات يورو متوسطة األجل

٣٧٦.9٦9 -
 ثالثــة	أشــهر	فرنــك
ليبــور  سويســري	
٪0.9٨ +هامــش	

متغير مارس	20١٨ فرنك	سويسري

٨١.4٨٧ - ثابت ١٪ نوفمبر	20١٨ ين	ياباني
2.١92.٣29 ٢.١95.5١٠ ٪2.٧٥ ثابت أكتوبر	202١ دوالر	أمريكي

١.09١.2٥٧ ١.٠9٣.6٠٠
 ثالثــة	أشــهر	دوالر
ليبــور  أمريكــي	
٪١.40 +هامــش	

متغير فبراير	2022 دوالر	أمريكي

- ١.٨٢6.495 ٪4 ثابت مارس	202٣ دوالر	أمريكي

قرض ألجل

2.٧49.١٨٣ -
 ثالثــة	أشــهر	دوالر
ليبــور  أمريكــي	
٪0.٧٥ +هامــش	

متغير أكتوبر	20١٨ دوالر	أمريكي

٦.49١.22٥ 5.١١5.6٠5

تتضمــن	إتفاقيــة	القــرض	ألجــل	شــروط	متعلقــة	بالحــد	األدنــى	مــن	نســبة	كفايــة	رأس	المــال	وفقــًا	التفاقيــة	بــازل	2	المطبقــة	مــن	قبــل	مصــرف	
اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	المركــزي.

قامــت	المجموعــة	بالتحــوط	لجــزء	معيــن	مــن	القــروض	ألجــل	التــي	تحمــل	مخاطــر	أســعار	فائــدة	عائمــة	باســتخدام	مقايضــات	أســعار	الفائــدة،	وقامــت	
بتصنيــف	هــذه	المقايضــات	كتحوطــات	للتدفقــات	النقديــة.	بلــغ	صافــي	القيمــة	العادلــة	الموجبــة	لهــذه	المقايضــات	ال	شــيء	درهــم	)20١٧:	صافــي	

القيمــة	العادلــة	الموجبــة	بمبلــغ	١٦.2٥٣	ألــف	درهــم(.



 ١١١

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

مطـلوبات أخـرى  ٢٣
20١٧ ٢٠١٨

ألف	درهم ألف درهم

٧١2.٥٨٥ 764.54٣ أوراق	قبول
4٥٨.١0٨ 544.١١6 فوائد	دائنة
١4٧.2٥2 ١46.764 القيمة	العادلة	السالبة	للمشتقات	المالية	)إيضاح	٣١(
١٣٣.0٧2 ١45.٢٨5 مكافآت	نهاية	الخدمة	دائنة
40.٦٦٦ 79.45٠ مصاريف	دائنة
٨4.٧٨٣ 75.65١ مخصصات	متعلقة	بالموظفين
٦2.20٥ 65.7٠4 أرباح	دائنة	على	إيداعات	إسالمية
٨١.٦٨٨ 5٨.567 أوأمر	طلبات	دفع	مصدرة
١0.٨١٨ ٣7.4٠6 مخصص	االلتزامات	الطارئة	)إيضاح	2٨	ب(
٣٣.٦٨٦ ٢٨.٨٠5 إيرادات	مؤجلة

١٨٨.١40 - برنامج	ادخار	الموظفين	التطوعي
200.99١ ١٣١.٠٣٠ أخرى

2.١٥٣.994 ٢.٠77.٣٢١

يقــوم	البنــك	بتكويــن	مخصــص	مكافــآت	نهايــة	الخدمــة	لموظفيــه	المســتحقين	فــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة.	تــم	إجــراء	أحــدث	تقييمــات	
اكتوارية	للقيمة	العادلة	إللتزامات	المكافآت	المحددة	في	٣١	ديســمبر	20١٨	من	قبل	مقيم	اكتواري	مســجل	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة.	
تــم	قيــاس	القيمــة	الحاليــة	اللتزامــات	المكافــآت	المحــددة	وتكاليــف	الخدمــة	الحاليــة	والســابقة	ذات	الصلــة	بإســتخدام	طريقــة	وحــدة	اإلئتمــان	المتوقعــة.

تم	إستخدام	االفتراضات	األساسية	التالية	لتقييم	االلتزامات:

20١٧ ٢٠١٨

2.٧٥٪	-	٣.٧٥٪	سنويًا ٣.5٠٪ - 4.٢5٪ سنويًا معدل	الخصم
٥.0٪	سنويًا 5.٠٪ سنويًا معدل	زيادة	الراتب

كانت	الحركة	في	التزامات	المكافآت	خالل	السنة	كما	يلي:

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

١١٦.429 ١٣٣.٠7٢ في	١	يناير
بنود	معترف	بها	في	الربح	أو	الخسارة:

١٣.٣١4 ١4.٣65 -	تكاليف	خدمة
4.224 4.٨95 -	تكاليف	الفوائد

بنود	معترف	بها	في	الدخل	الشامل	اآلخر:
٥.922 ٢.5١١ -	خسارة	في	حساب	التغير	في	االفتراضات

)٦.٨١٧( )9.55٨( مكافآت	مدفوعة

١٣٣.0٧2 ١45.٢٨5 في	٣١	ديسمبر



١١2

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

مطـلوبات أخـرى )يتبع(  ٢٣

يبين	الجدول	أدناه	حساسية	إلتزامات	المكافآت	المحددة	للتغييرات	في	االفتراضات	الرئيسية:

20١٧ ٢٠١٨
٥0 - 

	نقطة	أساس
٥0 + 

	نقطة	أساس
5٠ - 

 نقطة أساس
5٠ + 

 نقطة أساس
ألف	درهم ألف	درهم ألف درهم ألف درهم

4.4٦٦ )4.١99( 4.79١ )4.5١٣( الحساسية	لمعدل	الخصم
)4.2١2( 4.4٣٥ )4.5٣9( 4.77١ الحساسية	لمعدل	زيادة	الراتب

رأس المال  ٢4

إن	رأس	مــال	البنــك	المصــرح	بــه	هــو	٥.000.000	ألــف	ســهم	قيمــة	كل	ســهم	١	درهــم	)20١٧: ٥.000.000	ألــف	ســهم	قيمــة	كل	ســهم	١ 
درهــم(.	إن	رأس	مــال	البنــك	المصــدر	والمدفــوع	هــو	2.٧٥١.42٦	ألــف	ســهم	قيمــة	كل	ســهم	١	درهــم	)20١٧: 2.٧٥١.42٦	ألــف	ســهم	قيمــة	

كل	ســهم	١	درهــم(.

تــم	دفــع	توزيعــات	أربــاح	نقديــة	بقيمــة	0.20	درهــم	لــكل	ســهم	بمبلــغ	٥٥0.2٨٥	ألــف	درهــم	)20١٧:	توزيعــات	أربــاح	نقديــة	بقيمــة	0.20	درهــم	
لــكل	ســهم	بمبلــغ	٥٥0.2٨٥	ألــف	درهــم(	بعــد	موافقــة	المســاهمين	فــي	إجتمــاع	الجمعيــة	العموميــة	الســنوية	المنعقــد	فــي	١١	مــارس	20١٨ 

)20١٧:	إجتمــاع	الجمعيــة	العموميــة	الســنوية	المنعقــد	فــي	٨	مــارس	20١٧(.

اقتــرح	مجلــس	اإلدارة	فــي	إجتماعــه	المنعقــد	بتاريــخ	١2	فبرايــر	20١9	توزيعــات	أربــاح	نقديــة	بقيمــة	0.20	درهــم	لــكل	ســهم	بمبلــغ	٥٥0.2٨٥ 
ألــف	درهــم،	تخضــع	لموافقــة	المســاهمين	فــي	إجتمــاع	الجمعيــة	العموميــة	الســنوية.

إحتياطيات قانونية ونظامية  ٢5

االحتياطــي	القانونــي:	وفقــًا	للمــادة	رقــم	٨2	مــن	القانــون	االتحــادي	رقــم	١0	لســنة	١9٨0،	يتــم	تحويــل	١0٪	مــن	صافــي	األربــاح	الســنوية	إلــى	
االحتياطــي	القانونــي	إلــى	أن	يعــادل	هــذا	االحتياطــي	مــا	نســبته	٥0٪	مــن	رأس	المــال	المدفــوع.	إن	هــذا	االحتياطــي	غيــر	متــاح	للتوزيــع.

االحتياطــي	النظامــي:	وفقــًا	للمــادة	2٣9	مــن	القانــون	االتحــادي	لدولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	رقــم	)2(	لســنة	20١٥،	يتــم	تحويــل	١0٪	مــن	
صافــي	األربــاح	الســنوية	إلــى	االحتياطــي	النظامــي	إلــى	أن	يعــادل	هــذا	االحتياطــي	مــا	نســبته	٥0٪	مــن	رأس	المــال	المدفــوع.	إن	هــذا	االحتياطــي	

غيــر	متــاح	للتوزيــع.

خــالل	الســنة،	قــام	البنــك	بتحويــل	مبلــغ	٦.2٨١	ألــف	درهــم	)20١٧: 22.٨١٦	ألــف	درهــم(	إلــى	اإلحتياطيــات	القانونيــة	والنظاميــة.	يتعلــق	
التحويــل	فــي	الســنة	الحاليــة	بالشــركات	التابعــة.

الشق األول من سندات رأس المال  ٢6

فــي	فبرايــر	2009،	قــام	البنــك	بإصــدار	ســندات	رأس	المــال	–	الشــق	األول	لصالــح	دائــرة	الماليــة	فــي	حكومــة	إمــارة	أبوظبــي	بقيمــة	إســمية	بلغــت	
2	مليــار	درهــم	)»ســندات	رأس	المــال«(.	تمــت	الموافقــة	علــى	إصــدار	ســندات	رأس	المــال	هــذه	مــن	قبــل	مجلــس	إدارة	البنــك	فــي	فبرايــر	2009. 

تحمــل	هــذه	الســندات	معــدل	فائــدة	متغيــر	لمــدة	٦	أشــهر	ايبــور	زائــد	2.٣٪	ســنويًا.

ليــس	لهــذه	الســندات	حــق	التصويــت،	وهــي	دائمــة	وغيــر	تراكميــة	ويتــم	إســتدعائها	بنــاء	علــى	شــروط	معينــة.	يجــوز	للبنــك،	بإختيــاره،	القــرار	بعــدم	
دفــع	الفائــدة.	خــالل	الســنة	بلغــت	الفوائــد	التــي	تــم	دفعهــا	٨٦.٦٧2	ألــف	درهــم	)20١٧: ٧٨.022	ألــف	درهــم(	وتــم	عرضهــا	فــي	بيــان	التغيــرات	

فــي	حقــوق	الملكيــة	الموحــد.



 ١١٣

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

حقوق الملكية غير المسيطرة  ٢7

يظهر	الجدول	أدناه	تفاصيل	حصة	حقوق	الملكية	غير	المسيطرة:

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

١2.4٣٥ )5.٠9٣( حصة	حقوق	الملكية	غير	المسيطرة	في	)الخسائر(/	األرباح	للسنة
١٣.٨٣٨ )5.٢٣5( حصة	حقوق	الملكية	غير	المسيطرة	في	)الخسارة(/	الدخل	الشامل	اآلخر	للسنة
١٧0.٣92 ١49.٣٢١ الحصص	المتراكمة	لحقوق	الملكية	غير	المسيطرة
)٨2.٨٨٥( ٢٣.4٠٣ حصة	حقوق	الملكية	غير	المسيطرة	في	التدفقات	النقدية	للسنة

خالل	السنة	تم	دفع	توزيعات	أرباح	إلى	حقوق	الملكية	غير	المسيطرة	بمبلغ	٦.٣٧0	ألف	درهم	)20١٧: ٦.٣٧0	ألف	درهم(.

يبين	الجدول	أدناه	ملخص	المعلومات	المالية	للشركات	التابعة	التي	تحتفظ	بحقوق	الملكية	غير	المسيطرة:

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

١0.٥٦2.١٧0 ١١.٢79.٢97 مجموع	الموجودات
٨.٦٦٦.١٧٣ 9.56٣.79١ مجموع	المطلوبات
١.٨9٥.99٧ ١.7١5.5٠7 مجموع	حقوق	المساهمين
١٥٦.40١ ١٠.4٠٨ ربح	السنة

المطلوبات الطارئة واإللتزامات   ٢٨

التزامات القروض والسلفيات )أ( 

لدى	المجموعة،	في	كافة	األوقات،	التزامات	قائمة	لمنح	اإلئتمان.	تكون	هذه	االلتزامات	على	هيئة	تسهيالت	إئتمان	معتمدة:

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

١١.9٣٦.٨20 ١٠.١١5.٠4٨ التزامات	القروض	والسلفيات	-	قابلة	لإللغاء
2.4٧١.4٨٧ ٣.7٨٠.٨4٠ التزامات	القروض	والسلفيات	-	غير	قابلة	لإللغاء

١4.40٨.٣0٧ ١٣.٨95.٨٨٨

تمثــل	االلتزامــات	غيــر	القابلــة	لإللغــاء	لمنــح	اإلئتمــان	االلتزامــات	التعاقديــة	لتقديــم	القــروض	والســلفيات.	تمثــل	االلتزامــات	القابلــة	لإللغــاء	لمنــح	
اإلئتمــان	االلتزامــات	لتقديــم	القــروض	والســلفيات	التــي	قــد	يتــم	الغائهــا	مــن	قبــل	البنــك	بــال	شــروط	وبــال	أي	التزامــات	تعاقديــة.	يكــون	عــادةً	لاللتزامــات	

تواريــخ	إنتهــاء	ثابتــة	أو	أحــكام	إنهــاء	أخــرى.	إن	التزامــات	القــروض	والســلفيات	القائمــة	ذات	فتــرات	التــزام	ال	تتجــاوز	عــادة	فتــرة	ســنة	واحــدة.



١١4

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

حقوق الملكية غير المسيطرة )يتبع(  ٢7

المطلوبات الطارئة )ب( 

تقــدم	المجموعــة	خطابــات	إئتمــان	وخطابــات	ضمــان	بهــدف	ضمــان	أداء	العمــالء	ألطــراف	ثالثــة.	تلتــزم	المجموعــة	بإجــراء	المدفوعــات	الطارئــة	
بالنيابــة	عــن	العمــالء	عنــد	إعــداد	الوثائــق	أو	فشــل	العميــل	علــى	التنفيــذ	وفقــًا	لشــروط	العقــد	المحــددة.

يتــم	إدراج	المبالــغ	التعاقديــة	للمطلوبــات	الطارئــة	فــي	الجــدول	التالــي	وفقــًا	للفئــة.	تمثــل	المبالــغ	المبينــة	فــي	جــدول	خطابــات	االعتمــادات	
والضمانــات	لإلئتمــان	أقصــى	خســارة	محاســبية	قــد	يتــم	إدراجهــا	بتاريــخ	بيــان	المركــز	المالــي	الموحــد	فــي	حــال	تعثــرت	األطــراف	المقابلــة	بشــكل	

كامــل	فــي	االلتــزام	بالتعاقــد.

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

2.١42.40٣ ٢.555.٢٢6 إعتمادات	مستندية
29.١0٦.444 ٢7.٠77.٨١٨ خطابات	ضمان

٣١.24٨.٨4٧ ٢9.6٣٣.٠44

إعترفــت	المجموعــة	بمخصــص	إنخفــاض	فــي	القيمــة	بمبلــغ	٣٧.40٦	ألــف	درهــم	)20١٧: ١0.٨١٨	ألــف	درهــم(	علــى	خطابــات	الضمــان	وتــم	
إدراجــه	فــي	المطلوبــات	األخــرى.

إن	الحركة	في	مخصص	إنخفاض	القيمة	للمطلوبات	الطارئة	هو	كما	يلي:

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

22.40٦ ١٠.٨١٨ في	١	يناير
- 54.٢٠5 تأثير	التغير	في	السياسة	المحاسبية	للمعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9

22.40٦ 65.٠٢٣ في	١	يناير	)معاد	بيانه	وفقًا	للمعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9 (
)١١.90٨( )٢7.6٠7( المحرر	للسنة	)صافي	المحمل(

٣20 )١٠( تحويالت	عمالت	أجنبية

١0.٨١٨ ٣7.4٠6 في	٣١	ديسمبر



 ١١٥

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

المطلوبات الطارئة واإللتزامات )يتبع(  ٢٨
المطلوبات الطارئة )يتبع( )ب( 

إن	االلتزامــات	والمطلوبــات	الطارئــة،	التــي	تــم	الدخــول	فيهــا	بالنيابــة	عــن	العمــالء،	والتــي	لهــا	التزامــات	مقابلــة	مــن	العمــالء،	ال	يتــم	إدراجهــا	
فــي	الموجــودات	والمطلوبــات.	إن	أقصــى	تعــرض	للبنــك	لخســارة	اإلئتمــان،	فــي	حــال	فشــل	الطــرف	اآلخــر	علــى	التنفيــذ،	والتــي	تكــون	فيهــا	كافــة	
المطالبــات	المقابلــة،	الضمانــات	أو	التحــوط،	بــال	قيمــة،	تــم	عرضهــا	مــن	خــالل	القيمــة	اإلســمية	التعاقديــة	لهــذه	األدوات	المدرجــة	فــي	الجــدول	
أعــاله.	تــم	إدراج	الرســوم	والمخصصــات	ذات	الصلــة	للخســائر	المحتملــة	فــي	بيــان	المركــز	المالــي	الموحــد	حتــى	اســتيفاء	أو	إنتهــاء	االلتزامــات.	
غالبــًا	مــا	تنتهــي	االلتزامــات	الطارئــة	وااللتزامــات	دون	تقديمهــا	ســواء	بشــكل	كامــل	أو	جزئــي.	وبالتالــي،	فــإن	المبالــغ	ال	تعكــس	التدفقــات	النقديــة	

المســتقبلية	المتوقعــة.

يعــرض	الجــدول	أدنــاه	قائمــة	اإلســتحقاقات	التعاقديــة	للمطلوبــات	الطارئــة	التــي	تــم	تحديدهــا	علــى	أســاس	الفتــرة	المتبقيــة	لإلســتحقاق	كمــا	فــي	تاريــخ	
بيــان	المركــز	المالــي	الموحــد.	ال	يتــم	األخــذ	باالعتبــار	اإلســتحقاقات	الفعليــة	كمــا	هــو	مشــار	إليــه	مــن	خــالل	الطلــب	المبكــر	لهــذه	المطلوبــات	

الطارئــة.

قائمة	إستحقاق	االلتزامات	الطارئة	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨:

حتى ثالثة أشهر
من ثالثةأشهر

إلى سنة
من سنة إلى
ثالث سنوات

من ثالث سنوات
إلى خمس سنوات

أكثر من
المجموعخمس سنوات

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
الموجودات

٢.555.٢٢6--١.٨4٨.4٣٣6٢٢.١٣٨٨4.655إعتمادات	مستندية
6.٠٠٠.547١٨.4٢4.6٣٠٢.٣٣6.67٢١٣٢.644١٨٣.٣٢5٢7.٠77.٨١٨خطابات	ضمان

7.٨4٨.9٨٠١9.٠46.76٨٢.4٢١.٣٢7١٣٢.644١٨٣.٣٢5٢9.6٣٣.٠44المجموع

قائمة	إستحقاق	االلتزامات	الطارئة	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٧:

حتى	ثالثة	أشهر
 من	ثالثة	أشهر

إلى	سنة
 من	سنة	إلى
ثالث	سنوات

 من	ثالث	سنوات
إلى	خمس	سنوات

 أكثر	من
المجموعخمس	سنوات

ألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهم
الموجودات

2.١42.40٣--١.١2٧.٧٧٥929.٣٥2٨٥.2٧٦إعتمادات	مستندية
٥.2٨2.١00١9.١١٥.02٦4.0٦٥.249٣٨4.04٦2٦0.02٣29.١0٦.444خطابات	ضمان

٦.409.٨٧٥20.044.٣٧٨4.١٥0.٥2٥٣٨4.04٦2٦0.02٣٣١.24٨.٨4٧المجموع



١١٦

فيمــا	يلــي	دفعــات	االيجــار	المســتقبلية	بموجــب	عقــود	التأجيــر	التشــغيلية	غيــر	القابلــة	لإللغــاء	فــي	الحــاالت	التــي	تكــون	فيهــا	المجموعــة	الطــرف	
المســتأجر:	

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

المطلوبات الطارئة واإللتزامات )يتبع(  ٢٨

التزامات عقود التأجير التشغيلية  )ج( 

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

١٧.٧9٨ ٢5.٣٣١ حتى	سنة
20.١9١ ٢٣.56٢ أكثر	من	سنة	وحتى	ثالث	سنوات

- ٢.٢٣٢ أكثر	من	ثالث	سنوات	وحتى	خمس	سنوات

٣٧.9٨9 5١.١٢5

إلتزامات أخرى )د( 

الضريبة  ٢9

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

٥٥.٦92 69.7٨9 إلتزامات	نفقات	رأسمالية
2١9.٣٣٨ ١٣5.994 إلتزامات	اإلستثمار	في	العقارات

2٧٥.0٣0 ٢٠5.7٨٣

ال	تخضــع	المجموعــة	لضريبــة	الدخــل	فــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	حيــث	ال	يتــم	فــرض	ضرائــب	فــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	علــى	
الشــركات	التــي	تــم	تأسيســها	محليــًا.	تخضــع	المجموعــة	لضريبــة	الدخــل	فيمــا	يتعلــق	بشــركتها	التابعــة	التــي	تعمــل	فــي	جمهوريــة	مصــر	العربيــة	وفــرع	

المجموعــة	فــي	مركــز	قطــر	المالــي،	دولــة	قطــر.



 ١١٧

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

الضريبة  )يتبع(  ٢9

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

بيان المركز المالي الموحد:
١9٧ ١9٨ موجودات	الضريبة	المؤجلة
٥2 ١.5٠٨ إلتزامات	الضريبة	المؤجلة

بيان الربح أو الخسارة الموحد:
مصاريف	الضريبة

44.٥٦9 5٨.9٢٣ 		السنة	الحالية
٥١٥ )966( 		السنوات	السابقة

4٥.0٨4 57.957

بنك االتحاد الوطني - مصر

كمــا	فــي	٣١	ديســمبر	20١٨،	يخضــع	بنــك	االتحــاد	الوطنــي	-	مصــر	لضريبــة	تبلــغ	22.٥٪	)20١٧: 22.٥٪(	علــى	الدخــل	الخاضــع	للضريبــة	
فــي	جمهوريــة	مصــر	العربيــة.	لغــرض	تحديــد	مصاريــف	الضريبــة	للســنة،	تــم	تعديــل	الربــح	المحاســبي	ألغــراض	الضريبــة.	تشــمل	التعديــالت	
ألغــراض	الضريبــة	علــى	بنــود	تتعلــق	بــكٍل	مــن	الدخــل	والمصاريــف.	بعــد	تطبيــق	هــذه	التعديــالت،	يقــدر	متوســط	معــدل	الضريبــة	الفعلــي	٥١.٥0٪	

.)٪٣9.4٣ :20١٧(

تــم	إنهــاء	تقييــم	الضريبــة	حتــى	ســنة	200٨	مــع	مصلحــة	الضريبــة.	ال	تــزال	مصلحــة	الضرائــب	تســتكمل	تقييــم	الضريبــة	فيمــا	يتعلــق	بالســنوات	
الماليــة	المنتهيــة	فــي	٣١	ديســمبر	2009	وحتــى	٣١	ديســمبر	20١٧. 

بنك االتحاد الوطني - قطر

يخضــع	الفــرع	فــي	دولــة	قطــر	للضريبــة	بنســبة	١0٪	علــى	الدخــل	الخاضــع	للضريبــة.	وألهــداف	تحديــد	مصاريــف	الضريبــة	للســنة،	تــم	تعديــل	
الربــح	المحاســبي	للبنــود	المتعلقــة	بالدخــل	والمصاريــف.	يبلــغ	متوســط	معــدل	الضريبــة	الفعلــي	للســنة	ال	شــيء	)20١٧:	ال	شــيء(	نتيجــًة	للخســائر	

المتكبــدة	خــالل	الســنة.	

بنك االتحاد الوطني - الصين

يخضــع	الفــرع	فــي	جمهوريــة	الصيــن	الشــعبية	للضريبــة	بنســبة	2٥٪	علــى	الدخــل	الخاضــع	للضريبــة.	وألهــداف	تحديــد	مصاريــف	الضريبــة	للســنة،	
تــم	تعديــل	الربــح	المحاســبي	للبنــود	المتعلقــة	بالدخــل	والمصاريــف.	يبلــغ	متوســط	معــدل	الضريبــة	الفعلــي	للســنة	ال	شــيء	)20١٧:	ال	شــيء(	نتيجــًة	

للخســائر	المتكبــدة	خــالل	الســنة.

إن	المجموعة	مسؤولة	عن	أية	التزامات	ضريبية	قد	تنشأ	من	التقييمات	قيد	اإلنجاز	لشركتها	التابعة	وفروعها.	



١١٨

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

الضريبة )يتبع(  ٢9

إن	تسوية	الضريبة	للسنة	المنتهية	في	٣١	ديسمبر	20١٨	و	٣١	ديسمبر	20١٧	هي	كما	يلي:

النقد ومرادفات النقد  ٣٠

يتكون	النقد	ومرادفات	النقد	المدرج	في	بيان	التدفقات	النقدية	الموحد	من	مبالغ	بيان	المركز	المالي	الموحد	التالية:

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

١2٧.٣2١ ١٠١.6٨٣ أرباح	محاسبية	قبل	الضريبة	كما	تم	التقرير	عنها	من	قبل	شركة	تابعة/	فرع
)9.40١( )٢.٣5١( تعديالت	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	ألرباح	من	قبل	شركة	تابعة/	فرع

١١٧.920 99.٣٣٢ مجموع	أرباح	محاسبية

2٧.٧2٦ ٢5.746  ضريبة	محتسبة	على	األرباح	المحاسبية	أعاله	قبل	الضرائب
كما	تم	التقرير	عنها	من	قبل	شركة	تابعة	/	فرع

تعديالت	الضريبة:
٣.4١2 ١.٠7٠ -	مصاريف	غير	قابلة	لإلستقطاع	لغرض	الضريبة

)١.٨١0( )١.٣5١( -	دخل	ال	يخضع	للضريبة
١٣.٣٦٦ ٣٢.٠٠٠ -	ضريبة	إضافية	على	سندات	الخزينة	والسندات	الحكومية
١.٨٧٥ ١.45٨ -	إختالف	التوقيت	على	إحتساب	اإلستهالك	والمخصصات
٥١٥ )966( -	تعديالت	متعلقة	بسنوات	سابقة

4٥.0٨4 57.957

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

9.١9٦.4٥٦ 6.٨٨5.7٠٢ النقد	في	الصندوق	واألرصدة	لدى	البنوك	المركزية
2.0٨٦.٣١٨ ٢.٠٣4.99٣ سندات	الخزينة
١.٧4٥.٦4٦ 4.١96.5١٢ مبالغ	مستحقة	من	البنوك
)٧١٧.04٦( )٣.4٠٠.٣7٢( مبالغ	مستحقة	للبنوك

١2.٣١١.٣٧4 9.7١6.٨٣5
ناقصًا:	إستحقاقات	أصلية	ألكثر	من	٣	أشهر

٣.2٣2.4٣0 ٢.45١.557 النقد	في	الصندوق	واألرصدة	لدى	البنوك	المركزية
2.0٨٥.٦٨٣ ١.٣7٨.٠٠٢ سندات	الخزينة
٦4١.٦٥٧ ١9٢.4٠6 مبالغ	مستحقة	من	البنوك

)٦.940( )١6١.١١6( مبالغ	مستحقة	للبنوك

٦.٣٥٨.٥44 5.٨55.9٨6



 ١١9

تقــوم	المجموعــة	ضمــن	ســياق	األعمــال	اإلعتياديــة	بالدخــول	فــي	العديــد	مــن	المعامــالت	التــي	تشــمل	مشــتقات	األدوات	الماليــة.	إن	مشــتقات	األداة	
الماليــة	هــي	عقــد	مالــي	بيــن	طرفيــن	حيــث	تعتمــد	المدفوعــات	بموجبــه	علــى	الحركــة	فــي	ســعر	أداة	أو	أكثــر	مــن	األدوات	الماليــة	ذات	العالقــة	أو	

الســعر	المتفــق	عليــه	أو	المؤشــر	العــام.	تســتخدم	المجموعــة	مشــتقات	األدوات	الماليــة	التاليــة:	

العقــود	اآلجلــة	هــي	إتفاقيــات	تعاقديــة	إمــا	لشــراء	أو	بيــع	عملــة	أو	ســلعة	أو	أداة	ماليــة	معينــة	بســعر	وتاريــخ	مســتقبلي	محــدد.	تمثــل	العقــود	اآلجلــة	
عقــود	وفقــًا	للطلــب	يتــم	التــداول	بهــا	فــي	األســواق	المقابلــة.

عقــود	التبــادل	هــي	إتفاقيــات	تعاقديــة	بيــن	طرفيــن	لتبــادل	الفائــدة	أو	فروقــات	تحويــل	العمــالت	األجنبيــة	بنــاًء	علــى	مبالــغ	متفــق	عليهــا.	بالنســبة	
لعقــود	تبــادل	معــدالت	الفائــدة،	عــادة	مــا	تقــوم	األطــراف	األخــرى	بتبــادل	مبالــغ	الفائــدة	الثابتــة	ومبالــغ	الفائــدة	المتقلبــة	بنــاًء	علــى	أســاس	القيمــة	

اإلســمية	بعملــة	واحــدة.

يبيــن	الجــدول	التالــي	القيــم	التعاقديــة	لعقــود	تحويــل	العمــالت	األجنبيــة	اآلجلــة	والقيمــة	االعتباريــة	لعقــود	تبــادل	العمــالت	األجنبيــة	وعقــود	تبــادل	
أســعار	الفائــدة	والقيمــة	العادلــة	لمشــتقات	األدوات	الماليــة	كمــا	فــي	٣١	ديســمبر	20١٨	و	٣١	ديســمبر	20١٧.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

المشتقات  ٣١

 صافي القيمة
العادلة

 القيمة العادلة
السالبة

 القيمة العادلة
الموجبة

 القيمة التعاقدية/
اإلعتبارية

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:
١٠.995 )٣.٢١5( ١4.٢١٠ ١١.٢64.٣9٣ عقود	تحويل	عمالت	أجنبية	آجلة
4٨.١4٢ )54.١٣4( ١٠٢.٢76 6.٢٨٢.5٨7 عقود	تبادل	معدالت	الفائدة
١٢.٣66 )٣.577( ١5.94٣ ٢٣9.46٠  عقود	مقايضة	تبادل	العمالت

٣٣ )57( 9٠ ٢١.5٢5 عقود	خيارات	العموالت	المالية	اآلجلة
٢٢٣ )١6.٨٣١( ١7.٠54 ٣5٨.٨٢٨ عقود	السلع	-	اآلجلة

7١.759 )77.٨١4( ١49.57٣ ١٨.١66.79٣
للقيمــة كتحــوط  بهــا  محتفــظ   مشــتقات 

لــة: د لعا ا
١٠7.٣٠١ )6٨.95٠( ١76.٢5١ ١١.77٣.59١ 	عقود	تبادل	معدالت	الفائدة

للتدفــق كتحــوط  بهــا  محتفــظ   مشــتقات 
لنقــدي: ا

- - - - 	عقود	تبادل	معدالت	الفائدة

١79.٠6٠ )١46.764( ٣٢5.٨٢4 ٢9.94٠.٣٨4



١20

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

المشتقات  )يتبع(  ٣١

 ٣١	ديسمبر	20١٧
المشتقات	المحتفظ	بها	للمتاجرة:

٥.22٦ )20.٥90( 2٥.٨١٦ ١0.٨١4.02٨ عقود	تحويل	عمالت	أجنبية	آجلة
٣١.٣22 )24.٥١٨( ٥٥.٨40 4.٨٦٨.٣٥٥ عقود	تبادل	معدالت	الفائدة

)٣0.١9٨( )٣٨.٧4٨( ٨.٥٥0 ٧٧٥.٧٦٧  عقود	مقايضة	تبادل	العمالت
)١.0٦٧( )١.0٦٧( - 2١.4٦2 عقود	خيارات	العموالت	المالية	اآلجلة

- - - - عقود	السلع	-	اآلجلة

٥.2٨٣ )٨4.92٣( 90.20٦ ١٦.4٧9.٦١2
مشتقات	محتفظ	بها	كتحوط	للقيمة	العادلة:

٣٥.0٣2 )٦2.٣29( 9٧.٣٦١ ٧.940.0٥4 	عقود	تبادل	معدالت	الفائدة
مشتقات	محتفظ	بها	كتحوط	للتدفق	النقدي:

١٦.2٥٣ - ١٦.2٥٣ 2.٣٨٧.4٥0 	عقود	تبادل	معدالت	الفائدة

٥٦.٥٦٨ )١4٧.2٥2( 20٣.٨20 2٦.٨0٧.١١٦

إن	القيمــة	اإلعتباريــة،	التــي	تــم	إدراجهــا	باإلجمالــي،	هــي	قيمــة	األصــل	أو	اإللتــزام	المشــتق	بنــاًء	علــى	التغييــرات	فــي	قيمــة	المشــتقات	المقاســة.	
تشــير	القيمــة	اإلعتباريــة	إلــى	حجــم	المعامــالت	القائمــة	فــي	نهايــة	الســنة	وهــي	ليســت	مؤشــرًا	لمخاطــر	الســوق	أو	مخاطــر	اإلئتمــان.

يعرض	الجدول	التالي	الفترات	المتبقية	إلستحقاق	مشتقات	األدوات	المالية	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨.

القيمة التعاقدية/ االعتبارية

خالل ٣ أشهر
 ٣ أشهر- سنة

المجموعأكثر من 5 سنوات٣- 5 سنوات١- ٣ سنواتواحدة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:
١١.٢64.٣9٣--٣.٣57.4٨77.٨١4.٣٣١9٢.575عقود	تحويل	العمالت	األجنبية	اآلجلة

66٣.764٢.٠٣7.٣٢١٣.5٨١.5٠٢6.٢٨٢.5٨7--عقود	تبادل	معدالت	الفائدة
٢٣9.46٠-74.47٢-75.5١٢٨9.476 عقود	مقايضة	تبادل	العمالت

٢١.5٢5--9.٠٠9٣.٣6٨9.١4٨خيارات	العموالت	المالية	اآلجلة
٣5٨.٨٢٨---١٣.٨٣٨٣44.99٠عقود	السلع	-	اآلجلة

٣.455.٨46٨.٢5٢.١65765.4٨7٢.١١١.79٣٣.5٨١.5٠٢١٨.١66.79٣
المشتقات المحتفظ بها كتحوط القيمة العادلة:

٨4٣.٢66٢.١٣٠.٠١٣٣.٢٨9.66٠٢.544.١٢٢٢.966.5٣٠١١.77٣.59١عقود	تبادل	معدالت	الفائدة
المشتقات المحتفظ بها كتحوط التدفق النقدي:

------عقود	تبادل	معدالت	الفائدة

4.٢99.١١٢١٠.٣٨٢.١7٨4.٠55.١474.655.9١56.54٨.٠٣٢٢9.94٠.٣٨4المجموع



 ١2١

يعرض	الجدول	أدناه	الفترات	المتبقية	إلستحقاق	مشتقات	األدوات	المالية	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٧.

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨  )يتبع(

المشتقات  )يتبع(  ٣١

القيمة	التعاقدية/	االعتبارية

خالل	٣	أشهر
 ٣	أشهر-	سنة

٣- ٥	سنوات١- ٣	سنواتواحدة
 أكثر	من	٥

المجموعسنوات
ألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف	درهم

المشتقات	المحتفظ	بها	للمتاجرة:
١0.٨١4.02٨--٥.٥90.2٧44.٨٦0.9٨١٣٦2.٧٧٣عقود	تحويل	العمالت	األجنبية	اآلجلة

٦٨.٨٦9٣٦٧.٣00٥٥٨.42٣٣.٨٧٣.٧٦٣4.٨٦٨.٣٥٥-عقود	تبادل	معدالت	الفائدة
٧٧٥.٧٦٧-٣9١.٨٣٦١44.4٧١١٦4.9٨٨٧4.4٧2 عقود	مقايضة	تبادل	العمالت

2١.4٦2--٧.0٧2٥٥4١٣.٨٣٦خيارات	العموالت	المالية	اآلجلة
------عقود	السلع	-	اآلجلة

٥.9٨9.١٨2٥.0٧4.٨٧٥90٨.٨9٧٦٣2.٨9٥٣.٨٧٣.٧٦٣١٦.4٧9.٦١2
 المشتقات	المحتفظ	بها	كتحوط	القيمة

العادلة:
١٦١.٦١22٦٨.١292.٧04.4٣٨2.٣٥2.٣9١2.4٥٣.4٨4٧.940.0٥4عقود	تبادل	معدالت	الفائدة

 المشتقات	المحتفظ	بها	كتحوط	التدفق
النقدي:

2.٣٨٧.4٥0---2.٣٨٧.4٥0-عقود	تبادل	معدالت	الفائدة

٦.١٥0.٧94٧.٧٣0.4٥4٣.٦١٣.٣٣٥2.9٨٥.2٨٦٦.٣2٧.24٧2٦.٨0٧.١١٦المجموع

المشتقات المحتفظ بها كتحوط القيمة العادلة

تســتخدم	المجموعة	مشــتقات	األدوات	المالية	ألغراض	التحوط	كجزء	من	أنشــطة	إدارة	موجوداتها	ومطلوباتها	للحد	من	التعّرض	لتقلبات	أســعار	
الصــرف	ومعــدالت	الفائــدة.	تســتخدم	المجموعــة	عقــود	مقايضــات	معــدالت	الفائــدة	للتحــوط	مقابــل	التغيــرات	فــي	القيمــة	العادلــة	الناتجــة	بشــكل	
خــاص	مــن	اإلســتثمارات	المحــددة	التــي	تحمــل	فائــدة	والقروض	والسلفيــات	المقاسة	بالتکلفة	المطفأة.	بلــغ	صافــي	خســارة	التحــوط	غيــر	الفعــال	

المعتــرف	بــه	فــي	الربــح	أو	الخســارة	الموحــد	29.١٦٧	ألــف	درهــم	)20١٧:	ربــح	بمبلــغ	١0.04٥	ألــف	درهــم(.

المشتقات المحتفظ بها كتحوط التدفق النقدي

تســتخدم	المجموعــة	عقــود	مقايضــات	معــدالت	الفائــدة	للتحــوط	مقابــل	مخاطــر	التدفقــات	النقديــة	الناتجــة	عــن	اإلقتــراض	بموجــب	معــدالت	فوائــد	
عائمــة.	قامــت	المجموعــة	بشــكل	جوهــري	بتطبيــق	الشــروط	الحساســة	للمشــتقات	ليكــون	لهــا	عالقــة	تحــوط	فعالــة.



١22

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

معامالت مع جهات ذات عالقة  ٣٢

يتم	إعتبار	الجهة	ذات	عالقة	بالبنك	إذا:

أ.			كانت	تخضع	للسيطرة	بشكل	مباشر	أو	غير	مباشر	أو	تخضع	للسيطرة	المشتركة	مع	المجموعة	)ويتضمن	ذلك	الشركة	األم،	الشركات	
التابعة	والشركات	الزميلة(؛	أو	كان	بمقدور	طرف	ما	سيطرة	أو	نفوذًا	جوهريًا	على	المجموعة،	أو	لها	سيطرة	مشتركة	على	المجموعة؛

ب.		الجهة	هي	شركة	زميلة	للمجموعة.
ج.		الجهة	هي	مشروع	مشترك	يكون	المجموعة	هو	صاحب	حصة	مشاركة.

د.		الجهة	هي	موظفي	اإلدارة	الرئيسيين	للمجموعة	أو	الشركة	األم.
ه.		الجهة	هي	عضو	مقرب	من	العائلة	ألي	فرد	مشار	إليه	في	الفقرة	)أ(	أو	)د(؛

و.		الجهــة	هــي	المنشــأة	المســيطر	عليهــا،	المســيطر	عليهــا	باإلشــتراك	أو	المــدارة	مــن	قبلهــم،	أو	التــي	لهــا	حــق	تصويــت	هــام	فــي	تلــك	المنشــأة	
بشــكل	مباشــر	أو	غيــر	مباشــر،	أي	فــرد	مشــار	إليــه	فــي	الفقــرة	)د(	أو	)ه(؛	أو

ز.		الجهة	هي	خطة	إستحقاقات	ما	بعد	إنتهاء	خدمة	موظفي	المجموعة،	أو	من	أي	منشأة	تكون	ذات	عالقة	بالمجموعة.

وبالنســبة	للمجموعــة،	تتضمــن	الجهــات	ذات	العالقــة،	كمــا	هــو	محــدد	فــي	معيــار	المحاســبة	الدولــي	رقــم	24:	اإلفصــاح	عــن	الجهــات	ذات	العالقــة،	
حكومــة	أبوظبــي	)الجهــة	الرئيســية	المســيطرة	وشــركاتها	ذات	العالقــة(،	أعضــاء	مجلــس	إدارة	البنــك	وشــركاتهم	ذات	العالقــة	وموظفــي	اإلدارة	
الرئيســيين	للمجموعــة	وشــركاتهم	ذات	العالقــة.	يتــم	الدخــول	فــي	المعامــالت	البنكيــة	مــع	الجهــات	ذات	العالقــة	وفقــًا	لشــروط	وأحــكام	يتــم	إعتمادهــا	
إمــا	مــن	قبــل	إدارة	المجموعــة	و/	أو	مــن	قبــل	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة.	يقــوم	البنــك	بمعامــالت	مــع	جهــات	ذات	عالقــة	فقــط	علــى	أســس	تجاريــة	

بحتــة	وفقــًا	للقوانيــن	واللوائــح	ذات	عالقــة.

يتوقــع	مــن	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	تجنــب	إتخــاذ	أي	إجــراء،	موقــف	أو	مصلحــة	تتعــارض	مــع	مصلحــة	المجموعــة.	إن	تفاصيــل	جميــع	معامــالت	
أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	و/	أو	جهــات	ذات	عالقــة	التــي	قــد	يكــون	فيهــا	تضــارب	فعلــي	أو	محتمــل	فــي	المصالــح	يتــم	عرضهــا	علــى	مجلــس	اإلدارة	
لمراجعتهــا	واعتمادهــا.	عندمــا	ينشــأ	تضــارب	محتمــل	فــي	المصالــح،	ال	يشــارك	األعضــاء	المعنييــن	فــي	المناقشــات	وال	يمارســوا	أي	تأثيــر	علــى	
أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	اآلخريــن.	إذا	كان	لمســاهم	رئيســي	أو	لعضــو	مجلــس	إدارة	أي	تضــارب	فــي	المصالــح	فــي	أيــة	مســألة،	يعتبرهــا	مجلــس	
اإلدارة	علــى	أنهــا	مســألة	جوهريــة،	فــإن	قــرار	مجلــس	اإلدارة	بهــذا	الخصــوص،	يتــم	إتخــاذه	بحضــور	جميــع	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	وبإســتثناء	

تصويــت	العضــو	المعنــي	بالموضــوع.



 ١2٣

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(  ٣٢

إن	األرصدة	الجوهرية	المدرجة	في	البيانات	المالية	الموحدة	هي	كما	يلي:

المجموع شركة تابعة
 موظفي اإلدارة

الرئيسيين

 المساهمون
 الرئيسيون، أعضاء

 مجلس اإلدارة
 وشركاتهم

ذات العالقة
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
١7.5٨٣ - - ١7.5٨٣ مستحق	من	بنوك

7.9١٢.٠64 - ١.97١ 7.9١٠.٠9٣  قروض	وسلفيات	مقاسة	بالتكلفة
المطفأة

7.5٨6.4٠6 ١٠6.١٠٠ - 7.4٨٠.٣٠6 إستثمارات
٢69.١٠١ - 5 ٢69.٠96 موجودات	آخرى

٢5.٨97.٠7٨ ١٠5.69٣ ٣.496 ٢5.7٨7.٨٨9 ودائع	العمالء
١77.75٣ - - ١77.75٣ مستحق	إلى	بنوك
٢9٠.54٠ 9١ 7 ٢9٠.44٢ مطلوبات	آخرى

٢.٠٠٠.٠٠٠ - - ٢.٠٠٠.٠٠٠ سندات	رأس	المال	-	الشق	األول
٢.957.٨56 - - ٢.957.٨56 اإللتزامات	والمطلوبات	الطارئة

١٢.٣٠٢.٣٨7 - - ١٢.٣٠٢.٣٨7  مشتقات	مالية	)القيم	التعاقدية/
اإلعتبارية(

6.5٨4 - 6.5٨4 -  مزايا	ما	بعد	التقاعد

 ٣١	ديسمبر	20١٧
٣٧٥.99٣ - - ٣٧٥.99٣ مستحق	من	بنوك

9.٧٧4.٥١٨ - ٦.٥9٥ 9.٧٦٧.92٣  قروض	وسلفيات	مقاسة	بالتكلفة
المطفأة

٧.١4٦.4٦2 ١١0.١٣٦ - ٧.0٣٦.٣2٦ إستثمارات
١٦٨.9٥9 - ١4 ١٦٨.94٥ موجودات	آخرى

٣١.١٨2.4٧0 ١99.00٧ ٥٥٦ ٣0.9٨2.90٧ ودائع	العمالء
٨0٧.١40 - - ٨0٧.١40 مستحق	إلى	بنوك
24١.49٦ ١٣9 ١ 24١.٣٥٦ مطلوبات	آخرى

2.000.000 - - 2.000.000 سندات	رأس	المال	-	الشق	األول
٣.0٨٧.440 - - ٣.0٨٧.440 اإللتزامات	والمطلوبات	الطارئة

١0.2٥9.٥9١ - - ١0.2٥9.٥9١  مشتقات	مالية	)القيم	التعاقدية/
اإلعتبارية(

١2.4٥٦ - ١2.4٥٦ -  مزايا	ما	بعد	التقاعد



١24

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(  ٣٢

إن	المعامالت	الجوهرية	مع	األطراف	ذات	العالقة	المدرجة	في	البيانات	المالية	الموحدة	هي	كما	يلي:

المجموع شركة تابعة
 موظفي اإلدارة

الرئيسيين

 المساهمون
 الرئيسيون،

 أعضاء مجلس
 اإلدارة وشركاتهم

ذات العالقة
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
5٣5.574 - 65 5٣5.5٠9 إيرادات	فوائد

96٢ - - 96٢ إيرادات	أرباح
54٢.٢٠4 - ٨٨ 54٢.١١6 مصاريف	فوائد
٢١.٢77 6.٢4٠ - ١5.٠٣7 مصاريف	أرباح
٢5.59١ - - ٢5.59١ صافي	إيرادات	رسوم	وعموالت

9٠.١١6 - - 9٠.١١6
 صافي	المكسب	من	المتاجرة	في	العمالت

األجنبية	والمشتقات
١.٠45 ١.٠45 - - مصاريف	تشغيلية	أخرى

)٣.944( )٣.944( - - الحصة	في	)خسارة(/	ربح	شركة	زميلة
٨6.67٢ - - ٨6.67٢ فائدة	على	سندات	رأس	المال	-	الشق	األول
7.7٨٠ - - 7.7٨٠ مكافآت	أعضاء	مجلس	اإلدارة

٣5.٢٣6 - ٣5.٢٣6 - رواتب	وتعويضات
١.779 - ١.779 - مزايا	ما	بعد	التقاعد

 للسنة	المنتهية	في	٣١	ديسمبر	20١٧
4٦١.١٨4 - ١٨١ 4٦١.00٣ إيرادات	فوائد

١.42٨ - - ١.42٨ إيرادات	أرباح
٥٦2.٦٣0 - ١١ ٥٦2.٦١9 مصاريف	فوائد
2٧.٧٦٣ ٣.٦٣٣ - 24.١٣0 مصاريف	أرباح
٣0.١0١ - 9 ٣0.092 صافي	إيرادات	رسوم	وعموالت

4١.٨٦٧ - - 4١.٨٦٧
 صافي	المكسب	من	المتاجرة	في	العمالت

األجنبية	والمشتقات
١.٧2٨ ١.٧2٨ - - الحصة	في	)خسارة(/	ربح	شركة	زميلة
٧٨.022 - - ٧٨.022 فائدة	على	سندات	رأس	المال	-	الشق	األول
٧.٥4٦ - - ٧.٥4٦ مكافآت	أعضاء	مجلس	اإلدارة

٣4.٣40 - ٣4.٣40 - رواتب	وتعويضات
١.٨02 - ١.٨02 - مزايا	ما	بعد	التقاعد



 ١2٥

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(  ٣٢

إن	خســارة	اإلنخفــاض	فــي	القيمــة	المدرجــة	فــي	الربــح	او	الخســارة	خــالل	الســنة	ال	تتضمــن	أيــة	مصاريــف	إنخفــاض	فــي	قيمــة	القــروض	والســلفيات	
المقدمــة	للجهــات	ذات	العالقــة	)20١٧:	ال	شــيء(.	فــي	٣١	ديســمبر	20١٨،	ال	توجــد	قــروض	وســلفيات	منخفضــة	القيمــة	مــن	جهــات	ذات	

عالقــة	)20١٧:	ال	شــيء(.

تراوحــت	معــدالت	الفائــدة	علــى	القــروض	والســلفيات	المقدمــة	إلــى	الجهــات	ذات	العالقــة	خــالل	الســنة	المنتهيــة	فــي	٣١	ديســمبر	20١٨	مــن	4.١٪	
إلــى	١٦٪	ســنويًا	)20١٧: ١.٣٪	إلــى	١٦.٥٪	ســنويًا(.	تراوحــت	معــدالت	الفائــدة	علــى	الودائــع	مــن	الجهــات	ذات	العالقــة	خــالل	الســنة	المنتهيــة	

في	٣١	ديســمبر	20١٨	من	صفر٪	إلى	٦٪	ســنويًا	)20١٧:	صفر٪	إلى	٣.2٥٪	ســنويًا(.

تراوحــت	معــدالت	الرســوم	والعمــوالت	علــى	المعامــالت	مــع	الجهــات	ذات	العالقــة	خــالل	الســنة	المنتهيــة	فــي	٣١	ديســمبر	20١٨	مــن	صفــر٪	
إلــى	٣٪	ســنويًا	)20١٧:	صفــر٪	إلــى	٣٪	ســنويًا(.

القطاعات التشغيلية  ٣٣

تم	هيكلة	المجموعة	إلى	القطاعات	التشغيلية	الرئيسية	التالية:

قطــاع الخدمــات المصرفيــة للشــركات	يطــرح	مجموعــة	واســعة	مــن	الخدمــات	والمنتجــات	لشــركات	وقطاعــات	صناعيــة	مختلفــة	وذلــك	فــي	القطاعيــن	
الخــاص	والعام.

قطــاع الخدمــات المصرفيــة لألفــراد	يقــدم	منتجــات	وخدمــات	لقطــاع	التجزئــة	واألفــراد	ذو	المــالءة	الماليــة	العاليــة	والمؤسســات	الصغيــرة	والمتوســطة	
دارة	األصــول	 الحجــم	مــن	خــالل	منهجيــة	مرتكــزة	علــى	تحديــد	اإلحتياجــات	والمتطلبــات	المصرفيــة	للعمــالء	وتتضمــن	خدمــات	الوســاطة	الماليــة	واإ

والخدمــات	المصرفيــة	التجاريــة.

القطــاع المصرفــي اإلســالمي	يتكــون	مــن	المجموعــة	المصرفيــة	اإلســالمية	للبنــك	وشــركة	الوفــاق	للتمويــل	ش.م.خ.	تقــدم	المجموعــة	المصرفيــة	
ســتثمارية	إســالمية	متوافقــة	مــع	الشــريعة	اإلســالمية. اإلســالمية	وشــركة	الوفــاق	للتمويــل	منتجــات	تمويليــة	واإ

قطــاع الخزينــة والخدمــات المصرفيــة اإلســتثمارية	يتكــون	مــن	المؤسســات	الماليــة،	القــروض	المشــتركة	والتمويــل	المهيــكل	والخزينــة	واإلســتثمارات.	
يقــوم	قســم	المؤسســات	الماليــة	للبنــك	بمتابعــة	أعمــال	العالقــات	المصرفيــة	للبنــك	واإلحتفــاظ	بالموجــودات	التابعــة	للمؤسســات	الماليــة.	يقــوم	قســم	
القــروض	المشــتركة	والتمويــل	المهيــكل	بتقديــم	حلــول	التمويــل	المهيــكل	لمعامــالت	القــروض	المشــتركة	ومشــاريع	التمويــل	ويضــم	األصــول	الدوليــة	

المشــتركة	للبنــك.

يقــدم	قســم	الخزينــة	واإلســتثمارات	الدعــم	لألعمــال	األخــرى	للتمويــل	وتحويــل	العمــالت	األجنبيــة،	كذلــك	يقــوم	فــي	الوقــت	ذاتــه	بــإدارة	أوضــاع	الملكيــة/	
إدارة	أنشطة	المتاجرة	والسيولة.	

القطــاع الدولــي والبنــود غيــر الموزعــة	يتضمــن	بنــك	االتحــاد	الوطنــي-	مصــر،	الفــروع	الخارجيــة	فــي	الكويــت	وقطــر	والصيــن	وبعــض	البنــود	
غيــر	الموزعــة	والمحتفــظ	بهــا	مركزيــًا	فــي	المقــر	الرئيســي	حيــث	أنهــا	غيــر	ماديــة	بشــكل	جوهــري.

يتــم	إجــراء	المعامــالت	بيــن	القطاعــات	بمعــدالت	يتــم	الموافقــة	عليهــا	مــن	قبــل	اإلدارة	و/أو	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة.	يتــم	تحميــل	أو	تســجيل	الفوائــد	
للوحــدات	أو	قطاعــات	األعمــال	كمــا	هــو	متعاقــد	عليــه	أو	حســب	معــدالت	المجموعــة،	وتقــارب	كل	منهمــا	تكلفــة	اســتبدال	األمــوال.



١2٦

المجموع

 القطاع الدولي
 والبنود غير

الموزعة

 قطاع الخزينة
 والخدمات
 المصرفية

اإلستثمارية

 القطاع
 المصرفي
اإلسالمي

 الخدمات
المصرفية

 لألفراد

 الخدمات
 المصرفية
للشركات

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

٢.79٨.٢54 4٢٠.6٨٣ ٣5١.595 ١6٨.9٢7 95٢.٠67 9٠4.9٨٢
 صافي	إيرادات	الفوائد
 واإليرادات	من	التمويل

اإلسالمي
5١٣.79٨ 4٣.65١ ١٣9.674 )١٣٢.٨6٠( ٢٠١.٨٨4 ٢6١.449 إيرادات	تشغيلية	أخرى

٣.٣١٢.٠5٢ 464.٣٣4 49١.٢69 ٣6.٠67 ١.١5٣.95١ ١.١66.4٣١ إيرادات	تشغيلية

)١.١6٨.٣٨6( )١٢٢.9٣6( )7٨.4١6( )١٠9.7٨5( )6٣٨.94٨( )٢١٨.٣٠١( مصاريف	تشغيلية	أخرى
)7٣.647( )٢١.6١٢( )5.74٣( )٣.٨٨٨( )٢9.٢٢7( )١٣.١77( إستهالك

٢.٠7٠.٠١9 ٣١9.7٨6 4٠7.١١٠ )77.6٠6( 4٨5.776 9٣4.95٣ الربح التشغيلي

)٨٢6.4٨٣( )١65.٣٢٢( )٨.٨٣7( )١٣.5٠5( )46٨.5٠٨( )١7٠.٣١١(
 إنخفاض	القيمة	المحمل
 على	الموجودات	المالية،

صافي
)57.957( )57.957( - - - - مصاريف	ضريبة	الدخل

١.١٨5.579 96.5٠7 ٣9٨.٢7٣ )9١.١١١( ١7.٢6٨ 764.64٢ ربح السنة

67.7٣٠ 5١.49٨ ١4٠ 5.77١ 7.٨96 ٢.4٢5 النفقات	الرأسمالية	للقطاع

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

القطاعات التشغيلية )يتبع(  ٣٣

يعرض	الجدول	أدناه	إيرادات	القطاعات،	المصاريف،	األرباح،	والنفقات	الرأسمالية	للسنة	المنتهية	في	٣١	ديسمبر	20١٨:

يعرض	الجدول	أدناه	موجودات	ومطلوبات	القطاع	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨:

المجموع

 القطاع الدولي
 والبنود غير

الموزعة

 قطاع الخزينة
والخدمات
 المصرفية

اإلستثمارية

القطاع
المصرفي
اإلسالمي

الخدمات
  المصرفية

لألفراد

 الخدمات
المصرفية
للشركات

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

١٠6.9٨9.٢٠9 9.٨9٨.٨47 ٢7.١64.١94 ١٠.995.45٣ ١٨.79٢.١99 4٠.١٣٨.5١6 موجودات	القطاع	التي
	يتم	إعداد	التقارير	عنها

٨٨.٠٣٢.9٢7 ٨.٨56.٢٣٣ ٢6.5٨٣.٠٨١ ٨.57٨.69٠ ١٢.١٨6.4٢6 ٣١.٨٢٨.497  مطلوبات	القطاع	التي
يتم	إعداد	التقارير	عنها



 ١2٧

المجموع
 القطاع	الدولي

والبنود	غير	الموزعة

 قطاع	الخزينة
 والخدمات
 المصرفية
اإلستثمارية

 القطاع
 المصرفي
اإلسالمي

الخدمات	المصرفية
	لألفراد

 الخدمات
المصرفية	للشركات

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

2.٦4٦.٧٦٧ ٣٨9.٧٧٧ ١٨٦.١9٧ ١٨٨.٦4٧ ١.00٦.499 ٨٧٥.٦4٧

 صافي	إيرادات	الفوائد
 واإليرادات	من	التمويل

اإلسالمي
9٨4.44٣ 4٦.٧٨١ ١٥9.9٣٧ ١0٨.4٧٨ 4١١.٣٨9 2٥٧.٨٥٨ إيرادات	تشغيلية	أخرى

٣.٦٣١.2١0 4٣٦.٥٥٨ ٣4٦.١٣4 29٧.١2٥ ١.4١٧.٨٨٨ ١.١٣٣.٥0٥ إيرادات	تشغيلية

)١.0٦2.٣٦٥ ( )١١2.2٣9 ( )٧١.٨٦0( )9٥.494( )٥٨2.٧9٨( )١99.9٧4 ( مصاريف	تشغيلية	أخرى
)٧2.٨٧0 ( )١٧.١٦١ ( )٥.٧١4( )٣.04١( )٣2.٧24( )١4.2٣0 ( إستهالك

2.49٥.9٧٥ ٣0٧.١٥٨ 2٦٨.٥٦0 ١9٨.٥90 ٨02.٣٦٦ 9١9.٣0١ الربح	التشغيلي

)٧9٣.٦٨٥ ( )2٣.١4٦ ( )٣.0١0( )١9.4٥4( )422.١٣٥( )٣2٥.940 (

 إنخفاض	القيمة	المحمل
 على	الموجودات	المالية،

صافي
)4٥.0٨4 ( )4٥.0٨4 ( - - - - مصاريف	ضريبة	الدخل

١.٦٥٧.20٦ 2٣٨.92٨ 2٦٥.٥٥0 ١٧9.١٣٦ ٣٨0.2٣١ ٥9٣.٣٦١ ربح	السنة

9٨.٦٦٨ ٨٥.٥٣9 ٣٥٥ ١.٥٧٥ ١0.944 2٥٥ النفقات	الرأسمالية	للقطاع

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

القطاعات التشغيلية )يتبع(  ٣٣

يعرض	الجدول	أدناه	إيرادات	القطاعات،	المصاريف،	األرباح،	والنفقات	الرأسمالية	للسنة	المنتهية	في	٣١	ديسمبر	20١٧:

يعرض	الجدول	أدناه	موجودات	ومطلوبات	القطاع	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٧:

المجموع

 القطاع	الدولي
 والبنود	غير

الموزعة

 قطاع	الخزينة
والخدمات
 المصرفية
اإلستثمارية

القطاع
المصرفي
اإلسالمي

الخدمات
 	المصرفية
لألفراد

 الخدمات
المصرفية
للشركات

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

١0٧.٥١٨.١04 ٨.٨9٣.١٣٧ ٣0.92٥.2٨9 9.440.9٥٧ 20.١2٦.٥٣2 ٣٨.١٣2.١٨9
 موجودات	القطاع	التي	يتم

إعداد	التقارير	عنها

٨٨.0٥١.٦0٥ ٧.٦0٣.٨٣4 2٨.٧٣4.2٦2 ٦.٦2٧.20١ ١2.4٥٦.٨٧٥ ٣2.٦29.4٣٣
مطلوبات	القطاع	التي
يتم	إعداد	التقارير	عنها



١2٨

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

القطاعات التشغيلية )يتبع(  ٣٣

يعمــل	البنــك	ضمــن	قطاعيــن	جغرافييــن	رئيســيين	همــا	الســوق	المحلــي	والســوق	الدولــي.	تــم	تحديــد	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	كقطــاع	محلــي	
لعمليــات	البنــك	التــي	تنشــأ	مــن	الفــروع	والشــركات	التابعــة	للبنــك	فــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة؛	بينمــا	يمثــل	الســوق	الدولــي	عمليــات	البنــك	
التــي	تنشــأ	مــن	فروعــه	فــي	مركــز	قطــر	المالــي	والكويــت	والصيــن	وشــركته	التابعــة	فــي	مصــر.	إن	عمليــات	ومعلومــات	البنــك	المتعلقــة	بالموجــودات	

والمطلوبــات	حســب	المنطقــة	الجغرافيــة	هــي		كمــا	يلــي:

إن	موجودات	ومطلوبات	البنك	القطاعية	هي	كما	يلي:

20١٧ ٢٠١٨
المجموع دولي محلي المجموع دولي محلي
ألف	درهم ألف	درهم ألف	درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

2.٦4٦.٧٦٧ ١9٧.2٧9 2.449.4٨٨ ٢.79٨.٢54 ٢١٢.54١ ٢.5٨5.7١٣

 صافي	إيرادات	الفوائد
 واإليرادات	من	التمويل

اإلسالمي
9٨4.44٣ ٦٣.٣2٧ 92١.١١٦ 5١٣.79٨ 6٣.١٠٣ 45٠.695 إيرادات	تشغيلية	أخرى

٣.٦٣١.2١0 2٦0.٦0٦ ٣.٣٧0.٦04 ٣.٣١٢.٠5٢ ٢75.644 ٣.٠٣6.4٠٨ إيرادات	تشغيلية

)١.0٦2.٣٦٥( )١١٧.٥٧١( )944.٧94( )١.١6٨.٣٨6( )١١9.٠7٣( )١.٠49.٣١٣( مصاريف	تشغيلية	أخرى
)٧2.٨٧0( )١٣.094( )٥9.٧٧٦( )7٣.647( )١٨.٢95( )55.٣5٢( إستهالك

2.49٥.9٧٥ ١29.94١ 2.٣٦٦.0٣4 ٢.٠7٠.٠١9 ١٣٨.٢76 ١.9٣١.74٣ الربح التشغيلي

)٧9٣.٦٨٥( )2٣.١4٦( )٧٧0.٥٣9( )٨٢6.4٨٣( )١65.٣٢٢( )66١.١6١(  خسارة	اإلنخفاض	في	قيمة
الموجودات	المالية،	صافي

)4٥.0٨4( )4٥.0٨4( - )57.957( )57.957( - مصاريف	ضريبة	الدخل

١.٦٥٧.20٦ ٦١.٧١١ ١.٥9٥.49٥ ١.١٨5.579 )٨5.٠٠٣( ١.٢7٠.5٨٢ ربح السنة

20١٧ ٢٠١٨
المجموع دولي محلي المجموع دولي محلي
ألف	درهم ألف	درهم ألف	درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

١0٧.٥١٨.١04 ٦.9٥٧.249 ١00.٥٦0.٨٥٥ ١٠6.9٨9.٢٠9 ٨.١٢٣.٢49 9٨.٨65.96٠ الموجودات

٨٨.0٥١.٦0٥ ٦.224.0٦4 ٨١.٨2٧.٥4١ ٨٨.٠٣٢.9٢7 7.44٢.٣٢7 ٨٠.59٠.6٠٠ المطلوبات



 ١29

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

القطاعات التشغيلية )يتبع(  ٣٣

فيما	يلي	تحليل	إلجمالي	الدخل	التشغيلي	لكل	قطاع	ما	بين	الدخل	من	أطراف	خارجية	والقطاع	الداخلي.

 القطاع الخارجي القطاع الداخلي
20١٧ ٢٠١٨ 20١٧ ٢٠١٨

ألف	درهم ألف درهم ألف	درهم ألف درهم

)١٦٥.٧0١( )٢٠١.٢5١( ١.299.20٦ ١.٣67.6٨٢ خدمات	مصرفية	للشركات
)١٦٦.٣٧2( )٢99.١٣٠( ١.٥٨4.2٦0 ١.45٣.٠٨١ خدمات	مصرفية	لألفراد

)4.4٥٣( )١٣.97٨( ٣0١.٥٧٨ 5٠.٠45 القطاع	المصرفي	اإلسالمي
١٨٨.٥٥0 ٣٢٢.56١ ١٥٧.٥٨4 ١6٨.7٠٨ قطاع	الخزينة	والخدمات	المصرفية	اإلستثمارية
١4٧.9٧٦ ١9١.79٨ 2٨٨.٥٨2 ٢7٢.5٣6 القطاع	الدولي	والبنود	غير	الموزعة

- - ٣.٦٣١.2١0 ٣.٣١٢.٠5٢ المجموع

العائد األساسي والمخفض على السهم  ٣4

يتــم	إحتســاب	العائــد	األساســي	علــى	الســهم	وذلــك	بقســمة	ربــح	الســنة	العائــد	إلــى	حقــوق	مســاهمي	البنــك	علــى	المتوســط	المرجــح	لعــدد	األســهم	
القائمــة	خــالل	الســنة	كمــا	هــو	مبيــن	أدنــاه:

20١٧ ٢٠١٨
ألف	درهم ألف درهم

١.٦44.٧٧١ ١.١9٠.67٢  ربح	السنة	العائد	إلى	حقوق	الملكية	في	البنك
)٧٨.022( )٨6.67٢( ناقص:	فوائد	على	سندات	رأس	المال	-	الشق	األول

١.٥٦٦.٧49 ١.١٠4.٠٠٠
 ربح	السنة	العائد	إلى	حقوق	الملكية	في	البنك

بعد	الفوائد	على	سندات	رأس	المال	-	الشق	األول 

2.٧٥١.42٦ ٢.75١.4٢6 عدد	األسهم	في	١	يناير	)ألف(
- - تأثير	أسهم	المنحة	المصدرة	)ألف(

2.٧٥١.42٦ ٢.75١.4٢6 المتوسط	المرجح	لعدد	األسهم	القائمة	خالل	السنة	)ألف(

0.٥٧ ٠.4٠ العائد	األساسي	والمخفض	على	السهم	)درهم(



١٣0

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة )يتبع(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة رأس المــال  ٣5

قياس وتخصيص رأس المال

يعتبــر	مصــرف	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	المركــزي	بمثابــة	الجهــة	المشــرفة	علــى	أعمــال	البنــك،	وبهــذه	الصفــة،	فإنــه	يحصــل	علــى	المعلومــات	
الخاصــة	بكفايــة	رأس	المــال	كمــا	يقــوم	بوضــع	الحــد	األدنــى	للمتطلبــات	الرأســمالية.	يتــم	إدارة	الفــروع	فــي	الخــارج	والشــركة	التابعــة	للبنــك	مباشــرة	

مــن	قبــل	ســلطاتهم	المختصــة	والتــي	تقــوم	بتحديــد	ومراقبــة	متطلبــات	كفايــة	رأس	المــال.

وفًقــا	للتعميــم	رقــم	20١٧/٦0	بتاريــخ	2	مــارس	20١٧	الصــادر	عــن	مصــرف	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	المركــزي،	فإنــه	يجــب	علــى	البنــوك	
ــة	فــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	إحتســاب	نســبة	كفايــة	رأس	المــال	حســب	إرشــادات	بــازل	٣	بصيغتهــا	المطبقــة	مــن	قبــل	مصــرف	 العامل
اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	المركــزي.	يتوجــب	علــى	البنــوك	االحتفــاظ	بحــد	أدنــى	مــن	نســبة	كفايــة	رأس	المــال	علــى	ثالثــة	مســتويات،	وهــي	حقــوق	

جمالــي	رأس	المــال. ملكيــة	عاديــة	للشــق	األول،	الشــق	األول	واإ

يتم	تحليل	رأس	المال	النظامي	للمجموعة	إلى	مستويين،	بما	يتماشى	مع	توجيهات	البنك	المركزي:

· الشــق	األول	لســندات	رأس	المال،	مقســم	إلى	حقوق	ملكية	عادية	للشــق	األول	والتي	تشــمل	رأس	المال	المصدر	والمدفوع،	األرباح	المســتبقاة،		
االحتياطيــات	النظاميــة	والقانونيــة،	الدخــل	الشــامل	المتراكــم	اآلخــر	ويتكــون	رأس	المــال	اإلضافــي	للشــق	األول	مــن	األداة	الصــادة	مــن	قبــل	

البنــوك	المؤهلــة	لــإلدراج	فــي	رأس	المــال	اإلضافــي	للشــق	األول	وغيــر	مدرجــة	فــي	الشــق	األول	لســندات	رأس	المــال.
· يشتمل	الشق	الثاني	لسندات	رأس	المال	علی	مخصصات	عامة	)يخضع	المخصص	الجماعي	لخسائر	االنخفاض	في	القيمة	لحد	2٥.١٪		

من	الموجودات	المرجحة	لمخاطــر	اإلئتمــان(.
· يتــم	تطبيــق	التعديــل	التنظيمــي	علــى	الشــق	األول	لســندات	رأس	المــال	ورأس	المــال	اإلضافــي	للشــق	األول	و	الشــق	الثانــي	لســندات	رأس	المــال		

الذي	يتكون	بشــكل	رئيســي	من	الشــهرة	والموجودات	غير	الملموســة	األخرى،	موجودات	الضريبة	المؤجلة،	احتياطي	تحوط	التدفقات	النقدية.	
باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	يتــم	تطبيــق	خصــم	الحــد	األقصــى	فــي	حالــة	تجــاوز	الحــد	األقصــى.

وفقــًا	لتوجيهــات	المصــرف	المركــزي	لدولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	حســب	بــازل	٣،	فــإن	متطلبــات	رأس	المــال	كمــا	فــي	٣١	ديســمبر	20١٨ 
هــي	١2.٣٧٥٪	بمــا	فــي	ذلــك	هامــش	الحفــاظ	علــى	رأس	المــال.	ســيزيد	هــذا	إلــى	حــد	أقصــى	١٣٪	بمــا	فــي	ذلــك	هامــش	الحفــاظ	علــى	رأس	المــال	

بحلــول	عــام	20١9.

إدارة رأس المال

إن	سياسة	مصادر	رأس	المال	للمجموعة	هي	االحتفاظ	بقاعدة	رأس	المال	من	خالل	تنويع	مصادر	رأس	المال	وتخصيص	رأس	المال	بطريقة	
فعالــة.	كمــا	تســعى	المجموعــة	إلــى	االحتفــاظ	بعالقــة	متوازنــة	بيــن	إجمالــي	رأس	المــال	الخــاص	بهــا	وفقــًا	للمعاييــر	المســتخدمة	مــن	قبــل	مصــرف	

اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	المركــزي	والمخاطــر	المتنوعــة	التــي	تواجههــا	أعمــال	المجموعــة.	

قــام	البنــك	وفروعــه	فــي	الخــارج	وشــركته	التابعــة	فــي	الخــارج	بااللتــزام	بكافــة	متطلبــات	رأس	المــال	المفروضــة	عليهــم	مــن	الجهــات	الخارجيــة	خــالل	
كافــة	الفتــرات	المعروضــة.

لم	تكن	هناك	أي	تغييرات	جوهرية	في	إدارة	المجموعة	لرأس	المال	خالل	السنة.	
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إدارة رأس المــال )يتبع(  ٣5

يعــرض	الجــدول	أدنــاه	رأس	المــال	القانونــي	وتكاليــف	رأس	المــال	التــي	تــم	إحتســابها	وفقــًا	لتوجيهــات	المصــرف	المركــزي	لدولــة	اإلمــارات	العربيــة	
المتحــدة	حســب	بــازل	٣.

٢٠١٨20١٧
ألف	درهمألف درهم

قاعدة رأس المال:

الشق األول لسندات رأس المال
١6.٢9٢.47٠١٦.٧40.0٥4حقوق	ملكية	عادية	للشق	األول
٢.٠٠٠.٠٠٠١.٧90.2١٣ رأس	مال	إضافي	للشق	األول

١٨.٢9٢.47٠١٨.٥٣0.2٦٧المجموع )أ(

١.٢٠٢.٣7٠١.١٦9.٣49الشق الثاني لسندات رأس المال المؤهل )ب(

١9.494.٨4٠١9.٦99.٦١٦إجمالي قاعدة رأس المال )أ( + )ب(

الموجودات	المرجحة	للمخاطر:
96.١٨9.57٠94.٣٣0.90٥مخاطر	اإلئتمان
9٠5.٣6١٦٥2.٧٦٧مخاطر	السوق
6.٢٢4.٠١٠٦.444.٧٣٧مخاطر	التشغيل

١٠٣.٣١٨.94١١0١.42٨.409مجموع الموجودات المرجحة للمخاطر )ج(

 الحد األدنى لمتطلباتنسبة رأس المال
رأس المال

20١٨٢٠١7

١9.4٪١٨.9٪١2.٣٧٥٪مجموع	قاعدة	نسبة	رأس	المال	للمجموعة	الموحدة
١٨.٣٪١٧.٧٪١0.٣٧٥٪نسبة	الشق	األول	للمجموعة	الموحدة	فقط

١٦.٥٪١٥.٨٪٨.٨٧٥٪نسبة	حقوق	ملكية	عادية	للشق	األول	للمجموعة	الموحدة	فقط
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مخصص إنخفاض القيمة )يتبع(   ٣6

احتياطي	انخفاض	القيمة	بموجب	توجيهات	مصرف	اإلمارات	العربية	المتحدة	المركزي

أصــدر	مصــرف	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	المركــزي	توجيهاتــه	بشــأن	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	فــي	٣0	أبريــل	20١٨	مــن	خــالل	
اإلخطــار	رقــم	20١٨CBUAE/BSD//4٥٨	يتنــاول	معالجــة	مختلــف	تحديــات	التطبيــق	واآلثــار	العمليــة	علــى	البنــوك	التــي	عنــد	غعتمــاد	المعيــار	

الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	فــي	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	)»التوجيهــات«(.

عمــاًل	بالفقــرة	4/٦	مــن	التوجيهــات،	تكــون	التســوية	بيــن	المخصــص	العــام	والخــاص	بموجــب	التعميــم	20١0/2٨	الصــادر	عــن	مصــرف	اإلمــارات	
العربيــة	المتحــدة	المركــزي	والمعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	9	كمــا	يلــي:

٢٠١٨
ألف درهم

إحتياطي	إنخفاض	القيمة:	عام
 المخصصات	العامة	بموجب	التعميم	20١0/2٨	الصادر	عن	مصرف	اإلمارات	العربية

١.44٢.٨44المتحدة	المركزي
 ناقصًا:	مخصصات	المرحلة	األولى	والمرحلة	الثانية	بموجب	المعيار	الدولي	للتقارير

١.6٣9.79٨المالية	رقم	9 

-المخصص	العام	المحول	إلى	إحتياطي	إنخفاض	القيمة	*

إحتياطي	إنخفاض	القيمة:	محدد

 المخصصات	المحددة	بموجب	التعميم	20١0/2٨	الصادر	عن	مصرف	اإلمارات	العربية
المتحدة	المركزي

٢.٠4٣.7٨٣

)٢.١57.٣٨٨(ناقصًا:	مخصصات	المرحلة	الثالثة	بموجب	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9

-المخصص	المحدد	المحول	إلى	إحتياطي	إنخفاض	القيمة	*

-مجموع	المخصص	المحول	إلى	إحتياطي	إنخفاض	القيمة

*	فــي	حــال	تجــاوزت	المخصصــات	بموجــب	المعيــار	الدولــي	للتقاريــر	الماليــة	رقــم	9	المخصصــات	بموجــب	توجيهــات	مصــرف	اإلمــارات	العربيــة	
المتحــدة	المركــزي،	لــن	يكــون	هنــاك	أي	مبلــغ	محــول	إلــى	احتياطــي	انخفــاض	القيمــة.
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أرقام المقارنة  ٣7

تم	إعادة	تصنيف	بعض	أرقام	المقارنة	لتتوافق	مع	العرض	المطبق	في	هذه	البيانات	المالية	الموحدة،	والتي	يعتبر	تأثيرها	غير	جوهري.

أحداث الحقة  ٣٨

في	29	يناير	20١9،	أقر	مجلس	إدارة	بنك	االتحاد	الوطني	وبنك	أبوظبي	التجاري	وأوصوا	على	المساهمين	بدمج	البنكين.

ســيتم	تنفيــذ	عمليــة	الدمــج	المقترحــة	مــن	خــالل	دمــج	قانونــي،	حيــث	يســتلم	مســاهمو	بنــك	اإلتحــاد	الوطنــي	علــى	0.٥9٦٦	ســهم	فــي	بنــك	أبوظبــي	
التجــاري	مقابــل	كل	ســهم	محتفــظ	بــه	مــن	أســهم	بنــك	االتحــاد	الوطنــي.	ونتيجــة	لعمليــة	الدمــج،	ســوف	يمتلــك	المســاهمون	فــي	بنــك	أبوظبــي	التجــاري	
حوالــي	٧٦٪	مــن	البنــك	المجمــع	بينمــا	يمتلــك	المســاهمون	فــي	بنــك	اإلتحــاد	الوطنــي	تقريبــًا	24٪.	فــي	التاريــخ	الفعلــي	للدمــج،	ســيتم	شــطب	أســهم	

بنــك	االتحــاد	الوطنــي	مــن	ســوق	أبوظبــي	لــألوراق	الماليــة،	وســيحتفظ	البنــك	المجمــع	بالســجالت	القانونيــة	لبنــك	أبوظبــي	التجــاري.

باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	وافــق	مجلــس	إدارة	بنــك	االتحــاد	الوطنــي	وبنــك	أبوظبــي	التجــاري	وأوصــوا	باالســتحواذ	علــى	١00٪	مــن	رأس	المــال	المصــدر	
لمصــرف	الهــالل	مــن	قبــل	البنــك	المجمــع	مــن	خــالل	إصــدار	ســندات	إلزاميــة	التحويــل	إلــى	المســاهم	الوحيــد	لمصــرف	الهــالل،	مجلــس	أبوظبــي	

لالســتثمار.	

ومــع	ذلــك،	فــإن	عمليــة	الدمــج	واالســتحواذ	تخضــع	لموافقــة	المســاهمين	فــي	بنــك	االتحــاد	الوطنــي،	بنــك	أبوظبــي	التجــاري	ومصــرف	الهــالل	فــي	
اجتماعــات	الجمعيــة	العموميــة	لــكل	منهــم	وموافقــة	الجهــات	الرقابيــة	ذات	العالقــة.
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مقدمة

واصلت	مجموعة	بنك	االتحاد	الوطنى	رحلتها	نحو	التميز	بهدف	خلق	ثقافة	قوية	من	تحسين	األداء	المستمر	وتقديم	أفضل	الخدمات	لعمالئنا،	
كما	تمكن	البنك	من	خالل	الرؤية	القوية	والشاملة	إلدارة	المخاطر	المؤسسية	واإلمتثال	من	إعتماد	وتطبيق	أنظمة	متطابقة	مع	معايير	األيزو	
٣١000	إلدارة	المخاطر،	ومعايير	بازل	بشكل	مدروس	ومنظم،	والتي	تعمل	على	دمج	أهداف	أعمال	المجموعة	ومستوى	المخاطر	المؤسسي	

بشكل	متوافق.

إن	الغرض	من	هذه	اإلفصاحات	هو	تزويد	المشاركين	في	السوق	وحملة	األسهم	الرئيسيين	بنبذة	عن	إطار	حوكمة	المخاطر	للمجموعة	ومقاييس	
المخاطر	الرئيسية	من	الناحية	الرقابية	وفقا	لمتطلبات	اإلفصاح	المصدرة	من	قبل	المصرف	المركزي	لدولة	اإلمارات	العربية	المتحدة.	لقد	تم	
دارة	مخاطر	 مراجعة	المعلومات	الواردة	أدناه	بشكل	كاف	من	قبل	الرقابة	الداخلية	وفقا	لمعايير	اإلفصاح	للمجموعة	وبما	يتفق	مع	كيفية	تقييم	واإ
المجموعة	من	قبل	اإلدارة	العليا	ومجلس	اإلدارة.	يتضمن	هذا	القسم	اإلفصاحات	التي	تعتبرها	اإلدارة	مكملة	لإلفصاحات	البيانات	المالية	وذات	
صلة	وأهمية	ولم	يتم	إدراجها	في	أجزاء	أخرى	من	التقرير	السنوي.	يشار	إلى	البنك	والشركات	التابعة	والشركات	الشقيقة	مجتمعًة	بإسم	مجموعة	

بنك	االتحاد	الوطني	)‘’المجموعة	‘’	أو	‘البنك’(	في	هذا	القسم.

قامت	المجموعة	بتطبيق	إطار	شامل	من	السياسات	واإلجراءات	الخاصة	باإلمتثال،	مستوى	تقبل	المخاطر،	إختبارات	الخطورة،	تقييم	كفاية	رأس	
المال	الداخلي،	مخاطر	السوق	والسيولة،	مخاطر	اإلئتمان،	مخاطر	العمليات،	اإلبالغ،	مكافحة	االحتيال،	أمن	المعلومات،	خطط	إستمرارية	
األعمال،	التعامل	مع	الكوارث،	مكافحة	غسل	األموال	وتمويل	االرهاب،	كما	يشكل	ميثاق	األخالقيات	المهنية	للبنك	والذي	يدعم	النزاهة	والقيم	

األساسية	المشتركة	جزءًا	مكماًل	إلدارة	المخاطر	المؤسسية	وثقافة	عمل	الموظفين.

قامت	المجموعة	بتطبيق	معايير	بازل	لكفاية	رأس	المال	الصادرة	من	المصرف	المركزي	لدولة	االمارات	العربية	المتحدة،	وتعتمد	اتفاقية	بازل	
نضباط	السوق	 على	ثالثة	دعامات	أساسية	وهي:	الحد	األدنى	لمتطلبات	رأس	المال	)دعامة	١(،	عمليات	المراجعة	الرقابية	)دعامة	2(،	واإ

)دعامة	٣(.

تقوم	المجموعة	بإحتساب	الحد	األدنى	لمتطلبات	رأس	المال	)دعامة	١(	عن	طريق	تحديد	األصول	المرجحة	لمخاطر	اإلئتمان	ومخاطر	السوق	
ومخاطر	العمليات	طبقًا	للتوجيهات	الصادرة	من	المصرف	المركزي	لدولة	االمارات	العربية	المتحدة	فيما	يتعلق	بتطبيق	المنهج	الموحد.	بلغت	
نسبة	كفاية	رأس	المال	للمجوعة	١٨.9٪	كما	في	٣١	ديسمبر	20١٨	وهي	أعلى	بكثير	من	الحد	األدنى	المنصوص	عليه	من	المصرف	

المركزي	لدولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	البالغ	١2.٣٧٥٪	والمتضمن	إحتياطي	الحفاظ	على	رأس	المال.

	،)ICAAP(	الداخلي	المال	رأس	كفاية	تقييم	عملية	خالل	من	والمحتملة	الجوهرية	للمخاطر	شاملة	بمراجعة	المجموعة	تقوم	2،	للدعامة	طبقًا
ويتضمن	هذا	التقييم	مراجعة	مستوى	المخاطر	المؤسسي	الكلي،	تحديد	المخاطر	الجوهرية،	القيام	بإختبارات	تحمل	الخطورة	المناسبة	لتعقيدات	
ستدامة	القوة	المالية	للمجموعة	على	المدى	الطويل.	 المخاطر	للمجموعة،	وتحديد	متطلبات	رأس	المال	طبقًا	إلتفاقية	بازل	-دعامة	2	لتحقيق	واإ
إن	المبدأ	األساسي	لتخطيط	رأس	المال	في	البنك	هو	المحافظة	على	مصادر	التمويل	المتاحة،	تلبية	إلتزامات	البنك	للدائنين	واألطراف	األخرى،

	ومواصلة	نموذج	أعمال	الوساطة	اإلئتمانية	المربحة	في	كل	من	سيناريوهات	”العمل	كالمعتاد”	و”إختبارات	الخطورة”،	كما	تتطلب	عملية	
التخطيط	للمخاطر	المؤسسية	ورأس	المال	تقييم	شامل	للمخاطر	المختلفة	التي	يتعرض	لها	البنك	وأن	تكون	عمليات	إدارة	المخاطر	المطبقة	
فعالة	إلدارة	وتخفيف	هذه	المخاطر.	تشكل	عملية	إختبارات	اإلجهاد	المتحفظة	والمتطلعة	للمستقبل	جزءًا	مكماًل	عند	التخطيط	لرأس	المال.	

تعتبر	إختبارات	الخطورة	أداة	مهمة	لتقييم	النتائج	العكسية	الغير	متوقعة	والمتضمنة	على	مزيج	متقلب	من	المخاطر،	كما	تعطى	مؤشرًا	لمقدار	
رأس	المال	المطلوب	لتغطية	الخسائر	في	حالة	حدوث	صدمات	كبيرة.	يتم	تقييم	ومراجعة	اإلفتراضات	المستخدمة	في	سيناريوهات	الخطورة	
وتأثيرها	على	رأس	المال	والعوائد	من	قبل:	لجنة	إدارة	المخاطر،	الرئيس	التنفيذي،	ولجنة	مجلس	اإلدارة	للمخاطر،	وتم	الموافقة	على	نتيجة	
وتفاصيل	تقرير	كفاية	رأس	المال	الداخلي	)ICAAP(	للعام	20١٨	)والذي	يحتوي	على	تحليل	أنواع	المخاطر	المختلفة	التي	لم	يتم	تغطيتها	

في	دعامة	١(	من	قبل	مجلس	اإلدارة.

إدارة المخاطر - نظرة عامة

دارة	مسؤولة	 يعتمد	هيكل	إدارة	المخاطر	للمجموعة	على	منهجية	مؤسسية	شاملة	ومتكاملة	)الحوكمة	–	الخطر	–	اإلمتثال(	،	كما	يضمن	تحكم	واإ
للمجموعة	مع	التركيز	على	اإلستمرار	في	خلق	قيمة	مضافة.	إن	مبدأ	إدارة	المخاطر	الرئيسي	للمجموعة	هو	حماية	القوة	المالية	والحفاظ	على	
السمعة	من	خالل	توافق	إستراتيجية	إدارة	المخاطر	مع	إستدامة	تحقيق	أهداف	األعمال،	ووفقًا	لهذا	المبدأ،	قامت	المجموعة	بإعداد	سياسات	
إدارة	المخاطر	واإلجراءات	والمبادئ	التوجيهية	ذات	الصلة	مثل:	إعتماد	نظام	إختبارات	المراجعة	لضمان	مراقبة	وتقييم	جميع	المخاطر	ومقارنتها	
بمعايير	تقبل	المخاطر	بشكل	مستمر،	باإلضافة	إلى	إتخاذ	الحلول	الالزمة	لمعالجة	المخاطر	بشكل	متوازن	ومناسب	لتحقيق	رؤية	المجموعة	

وأهداف	األعمال	على	المدى	المتوسط.	

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(
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سيظل	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	العليا	ملتزمان	بزيادة	القيمة	لحملة	األسهم	من	خالل	تطوير	وزيادة	أعمال	وأنشطة	المجموعة	ضمن	المعايير	
المحددة	لتقبل	المخاطر،	والعمل	على	تحقيق	هذا	الهدف	بما	يدعم	مصالح	وأولويات	األطراف	العديدة	ذات	الصلة.	تهدف	سياسة	المجموعة	
إلدارة	المخاطر	الى	الحد	من	التأثير	السلبي	على	العوائد	ورأس	المال	من	خالل	إدارة	والحفاظ	على	تعرضات	المخاطر	ضمن	مستوى	تحمل	
المخاطر	وذلك	عن	طريق	الحد	من	الخسائر	المحتملة	التي	قد	تنشأ	من	أحداث	الخطورة،	باإلضافة	الى	ضمان	كفاية	الموارد	المالية	بشكل	

مستمر	من	خالل	خطط	الطوارئ	الفعالة.

تعتمد	منهجية	)الحوكمة	–	الخطر	–	اإلمتثال(	المتبعة	من	قبل	المجموعة	إلدارة	المخاطر	على	الدمج	ما	بين:	توجيهات	الجهات	الرقابية	
المحلية،	أفضل	المبادئ	وممارسات	وتوجيهات	لجنة	بازل،	باإلضافة	إلى	المعايير	األخرى	في	هذا	المجال	إلدارة	المخاطر	للتأكيد	على	ما	يلي:

دارتها	بطريقة	فعالة.		  تعريف	وفهم	ومراقبة	المخاطر	واإ
المخاطر		  إدارة	 األعمال،	 تتضمن	مديري	قطاعات	 والتي	 والتأكيد	 اإلبالغ	 بها	من	خالل	عملية	 المسموح	 الحدود	 في	 المخاطر	 إستمرار	

واإلمتثال،	لجان	اإلدارة،	ولجان	مجلس	اإلدارة،	باإلضافة	إلى	مجلس	اإلدارة.
أن	تكون	قرارات	إدارة	المخاطر	متوافقة	مع	أهداف	النشاط،	وواضحة،	ومحددة.	 
أن	تكون	معدالت	العوائد	المتوقعة	مناسبة	وكافية	لتغطية	المخاطر.	 
أن	تكون	عملية	تخصيص	رأس	المال	متوافقة	مع	مستوى	المخاطر.		 
دارة	المخاطر	مستقلة	عن	بعضها	البعض،	مع	تحديد	وفصل	المهام،	والتأكيد	على	استقاللية	التبعية	اإلدارية.	  أن	تكون	وظائف	تحمل	وتقييم	واإ

تهدف	سياسة	إدارة	مخاطر	المجموعة	للوصول	إلى	المستوى	المثالي	للتبادل	بين	“المخاطر	مقابل	العوائد”،	وهو	إما	عن	طريق	تعظيم	العائد	
عند	مستوى	محدد	من	المخاطر،	أو	خفض	المخاطر	لتحقيق	مستوى	محدد	من	العوائد.

يأتي	اإلهتمام	بإدارة	المخاطر	على	قمة	أولويات	المجموعة،	على	مستوى	مجلس	اإلدارة،	وتقوم	المجموعة	بممارسة	نشاطها	على	أساسه،	كما	
يشتمل	دليل	معايير	حوكمة	الشركات	والنظام	األساسي	الخاص	بالمجموعة	على	ممارسات	الحوكمة	واألمور	المتعلقة	بها	بشكل	عام،	واليزال	
هيكل	إدارة	المخاطر	للمجموعة	فعال	في	إدارة	ومراقبة	مختلف	أنواع	المخاطر	التي	تتعرض	لها،	وذلك	من	خالل	إتخاذ	لجان	اإلدارة	القرارات	
الالزمة	لضبط	مستوى	المخاطر	لجميع	األنشطة	طبقا	للسياسات	المعتمدة	من	قبل	مجلس	اإلدارة،	كما	توفر	بيئة	إدارة	المخاطر	الخاصة	
رتباط	 بالمجموعة	الدعم	الالزم	لقياس	مستوى	المخاطر	المؤسسي	الكلي	من	خالل	المراقبة	المستمرة	لمختلف	أنواع	المخاطر،	وتطورها،	واإ

بعضها	ببعض.	

تقوم	المجموعة	بتقييم	المستوى	الكلي	للمخاطر	لضمان	قدرة	مستوى	رأس	المال	على	تحقيق	المتطلبات	التالية:
 

ستراتيجية	المجموعة.	  أن	يكون	أعلى	من	الحد	األدنى	لمستوى	رأس	المال	الرقابي	مع	األخذ	في	اإلعتبار	البيئة	التشغيلية	واإ
فتراضات	التباطؤ	االقتصادي	المتوقعة.	  أن	يكون	كافيا	لتحمل	إختبارات	الخطورة	المعرفة	داخليا	واإ
أن	يكون	كافيا	لدعم	أهداف	المجموعة	اإلستراتيجية	والتشغيلية	 

تستطلع	المجموعة	فرص	التحول	الرقمي	واإلبتكار	في	مجال	الخدمات	المالية،	مع	األخذ	باإلعتبار	فهم	واإعتماد	إجراءات	وأدوات	مناسبة	ألمن	
النظام	كي	تقوم	بإدارة	مخاطر	تقنية	المعلومات	المرتبطة	بالنظام	بشكل	مناسب.	كما	تدرك	المجموعة	مخاطر	أمن	المعلومات	في	بيئة	العمل	

وتعتبرها	من	أهم	المخاطر	ذات	األولوية	والتي	يجب	إدارتها	بشكل	مستمر	بجانب	مخاطر	اإلئتمان	والسيولة.

إستراتيجية إدارة المخاطر

إن	الهدف	األساسي	من	إستراتيجية	إدارة	المخاطر	هو	حماية	القدرة	المالية	وسمعة	المجموعة،	مع	الحفاظ	على	مستوى	مرن	من	تقبل	المخاطر	
كجزء	متكامل	من	نشاط	المجموعة،	وبناء	على	ما	تقدم،	تأسست	إستراتيجية	إدارة	مخاطر	المجموعة	على	المبادئ	التالية	والمطبقة	على	كافة	

فئات	المخاطر	واألنشطة،	كما	يلي:

حماية الكفاءة المالية:	من	خالل	المراقبة	واإلدارة	الحذرة	للمخاطر	للحد	من	تأثير	األحداث	العكسية	المتوقعة	على	رأس	المال	وتدفقات		 
الدخل	مع	ضمان	توافق	مستوى	تقبل	المخاطر	مع	مستوى	الموارد	المالية.

حماية السمعة:	ان	القيمة	السوقية	للمجموعة	مرتبطة	بقوة	سمعتها.	تلتزم	اإلدارة	وجميع	العاملين	في	المجموعة	بالمحافظة	على	سمعة		 
المجموعة	مع	االبقاء	على	مستوى	خطر	منخفض	جدًا	لتحمل	مخاطر	السمعة.

شفافية المخاطر:	تضمن	بيئة	مخاطر	المجموعة،	الفهم	الكامل	للمخاطر	من	قبل	اإلدارة	والعاملين،	باإلضافة	الى	األداء	المتزن	لتحقيق		 
أهداف	النشاط	والتواصل	مع	جميع	األطراف	ذات	الصلة.	

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(
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مسؤولية اإلدارة:	تتحمل	اإلدارة	العليا	لقطاعات	النشاط	جميع	تعرضات	المخاطر	المشتملة	في	ممارسة	أنشطتهم،	كما	إنها	المسئولة	عن		 
إتخاذ	اإلجراءات	الوقائية	ضد	التعرض	للمخاطر	في	حدود	مستوى	تقبل	المخاطر	المحدد	من	قبل	مجلس	االدارة،	باإلضافة	الى	ضمان	

توافق	العائد	المحقق	مع	مستوى	المخاطر	التي	البد	من	تحملها.	

تقبل المخاطر

هو	عبارة	عن	تعبير	يقصد	به	الحد	األقصى	من	مستوى	المخاطر	التي	تعتبر	المجموعة	مستعدة	لتحمله	خالل	دورة	نشاطها	العادي	لتحقيق	
أهدافها	اإلستراتيجية	والمالية.	تقوم	المجموعة	بإعداد	التحاليل	المفصلة	لمحفظتها	وتحصل	على	المعلومات	والبيانات	من	مختلف	األطراف	

ذات	الصلة	لتحديد	مستوى	تقبل	المخاطر	المتراكم	عن	السنوات	القليلة	الماضية.

قام	مجلس	االدارة	بتحديد	مستوى	تقبل	المخاطر	من	خالل	سياسات	محددة	وشاملة،	بما	في	ذلك	سياسة	تقبل	المخاطر	والتي	توفر	التوجيه	
بشأن	جميع	المخاطر	الجوهرية	لضمان	الحفاظ	على	الصالبة	المالية	للمجموعة	على	أساس	مستدام.	تقوم	المجموعة	برقابة	الوضع	العام	
للمخاطر	مقابل	مستوى	تقبل	المخاطر	من	خالل	النموذج	المعد	لمؤشرات	المخاطر	الشامل.	إستمر	المستوى	العام	للمخاطر	في	العام	20١٨ 
متوافقًا	بشكل	دائم	مع	حدود	تقبل	المخاطر	وضمن	المعايير	المختلفة	المنصوص	عليها	كجزء	من	عملية	تقييم	رأس	المال	الشامل	للمجموعة.

 

تعرضات المخاطر والتقييم

مخاطر النشاط

التنافسية	والتي	من	الممكن	 البيئة	 للتغيرات	العكسية	في	 المال	نتيجة	 القائمة	والمتوقعة	على	العوائد	ورأس	 النشاط	هي	المخاطر	 مخاطر	
ان	تؤثر	سلبا	على	اإلقتصادات	التشغيلية	ألعمال	المجموعة.	تتكون	مخاطر	النشاط	من	جميع	المخاطر	ومن	ضمنها	مخاطر	السمعة،	
المخاطر	اإلستراتيجية،	المخاطر	الرقابية،	المخاطرالتشغيله،	مخاطر	اإلئتمان،	مخاطر	السوق،	مخاطر	أسعار	الفائدة،	مخاطر	السيولة،	
األمن	اإللكتروني،	والمخاطر	القانونية.	تقوم	المجموعة	بإدارة	مخاطر	النشاط	من	خالل	تقييم	تذبذب	إجمالي	الدخل	والمصروفات	مع	الحفاظ	

على	هذا	التذبذب	ضمن	مستوى	تقبل	المخاطر.		

مخاطر السمعة

مخاطر	السمعة	هي	المخاطر	القائمة	والمتوقعة	على	العوائد	ورأس	المال	نتيجة	التأثيرات	العكسية	على	اسم/صورة	المجموعة	لدى	العمالء،	
األطراف	المقابلة،	المساهمون،	السلطات	الرقابية،	ووكاالت	التصنيف.	

	يعتبر	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	العليا	للمجموعة	أن	هذا	النوع	من	المخاطر	قد	يكون	له	تأثيرات	سلبية	على	المخاطر	األخرى،	وعليه	تتخذ	
اإلدارة	بوعي	كامل	جميع	اإلجراءات	الوقائية	لتجنب	هذه	التأثيرات	بمنتهى	الفعالية	والشفافية،	كما	إن	مستوى	تقبل	مخاطر	السمعة	للمجموعة	

منخفضا	للغاية،	وتقوم	المجموعة	بتطبيق	معايير	اإلفصاح	والشفافية	المناسبة	للحفاظ	على	صورتها	وسمعتها	السوقية	القوية.			

جاء	حصول	المجموعة	على	العديد	من	الجوائز	والتكريمات	تأكيدا	على	التزامها	بالجودة	وتميز	خدماتها،	واإلشادة	بسمعتها	أيضا.	تم	ذكر	
تفاصيل	بعض	الجوائز	المميزة	التي	فاز	بها	البنك	في	عام	20١٨	في	تقرير	الرئيس	التنفيذي	والذي	يشكل	جزءًا	من	التقرير	السنوي.

 المخاطر االستراتيجية

المخاطر	اإلستراتيجية	هي	المخاطر	القائمة	والمتوقعة	على	اإليرادات	ورأس	المال	نتيجة	إلى	التغيرات	في	بيئة	النشاط	الرقابية	والقانونية،	
التأثيرات	العكسية	لقرارات	األعمال،	التطبيق	الغير	مناسب	أو	عدم	تطبيق	القرارات،	والقصور	في	اإلستجابة	للتغيرات	في	بيئة	األعمال.	

أنشأت	المجموعة	إدارة	متخصصة	لمراقبة	اإلمتثال	باإلستراتيجيات	المحددة	من	قبل	المجموعة	لتحقيق	أهدافها،	كما	يتم	تقييم	الوضع	الحالي	
لإلجراءات	التصحيحية	والتي	قد	تكون	ضرورية	لتحقيق	األهداف،	كما	تقوم	المجموعة	بمراقبة	وتحديد	المخاطر	اإلستراتيجية	إستباقيًا	من	

خالل	اإلبالغ	المنتظم	والتقييم	المستمر	لألداء	للحفاظ	على	الحد	األدنى	من	المخاطر	اإلستراتيجية.

مخاطر اإلمتثال / المخاطر الرقابية

المخاطر	الرقابية	هي	المخاطر	القائمة	والمتوقعة	على	العوائد	ورأس	المال	والناشئة	من	خرق	أو	عدم	اإللتزام	بالقوانين،	اللوائح،	اإلتفاقيات،	

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إستراتيجية إدارة المخاطر )يتبع(
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متيازاتها	 المعايير	األخالقية،	وممارسات	النشاط	المفضلة.	ويكون	لهذا	النوع	من	المخاطر	تأثيرات	عكسية	على	سمعة	المجموعة	ومكانتها	واإ
السوقية	وعلى	فرص	نمو	األعمال	أيضا،	باإلضافة	إلى	تأثيره	على	التوسع	في	النشاط	والتنافسية.	تخضع	المجموعة	ألنظمة	إشرافية	ورقابية	

صارمة	في	كافة	ممارستها	للنشاط	والمجاالت	التي	تعمل	فيها.
 

على	الرغم	من	أن	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	العليا	هما	المسؤوالن	عن	إدارة	المخاطر	الرقابية	للمجموعة،	تم	إنشاء	إدارة	متخصصة	ومستقلة	
لإلمتثال،	كجزء	من	اإلطار	العام	إلدارة	المخاطر	واإلمتثال،	وتعمل	إدارة	اإلمتثال	عن	قرب	مع	اإلدارة	العليا	وضباط	اإلبالغ	في	وحدات	
األعمال	والشركات	التابعة	لضمان	إعداد	وتطبيق	ممارسات	الرقابة	الداخلية	المناسبة	لضمان	اإللتزام	بالمتطلبات	الرقابية.	ِيؤمن	مجلس	اإلدارة	
واإلدارة	العليا	للمجموعة	بأهمية	مكافحة	مخاطر	الجرائم	المالية	وتطبيق	شروط	اإلمتثال	المطلوبة	لحماية	سمعة	المجوعة،	ويشتمل	اإلطار	العام	
لإلمتثال	الخاص	بالمجموعة	على	ضوابط	قوية	لمكافحة	غسيل	األموال	وتمويل	اإلرهاب،	وتطبيق	ومتابعة	اإللتزام	ببرنامج	العقوبات	الدولية،	

باإلضافة	الى	اإللتزام	بجميع	المتطلبات	اإللزامية	األخرى	الناشئة	من	أعمال	المجموعة	الخارجية.	

دارة	هذا	النوع	من	المخاطر،	كما	قامت	المجموعة	بإعداد	 قامت	المجموعة	بإعداد	اللوائح	واإلجراءات	والنظم	التكنولوجية	الكافية	لمراقبة	واإ
نظام	إمتثال	قوي	لتطبيق	اللوائح	واإلجراءات	الخاصة	بقانون	الضرائب	األمريكي	على	الحسابات	الخارجية	)FATCA(	والمعايير	المشتركة	
لتقارير	اإلمتثال	)CRS(.	قام	البنك	بتطبيق	ضريبة	القيمة	المضافة	في	دولة	اإلمارات	)UAE-VAT(	إبتداء	من	شهر	يناير	20١٨،	كما	
قام	البنك	خالل	السنة	20١٨	باتخاذ	التدابير	المناسبة	والتنفيذ	الكامل	للتوصيات	التي	وردت	في	تقرير	اإلستشاري	الخارجي	في	العام	السابق	
رسال	 والمتعلقة	بتقييم	إطار	اإللتزام	بمكافحة	غسل	األموال	/	العقوبات،	ويوجد	وحدة	مستقلة	داخل	البنك	للتقارير	الرقابية	لضمان	إصدار	واإ
جميع	التقارير	الالزمة	للجهات	الرقابية	في	المواعيد	المحددة،	كما	تلتزم	المجموعة	أيضا	بإبالغ	اإلدارة	والعاملين	بكافة	المستجدات	الرقابية	

وتدريب	العاملين	عليها.

تخضع	المجموعة	للعديد	من	المراجعات	الرقابية	من	أطراف	خارجية	من	ضمنها	المصرف	المركزي	لدولة	اإلمارات	العربية	المتحدة،	جهاز	أبو	
ظبي	للمحاسبة،	باإلضافة	الى	األجهزة	الرقابية	األخرى	على	فروع	المجموعة	الخارجية	وشركاتها	التابعة،	ويقوم	مجلس	إدارة	المجموعة	بتقييم	
ومراجعة	جميع	المالحظات	والتقارير	الصادرة	من	الجهات	الرقابية	باإلضافة	الى	متابعة	تطبيق	وتنفيذ	المقترحات	المشتملة	في	هذه	التقارير.	

لم	يواجه	البنك	اي	مشكلة	رقابية	ذات	أهمية	خالل	العام	20١٨	واليزال	مستوى	مخاطر	مكافحة	غسيل	األموال	/	العقوبات	منخفضًا.

المخاطر التشغيلية

المناسبة	إلدارتها،	كما	طبقت	المجموعة	عملية	تقييم	ذاتي	للمخاطر	 التشغيلية	واإلجراءات	 قامت	المجموعة	بإعداد	سياسة	إدارة	المخاطر	
)RCSA(	في	جميع	وحدات	األعمال	وبطريقة	مناسبة	لطبيعة	أنشطتها	ومخاطرها	الكامنة.

قامت	المجموعة	ببناء	قاعدة	بيانات	داخلية	للخسائر	التشغيلية	عن	طريق	وضع	منهج	محدد	إلعداد	التقارير	المتعلقة	بمخاطر	التشغيل	والتي	
يتم	من	خاللها	تسجيل	كل	من	مخاطر	وخسائر	التشغيل	في	حينها	باإلضافة	إلى	اتخاذ	التدابير	االزمة	لمواجهة	المخاطر	في	الوقت	المناسب.	
يقوم	البنك	باستخدام	نظام	خاص	بإدارة	المخاطر	التشغيلية	في	جميع	وحدات	األعمال	للرقابة	واإلبالغ	عن	أي	مخاطر	تشغيلية،	كما	إن	مستوى	
تقبل	المخاطر	التشغيلية	للبنك	منخفضا.	يتم	تقييم	مخاطر	اإلحتيال	كجزء	من	إطار	إدارة	المخاطر	التشغيلية	للمجموعة	والذي	يشمل	مخاطر	
اإلحتيال	الداخلية	والخارجية.	كما	يتم	تسجيل	الحوادث	المتعلقة	بالمخاطر	التشغيلية	التي	لم	ينجم	عنها	خسائر	فعلية	ويتم	أخذ	التدابير	الالزمة	
لتجنب	وقوعها	مرة	أخرى	من	خالل	إطار	عمل	فعال	في	تحليل	األسباب	الجذرية	وتسجيل	الحوادث.	بلغت	الخسائر	التشغيلية	الفعلية	والخسائر	

التشغيلية	المحتملة	المسجلة	خالل	العام	20١٨	مستوى	منخفضًا	ليس	ذا	أهمية.	

إدارة إستمرارية األعمال

تتبنى	المجموعة	نظام	شامل	إلدارة	إستمرارية	األعمال	)BCMS(	والذي	يحدد	التهديدات	المحتملة،	وآثار	هذه	التهديدات	على	عمليات	البنك،	
ويوفر	إطار	عمل	فعال	لإلستجابة	في	حالة	تعطل	األعمال.

إن	إطار	العمل	المتبع	في	إدارة	إستمرارية	األعمال	للمجموعة	يعتمد	على	سياسة	السعي	المستمر	للحد	من	إحتمالية	إنقطاع	العمل،	وتقليل	
التأثير	الناتج	عن	إنقطاع	العمل	إن	وجد،	والتركيز	على	ضمان	إستمرارية	المجموعة	حتى	في	ظل	أسوأ	الظروف	اإلقتصادية.

كما	يتم	تحديد	األنشطة	التي	تدعم	توفير	الخدمات	والمنتجات	الرئيسية	الخاصة	بالمجموعة	عن	طريق	هذا	اإلطار.	ويتم	ذلك	عن	طريق	التأكد	
بشكل	دوري	من	الحد	األقصى	المسموح	به	من	فترة	اإلنقطاع،	والتبعيات،	ووقت	التعافي	المستهدف،	ونقطة	التعافي	المستهدفة	من	خالل	

النهج	القوي	لتحليل	التأثير	على	األعمال.

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

مخاطر اإلمتثال / المخاطر الرقابية  )يتبع(
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إن	نظام	إدارة	إستمرارية	األعمال	الخاص	بالمجموعة	يتوافق	مع	أفضل	الممارسات	الدولية	وقد	حصلت	المجموعة	على	اعتماد	األيزو	22٣0١ 
في	هذا	المجال.	تقوم	المجموعة	بإختبار	هذا	النظام	بشكل	سنوي	وتحت	سيناريوهات	مختلفة	ولم	تنتج	أي	مشاكل	جوهرية	في	أحدث	إختبار	

شامل	تم	القيام	به.

مخاطر اإلئتمان
 

تعمل	البيئة	اإلئتمانية	للمجموعة	على	تحقيق	والمحافظة	على	أصول	ذات	جودة	عالية	مما	يتطلب	الحذر	واإلحترافية	واإلنضباط	مع	اإللتزام	
النجاح	في	ضبط	 ائتمان	عالمية	لضمان	 إدارة	 المجموعة	منهجية	 إدارة	اإلئتمان.	تمارس	 بالمنهجية	في	تطبيق	مستوى	مرتفع	من	معايير	
دارة	المخاطر،	والبحث	عن	األسلوب	األمثل	لتقليل	خسائر	اإلئتمان،	مع	السعي	لتعزيز	العوائد	مقابل	المخاطر،	مما	يسهم	في	نجاح	نشاط	 واإ

المجموعة	بصورة	عامة.	

يرجى	اإلطالع	على	اإليضاح	رقم	٣-١١-٣	في	البيانات	المالية	الموحدة	للحصول	على	تفاصيل	إضافية	حول	قياس	مخاطر	اإلئتمان،	
وتعريف	الحسابات	المصنفة	والمنخفضة،	باإلضافة	الى	المنهجية	المتبعة	لتكوين	مخصصات	إنخفاض	القيمة	وفًقا	للمعيار	الدولي	إلعداد	

التقارير	المالية	رقم	9.

تشتمل	سياسة	إدارة	المخاطر	اإلئتمانية	الخاصة	بالمجموعة	على	سياسات	التحوط	والحد	من	المخاطر	اإلئتمانية،	كما	تقوم	المجموعة	بالحد	
من	المخاطر	اإلئتمانية	عن	طريق	إعتماد	التدابير	الوقائية	اإلستباقية	)مثل	الضوابط	والحدود(،	باإلضافة	الى	وضع	وتنفيذ	إستراتيجيات	لتقييم	

والحد	من	تأثير	مخاطر	محددة،	إذا	ما	تحققت	)مثل	أخذ	الضمانات	والتحوط(.
 

قام	البنك	بوضع	إطار	قوي	إلدارة	اإلئتمان	مع	معايير	محددة	لدرجات	التصنيف	اإلئتماني	الداخلي	للعمالء	من	فئة	الشركات،	وتحديد	درجة	
المخاطر	على	مستوى	المقترض،	تقييم	إحتمالية	عدم	السداد،	والخسارة	المرتبطة	بعدم	السداد،	باإلضافة	الى	تقييم	درجات	الخطر	على	مستوى	

المقترض	من	فئة	العمالء	األفراد	من	خالل	نماذج	إحصائية	للمخاطر.	

تقوم	المجموعة	بتحديد	مخاطر	األصول	المرجحة	لألطراف	المقابلة	بناء	على	التصنيف	المحدد	من	قبل	مؤسسات	تصنيف	المخاطر	الخارجية،	
كما	قام	المصرف	المركزي	اإلماراتي	بوضع	خارطة	لتصنيف	وترجيح	المخاطر	لكل	فئة	من	فئات	التصنيف	وعلى	البنوك	اختيار	وكاالت	
لدولة	 المركزي	 المصرف	 لتعليمات	 المخاطر	طبقا	 التقييم	وترجيح	 المطالبات	ألغراض	 أنواع	 لكل	نوع	من	 الخارجي	وتصنيفاتها	 التصنيف	
اإلمارات	العربية	المتحدة،	وال	يسمح	للبنوك	بإجراء	تقييم	اختياري	من	قبل	وكاالت	تصنيف	مختلفة،	كما	أن	على	كل	بنك	اإلفصاح	عن	هذه	
العملية.	تستخدم	المجموعة	التصنيفات	المحددة	من	ِقبل	مؤسسات	تقييم	مخاطر	اإلئتمان	الخارجية	الرائدة	)موديز،	فيتش،	كابيتال	إنتليجنس(	
لترجيح	مخاطر	األطراف	المقابلة	من	البنوك،	الشركات	)بما	في	ذلك	شركات	القطاع	الحكومي(،	والقطاع	الحكومي.	وطبقا	لتوجيهات	المصرف	
المركزي	لدولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	إذا	كان	الطرف	المقابل	مصنفًا	من	قبل	واحدة	من	وكاالت	التصنيف	فقط،	فإن	تصنيف	هذه	الوكالة	
يعتبر	مقبواًل،	أما	إذا	كان	الطرف	المقابل	مصنفا	من	قبل	وكالتي	تصنيف	تستخدم	فئات	تصنيف	مخاطر	مختلفة،	فإن	مستوى	ترجيح	المخاطر	
األعلى	هو	الذي	يطبق،	وفي	حال	ما	كان	الطرف	المقابل	مصنفا	من	قبل	ثالث	وكاالت	تصنيف	بفئات	تصنيف	مخاطر	متباينة،	تقوم	

المجموعة	بإختيار	الترجيح	الوسط	للمخاطر.

مخاطر التركزات

لتزامات	التمويل.	كما	يتم	تقييم	 تتبنى	المجموعة	نهجًا	حذرًا	في	إدارة	مخاطر	التركزات	الناتجة	عن	األصول	اإلئتمانية،	ومخاطر	اإلستثمار،	واإ
دارة			التركزات	اإلئتمانية	من	منظور	المدين،	والقطاع،	ودرجة	الخطر	لضمان	المحافظة	على	مستوى	كافي	ومحبب	عبر	أبعاد	المخاطر	 واإ

المختلفة.

تتبع	المجموعة	اإلرشادات	الرقابية	التنظيمية	الخاصة	بالتعرضات	الكبيرة	تجاه	إدارة	مخاطر	تركز	المدين،	في	حين	تتم	إدارة	مخاطر	تركز	
ستراتيجية	العمل.	يحرص	البنك	على	التنويع	الكافي	في	محفظته	اإلستثمارية	ضمن	حدود	المخاطر	الداخلية. القطاع	وفقًا	لمعايير	واإ

تقوم	المجموعة	بإدارة	تركز	التمويل	بعناية	عن	طريق	تطبيق	إستراتيجية	التنويع	كجزء	من	اإلستراتيجية	الكلية	إلدارة	اإللتزامات.	كما	تقوم	بإجراء	
تقييم	حذر	لسلوك	اإلحتفاظ	وطبيعة	تصرف	المودعين.

تقوم	المجموعة	بتقدير	التأثير	المحتمل	لمخاطر	التركزات	على	وضع	المالءة	المالية	من	خالل	عملية	تقييم	كفاية	رأس	المال	الداخلي	بما	
يتماشى	مع	أفضل	الممارسات	العالمية	وعن	طريق	تخصيص	رأس	المال	كأداة	إضافية	لتخفيف	المخاطر	عندما	يكون	ذلك	مناسبًا.

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

إدارة إستمرارية األعمال  )يتبع(
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في	سياق	ادارة	مخاطر	التركزات،	قامت	المجموعة	بإصدار	إرشادات	داخلية	خاصة	بالحدود	أعلى	من	الحدود	المذكورة	في	اللوائح	التنظيمية	
وبما	يتماشى	مع	ممارسات	ادارة	المخاطر.	يتم	استخدام	هذه	الحدود	اإلسترشادية	من	قبل	اإلدارة	لمراجعة	وضع	األصول	والمطلوبات	وتحديد	

التغيير	الالزم	في	إستراتيجية	األعمال	متى	لزم	األمر.
 

المخاطر السيادية

تقوم	المجموعة	بإدارة	المخاطر	السيادية	كجزء	من	مخاطر	اإلئتمان،	كما	تقوم	المجموعة	بتحديد	المخاطر	السيادية	لكل	بلد	بناء	على	مجموعة	
متنوعة	من	مؤشرات	مخاطر	اإلئتمان،	بما	في	ذلك	وليس	حصرا،	التصنيفات	المرجحة	من	قبل	وكاالت	تقييم	المخاطر	الخارجية.

المخاطر المتبقية 

هي	المخاطر	المتبقية	نتيجة	لعدم	فعالية	إجراءات	تخفيف	المخاطر	في	الماضي،	وتستخدم	المجموعة	النقد	المحصل	من	العمالء،	إما	في	
صورة	ضمان	أو	هامش	كوسيلة	لتخفيف	مخاطر	اإلئتمان	)CRM(	عند	حساب	الحد	األدنى	من	رأس	المال	الرقابي،	كما	تستخدم	المجموعة	
النقد	المحتفظ	به	لتخفيف	مخاطر	اإلئتمان	في	استرداد	وتغطية	فروق	المبالغ	المستحقة	من	العمالء،	وباإلضافة	إلى	النقد،	تستخدم	الضمانات	

المالية	المقدمة	من	المؤسسات	المالية	أو	السيادية	بالنيابة	عن	العمالء	في	تغطية	جزء	من	المخاطر	وبالتالي	خفض	متطلبات	رأس	المال.

يتم	استبدال	تصنيف	العميل	بتصنيف	الضامن	إذا	تم	تقديم	مستوى	تصنيف	مالي	أفضل	للطرف	المقابل	من	قبل	وكاالت	التصنيف	الخارجية	
المعتمدة،	كما	تعتبر	المجموعة	الضمانات	على	أنها	مؤهلة	ومقبولة	لتخفيف	مخاطر	اإلئتمان	فقط	إذا	كانت	مباشرة،	صريحة،	غير	مشروطة،	
وغير	قابلة	للنقض،	وفي	حال	ما	كان	الضامن	غير	مصنف	من	قبل	وكالة	تصنيف	خارجية	معتمدة	وليس	سيادي،	فإن	المجموعة	تقبل	مثل	
هذا	الضمان	ألعمال	التقييم	الداخلي	فقط،	وباإلضافة	إلى	ما	سبق،	فإن	لدى	المجموعة	الضوابط	الكافية	إلدارة	جميع	أنواع	الضمانات،	والتي	
يتم	مراجعتها	بصفة	مستمرة.	يمكن	استخدام	الضوابط	الكافية	وضمان	استقاللية	الوحدات	التي	تطبق	هذه	الضوابط،	المجموعة	قادرة	على	
إدارة	جميع	أنواع	المخاطر	من	خالل	تفعيل	وسائل	تخفيف	مخاطر	اإلئتمان	المستخدمة	في	حساب	نسبة	كفاية	رأس	المال،	ولم	تقم	المجموعة	
خالل	السنة	المالية	في	20١٨	باستخدام	الصافي	كوسيلة	لتخفيف	المخاطر،	يرجى	اإلطالع	على	اإليضاح	رقم	٣-١١-٣	في	البيانات	المالية	

الموحدة	للحصول	على	تفاصيل	إضافية	عن	الضمانات	بما	في	ذلك	األنواع	الرئيسية	للضامنين	)والجدارة	اإلئتمانية	الكلية(	والتركزات.

تعتبر	المجموعة	جميع	األطراف	المقابلة	الغير	المصنفة	من	قبل	أي	من	وكاالت	التصنيف	المعتمدة	على	أنها	غير	مصنفة،	ويتم	تحديد	فئة	
المخاطر	المرجحة	بناء	على	ذلك،	وال	تستخدم	المجموعة	نظام	التقييم	الداخلي	لتحديد	المخاطر	المرجحة	لألصول	لألطراف	المقابلة	حيث	أنها	

ملتزمة	بتطبيق	“المنهج	الموحد”	طبقا	لتعليمات	الجهات	الرقابية.

مخاطر السوق

تنشأ	مخاطر	السوق	من	خالل	األعمال	البنكية	الطبيعية	للمجموعة،	ويتم	تخفيف	هذه	المخاطر	الى	حد	كبير	من	خالل	األطراف	الخارجية،	
كما	تشارك	المجموعة	على	نطاق	محدود	في	المخاطرة	ولكن	ال	تسعى	لخلق	جزء	كبير	من	أرباحها	من	هذا	النشاط،	حيث	ان	لديها	قابلية	

منخفضة	لتقلبات	األرباح	الناتجة	من	مخاطر	التداول.

أعدت	المجموعة	سياسة	تفصيلية	إلدارة	مخاطر	السوق	ومعتمدة	من	قبل	مجلس	اإلدارة،	ويتم	تحديد	مستوى	تقبل	مخاطر	السوق	بأنه	نسبة	
دارة	 األصول	المرجحة	لمخاطر	السوق	من	إجمالى	األصول	المرجحة	للمخاطر	وفقا	لمقررات	بازل	المنهج	الموحد.	تقوم	المجموعة	بمراقبة	واإ
إيقاف	 القيمة	المعرضة	للمخاطر،	حدود	 للمحافظ	اإلستثمارية،	ومن	ضمنها،	 العديد	من	نماذج	قياس	المخاطر	 مخاطر	السوق	من	خالل	
الخسائر،	حدود	التعرضات،	وحدود	التركزات،	يعتبر	قسم	الخزينة	هو	خط	الدفاع	األول	إلدارة	مخاطر	السوق	ضمن	الحدود	المختلفة،	كما	
ذا	ومتى	ظهر	أي	تجاوز،	فأنه	يتم	 يوجد	وحدة	عمليات	مستقلة	لمتابعة	األرصدة	المختلفة	واالبالغ	عن	أي	تجاوز	لهذه	الحدود	في	حينها،	واإ
تصحيحه	أو	مصادقته.	يقوم	قطاع	إدارة	المخاطر	المؤسسي	في	البنك	بشكل	منفصل	عن	قسم	الخزينة	ووحدة	العمليات	المستقلة	بمتابعة	
المخاطر	السوقية	ويوصي	باإلجراءات	التصحيحية	الالزمة.	يرجى	اإلطالع	على	اإليضاح	رقم	٣-٣	ورقم	١٥	في	البيانات	المالية	الموحدة	
للحصول	على	تفاصيل	إضافية	حول	مخاطر	السوق	وتعرضات	اإلستثمارات.	إستمرت	نتائج	تقييمات	مخاطر	السوق	للمجموعة	بشكل	مستمر	

ضمن	حدود	تحمل	المخاطر	خالل	العام	20١٨.
 

مخاطر سعر الفائدة

تشير	مخاطر	أسعار	الفائدة	في	الدفاتر	المصرفية	إلى	المخاطر	الحالية	أو	المحتملة	على	رأس	مال	وأرباح	المجموعة	الناتجة	عن	التغيرات	
السلبية	في	أسعار	الفائدة	والتي	تؤثر	على	وضع	المصرفي	الدفتري	للمجموعة.

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

مخاطر التركزات   )يتبع(
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تدير	المجموعة	مخاطر	أسعار	الفائدة	في	الدفاتر	المصرفية	من	خالل	مراقبة	الثغرات	الحساسة	في	أسعار	الفائدة	لألصول	والمطلوبات،	وتقوم	
لجنة	األصول	والمطلوبات	بمتابعة	التغيرات	في	وضع	سعر	الفائدة	للبنك	بشكل	دوري،	باإلضافة	إلى	إسداء	المشورة	لتطبيق	التغيرات	التكتيكية	

قصيرة	األجل	واإلستراتيجية	طويلة	األجل	بما	يتماشى	مع	البيئة	اإلقتصادية	السائدة	والتوقعات	المستقبلية.

يتم	إحتساب	التأثير	على	التدفقات	النقدية	والقيمة	اإلقتصادية	بإستخدام	صافي	إيرادات	الفوائد	والقيمة	اإلقتصادية	لألوراق	المالية	عن	طريق	
إستخدام	صدمه	بمعدل	العائد	المنحنى	الموازي	بحد	أدنى	200	نقطة	أساس	وفقًا	لمتطلبات	الدعامة	-2	لتقييم	مخاطر	أسعار	الفائدة،	كما	

تستخدم	المجموعة	صدمة	بمقدار	٣00	نقطة	أساس	على	فجوات	أسعار	الفائدة	لتقدير	رأس	المال	في	ظل	بيئة	إقتصادية	متوترة.

لدى	المجموعة	سياسات	حذرة	إلدارة	المخاطر	مع	حدود	توجيهية	داخلية	للمخاطر	لضمان	الحفاظ	علی	مستوى	المخاطر	ضمن	نطاق	تقبل	
المخاطر.	يرجى	اإلطالع	على	اإليضاح	رقم	٣-٣-١١-٣-٣	في	البيانات	المالية	الموحدة	للحصول	على	تفاصيل	إضافية	حول	مخاطر	

أسعار	الفائدة.

مخاطر السيولة 

يتم	أخذ	القرارات	المتعلقة	بالسيولة	والتمويل	بعد	فهم	عميق	للوضع	الحالي	للمجموعة	)بيئة	األعمال،	اإلستراتيجية،	الميزانية	العمومية،	وضع	
حتياجات	السيولة	المستقبلية	لألعمال،	باألضافة	الى	مدى	توفر	وطبيعة	مصادر	التمويل،	وبهدف	ضمان	الحفاظ	على	المستوى	 السيولة(	واإ
األمثل	من	السيولة	لتغطية	متطلبات	السيولة	على	المدى	القريب	والبعيد،	وبإستخدام	مصادر	تمويل	مستقرة	للوصول	الى	المستوى	األمثل	من	

التكلفة	فى	قائمة	الدخل.

يرجى	اإلطالع	على	اإليضاح	رقم	٣-22-٣	من	البيانات	المالية	الموحدة	للحصول	على	تفاصيل	إضافية	حول	مخاطر	السيولة،	وباإلضافة	
إلى	التفاصيل	المشار	إليها	أعاله،	تستخدم	المجموعة	اختبارات	الخطورة	للتدفقات	النقدية	كجزء	من	عملية	تقييم	مخاطر	السيولة،	كما	تقوم	
المجموعة	بإجراء	إختبارات	الخطورة	على	فجوة	الميزانية	العمومية	عن	طريق	احتساب	التسويات	المطلوبة	بناء	على	افتراضات	معينة	مثل:	
تأثير	انخفاض	العائد	على	األصول	السائلة،	تأثير	القروض	الغير	منتظمة،	تأثير	انخفاض	نسبة	االحتفاظ	بالودائع،	وتأثير	اإللتزامات	خارج	

الميزانية	العمومية...أخرى.

دارة	السيولة	من	خالل	المحافظة	على	مستويات	آمنة	لنسبة	“	القروض	والسلفيات	إلى	الموارد	الثابتة”	 تقوم	المجموعة	في	اإلمارات	بمراقبة	واإ
ونسبة	األصول	السائلة	المؤهلة	طبقا	لتعليمات	المصرف	المركزي	لدولة	اإلمارات	العربية	المتحدة،	كما	تعتمد	المجموعة	على	نماذج	بواقي	

اإلستحقاقات	والسلوكيات	في	منهجية	قياس	مخاطر	السيولة،	وأعدت	المجموعة	أيضا	خطة	تفصيلية	إلدارة	أزمات	السيولة.

مخاطر اإلستثمار واإلستثمار في العقارات
مخاطر	اإلستثمار	واإلستثمار	في	العقارات	هي	المخاطر	القائمة	والمتوقعة	من	العقارات	المملوكة	للمجموعة	واإلستثمارات	طويلة	األجل	في	
الشركات	التابعة	والزميلة	واإلستثمارات	األخرى.	تقوم	المجموعة	بإدارة	مخاطر	اإلستثمار	واإلستثمار	في	العقارات	من	خالل	التقييمات	الدورية	

لألصول	وتطبيق	المعايير	المحاسبية	المناسبة.		يتم	تقييم	خطر	تقلبات	اإلستثمارات	األخرى	ضمن	مخاطر	السوق.

مخاطر التوريق
ليس	لدى	المجموعة	أية	معامالت	توريق	في	سجالتها.

أمن المعلومات والمخاطر اإللكترونية
قامت	المجموعة	بإنشاء	نظام	مناسب	إلدارة	مخاطر	أمن	المعلومات	والجرائم	اإللكترونية	من	أجل	محاربة	التهديدات	االلكترونية	المتزايدة	
والمخاطر	االلكترونية	التي	تؤثر	على	المجموعة.	إن	سياسة	ومبادئ	المجموعة	إلدارة	مخاطر	أمن	المعلومات	والجرائم	اإللكترونية	متوافقة	

مع	معايير	ايزو	2٧00١:20١٣	وتضمن	اإللتزام	بأحدث	معايير	أمن	البيانات	لقطاع	بطاقات	الدفع.	

تشتمل	إستراتيجية	المجموعة	ألمن	المعلومات	والجرائم	اإللكترونية	على	دليل	كيفية	إدارة	والتعامل	مع	حاالت	الجرائم	اإللكترونية	لمواجهة	
مخاطر	الجرائم	اإللكترونية	المحتملة،	كما	وضعت	المجموعة	نظام	دائم	لمراقبة	أمن	المعلومات	والجرائم	اإللكترونية	لتحديد	تهديدات	أمن	

المعلومات	الداخلية	والخارجية	والتعامل	معها.

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

مخاطر سعر الفائدة   )يتبع(
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يتم	تقييم	برنامج	إدارة	مخاطر	أمن	المعلومات	والجرائم	اإللكترونية	بشكل	دوري	داخليا	وخارجيا	بما	في	ذلك	القيام	بإختبارات	اإلختراق	ومراجعة	
فاعلية	النظم	المطبقة	إلدارة	مخاطر	أمن	المعلومات	والجرائم	اإللكترونية	بشكل	دائم	من	قبل	أطراف	خارجية	مستقلة.	قد	قام	البنك	ببناء	أدوات	

ونظم	متطورة	إلدارة	األمن	اإللكتروني	لضمان	قوة	نظم	الحماية	من	المخاطر	اإللكترونية.

لم	تواجه	المجموعة	أي	حاالت	حرجة	متعلقة	بمخاطر	أمن	المعلومات	خالل	العام	20١٨.  

ختبارات الخطورة مراجعات بازل واإ

فتراضات	الصدمات،	كما	 أعدت	المجموعة	سياسة	تفصيلية	إلختبارات	الخطورة	معتمدة	من	قبل	مجلس	اإلدارة،	وتشمل	هذه	السياسة	منهجية	واإ
تقوم	المجموعة	بإجراء	إختبارات	الخطورة	بشكل	سنوي	من	خالل	سيناريوهات	التغيرات	المتوقعة	لإلقتصاد	العالمي	ومدى	تأثيرها،	وتتم	مراجعة	
نتائج	إختبارات	الخطورة	من	قبل	اإلدارة	العليا	كما	يتم	األخذ	بها	في	القرارات	اإلستراتيجية	وقرارات	إدارة	رأس	المال.	أكد	التقرير	السنوي	لعملية	
تقييم	كفاية	رأس	المال	الداخلي	للعام	20١٨	على	الوضع	القوي	لرأس	مال	المجموعة	والقدرة	على	تقبل	المزيد	من	المخاطر	لدعم	وتحقيق	خطة	
أعمال	المجموعة	المستهدفة	في	الثالث	سنوات	القادمة.	قامت	المجموعة	خالل	20١٨	بإجراء	إختبار	جهد	شامل	للميزانية	العمومية	الثابتة	
وفقًا	لإلرشادات	التنظيمية	ولقد	أكدت	نتائج	التقييم	لفترة	الثالث	سنوات	من	20١٨	الى	2020على	قدرة	المجموعة	على	إستيعاب	الخسائر	
وعدم	تأثر	المالءة	المالية	للمجموعة	بسيناريو	الضغط	المستخدم	باإلضافة	إلى	استمرار	نسبة	كفاية	رأس	المال	أعلى	بكثير	من	المتطلبات	

الرقابية	المتعلقة	بسيناريو	الضغط	المستخدم.

افصاحات اخرى 

قامت	المجموعة	في	العام	20١٨	بتطبيق	برنامج	اإلمتثال	الرقابي	الجديد	المتعلق	بالمعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9	وضريبة	القيمة	
المضافة	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	من	بداية	العام	٨ 20١.	يتم	إدراج	االفصاحات	المتعلقة	بالمعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9 

ضمن	االيضاحات	المتعلقة	بالبيانات	المالية	الموحدة.

قام	البنك	باعتماد	نسبة	السيولة	المرحلية	وفقا	لمتطلبان	“بازل	٣”	والمحددة	من	قبل	المصرف	المركزي	لدولة	االمارات	العربية	المتحدة	من	
خالل	كل	من	نسبة	األصول	السائلة	المؤهلة،	ونسبة	القروض	إلى	الموارد	المستقرة،	كما	يقوم	البنك	بحساب	ومراقبة	متطلبات	“بازل	٣”	من	
خالل	نسبة	تغطية	السيولة	ونسبة	التمويل	الثابت،	وجديرًا	بالذكر	أن	البنك	سيقوم	بمخاطبة	المصرف	المركزي	لدولة	اإلمارات	إلعتماد	هذه	

النسب	رسميًا	واإلفصاح	عنها.	

قام	مجلس	اإلدارة	بمراجعة	جميع	اللوائح	الجديدة	المصدرة	من	قبل	المصرف	المركزي	لدولة	االمارات	العربية	المتحدة	كما	تم	تحديث	سياسات	
المخاطر	بشكل	مستمر	بما	يتوافق	مع	اللوائح	القائمة.

 اإلفصاحات الكمية
جميع	اإلفصاحات	الكمية	مدرجة	فى	الصفخات	التالية.

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ )يتبع(

أمن المعلومات والمخاطر اإللكترونية   )يتبع(
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للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

الملكية )٪(
المعالجة المحاسبيةالوصف٢٠١٨٢٠١7بلد التأسيس

الشركة

منتجات	وخدمات	تمويل	متوافقة	مع	٨9.2٪٨9.2٪اإلماراتشركة	الوفاق	للتمويل	ش.م.ع.
توحيد	كاملالشريعة	اإلسالمية

توحيد	كاملخدمات	الوساطة	المالية99.٦٪99.٦٪اإلماراتشركة	اإلتحاد	للوساطة	ذ.م.م.

توحيد	كاملخدمات	مصرفية	تجارية9٦.٦٪9٦.٦٪مصربنك	االتحاد	الوطنى–	مصر

توحيد	كاملخدمات	إدارة	تسويق9٨.٦٪9٨.٦٪اإلماراتإنجاز	إلدارة	التسويق	ذ.م.م.

بنك	االتحاد	الوطني																				
)جزر	العذراء	البريطانية(	ليمتد

جزر	العذراء	
توحيد	كاملأنشطة	معامالت	الخزينة١00٪١00٪البريطانية

خدمات	إدارة	العقارات٨٧.4٪٨٧.4٪اإلماراتشركة	الوفاق	العقارية	ذ.م.م.
غير	موحد	أو	مستقطع	
)االستثمار	يعتمد	على	

نسبة	المخاطر(

إستثمارات رئيسية

خدمات	تأمين١9.٣٪١9.٣٪مصرشركة	المشرق	العربي	للتأمين	التكافلي
غير	موحد	أو	مستقطع	
)االستثمار	يعتمد	على	

نسبة	المخاطر(

خدمات	تأمين4٧.٥٪4٧.٥٪اإلماراتأورينت	يو	ان	بي	تكافل	ش.م.ع.
غير	موحد	أو	مستقطع	
)االستثمار	يعتمد	على	

نسبة	المخاطر(

بيانات	حول	الشركات	التابعة	واإلستثمارات	الرئيسية
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للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

هيكل رأس المال الموحد – بازل ٣            

٣١	ديسمبر20١٨هيكل	رأس	المال															
ألف	درهم

٣١	ديسمبر	20١٧
ألف	درهم

١    حقوق ملكية عادية لسندات رأس المال الشق األول
١.١2.٧٥١.42٦2.٧٥١.42٦	رأس	المال

--١.2	حساب	عالوة	اإلصدار
١.٣	إحتياطيات	مؤهلة

١.4	أرباح	محتجزة	/	)-(	خسائر
١.٥	المبالغ	المؤهلة	لحقوق	األقلية

١.٦	النقص	في	رأس	المال	إن	وجد	

١.992.٣٧4
١١.4٨0.٣42

١49.٣2١
 -

20٥0.٨٣2.
١١.٨4٥.٦9٨

١٧0.٣92
-

حقوق ملكية عادية لسندات رأس المال الشق األول قبل التعديالت التشريعية و الحد 
المسموح للخصم  

١.٧	ناقص:	اإلستقطاعات	التشريعية

١6.٣7٣.46٣
٨٠.99٣

١6.٨١٨.٣4٨
7٨.٢94

--١.٨	ناقص:	الحد	األدنى	للخصم

إجمالي حقوق ملكية عادية لسندات رأس المال الشق األول بعد التعديالت التشريعة و الحد 
١6.٢9٢.47٠١6.74٠.٠54المسموح للخصم

إجمالي حقوق ملكية عادية لسندات رأس المال الشق األول بعد ترتيب المرحلة اإلنتقالية 
١6.٢9٢.47٠١6.74٠.٠54إلستقطاع سندات الشق األول )أ(

                                        ٢     الشق األول لسندات رأس المال اإلضافي
2.١٢.٠٠٠.٠٠٠١.٨٠٠.٠٠٠	الشق	األول	لسندات	رأس	المال	اإلضافي	المؤهل	)بعد	اإلعفاءات(

--2.2	الشق	األول	لسندات	رأس	المال	األخرى	مثال	)عالوة	اإلصدار	وحقوق	األقلية(		
٢.٠٠٠.٠٠٠١.٨٠٠.٠٠٠إجمالي الشق األول لسندات رأس المال اإلضافي

إجمالي الشق األول لسندات رأس المال اإلضافي بعد ترتيب المرحلة اإلنتقالية )الشق األول 
اإلضافي( )ب( 

٢.٠٠٠.٠٠٠١.79٠.٢١٣

٣      الشق الثاني لسندات رأس المال 

٣.١	أدوات	الشق	الثانى	مثال	القرض	الثانوي	)بعد	اإلعفاءات	و/أو	اإلهالك(
٣.2	الشق	الثاني	لسندات	رأس	المال	األخرى	)متضمنة	المخصصات	العامة	وغيرها(

إجمالي الشق الثاني لسندات رأس المال

-
١.٢٠٢.٣7٠
١.٢٠٢.٣7٠

-
١.١79.١٣6
١.١79.١٣6

١.٢٠٢.٣7٠١.١69.٣49إجمالي الشق الثاني لسندات رأس المال بعد ترتيب المرحلة اإلنتقالية )الشق الثاني( )ج(  

١9.494.٨4٠١9.699.6١6قاعدة رأس المال } )أ( + )ب(+ )ج( {
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للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

كفاية رأس المال 

٣١	ديسمبر	20١٧        

 األصول	المرجحة							رسوم	رأس	المال
للمخاطر 

  ألف	درهم															ألف	درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٨        

 األصول المرجحة       رسوم رأس المال
                     للمخاطر

ألف	درهم																			ألف	درهم

متطلبات رأس المال

9.904.٧4٥ 94.٣٣0.90٥ ١٠.٠99.9٠5 96.١٨9.57٠ مخاطر	اإلئتمان	–		المنهج	الموحد
٦٨.٥4١ ٦٥2.٧٦٧ 95.٠6٣ 9٠5.٣6١ مخاطر	السوق		–		المنهج	الموحد

-
٦٧٦.٦9٧

-

-
٦.444.٧٣٧

-

-
65٣.5٢١

-

-
6.٢٢4.٠١٠

-

مخاطر	التشغيل

أ.					المنهج	األساسي
ب.					المنهج	الموحد
ج.					المنهج	المتقدم

١0.٦49.9٨٣ ١0١.42٨.409 ١٠.٨4٨.4٨9 ١٠٣.٣١٨.94١ الحد	األدنى	لمتطلبات	رأس	المال

١.2٦٧.٨٥٥ -              ١.9٣7.٢٣٠ -              
نسبة	اإلحتياطي	للحفاظ	على	رأس	المال	

قدره		١.٨٧٥٪		)2٥.١٪	:	20١٧(

١١.9١٧.٨٣٨

٪١9.4

٪١٨.٣

٪١٦.٥

١0١.42٨.409 ١٢.7٨5.7١9

٪١٨.9

٪١7.7

٪١5.٨

١٠٣.٣١٨.94١ إجمالي متطلبات رأس المال

 نسبة رأس المال
)أ(   اإلجمالي لمجموعة بنك االتحاد ال

وطنى                            
)ب(  نسبة الشق األول لمجموعة

 بنك االتحاد الوطنى
)ج(  نسبة  سندات الشق األول
 لمجموعة بنك االتحاد الوطنى
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للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

تعرضات اإلئتمان  بناء على المنهج الموحد )مصنف / غير مصنف(

إجماليغير مصنفمصنف
بعد إدارة 

عالقات العمالء
األصول 

المرجحة للمخاطر
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
7.57١.5٢٢9.١٠7.6٣٠١6.679.١5٢١6.679.١5٢٣.569.١6٠مطالبات	سيادية

مطالبات	على	كيانات	حكومية	غير
-464.794٢5٠.٢6١7١5.٠557١5.٠55مركزية	وقطاع	عام

-١.٣56.9١٢١.٣56.9١٢-١.٣56.9١٢مطالبات	على	بنوك	تنمية	متعددة	األطراف
١١.964.٠6١٨6٨.65٨١٢.٨٣٢.7١9١٢.7٠١.6975.٨6٢.١٣٨مطالبات	على	بنوك

١.٨7٢١.٨7٢١.٨7٢١.٨7٢-مطالبات	على	شركات	أسهم
5.٢٨١.٨٣٣5٢.4٣٣.٣١457.7١5.١4755.٠٨4.99١5٢.99٣.٨٠5مطالبات	على	شركات	ومؤسسات	حكومية
١٨.4٢٢.٢٣5١٨.4٢٢.٢٣5١7.4٣١.66٨١4.4٨١.٢٣٠-مطالبات	مشمولة	في	محافظ	تجزئة	رقابية

55٠.95٣55٠.95٣55٠.٨٣449٢.99٣-مطالبات	مضمونة	بعقارات	سكنية
١٠.٣44.٨١9١٠.٣44.٨١9١٠.٢٢١.6١١١٠.٢٢١.6١٠-مطالبات	مضمونة	بعقارات	تجارية

٣.٨٣١.99٨٣.٨٣١.99٨٣.79٨.57٣5.١9٠.4٢4-قروض	غير	منتظمة

أصول	أخرى
-

٢6.6٣9.١٢٢
4.١64.9٢١

99.976.66١
4.١64.9٢١

١٢6.6١5.7٨٣
4.١64.9٢١

١٢٢.7٠7.٢٨6
٣.٣76.٣٣٨

96.١٨9.57٠

إجماليغير مصنفمصنف
بعد إدارة 

عالقات العمالء
األصول 

المرجحة للمخاطر
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١7
7.7٨5.7٢٢١١.٣٢5.5٢٠١9.١١١.٢4٢١9.١١١.٢4٢٣.7٣7.١65مطالبات	سيادية

مطالبات	على	كيانات	حكومية	غير
-55٢.٨٨67٠٠.٣٣٨١.٢5٣.٢٢4١.٢5٣.٢٢4مركزية	وقطاع	عام

-١.٣46.57٢١.٣46.57٢-١.٣46.57٢مطالبات	على	بنوك	تنمية	متعددة	األطراف
9.9٣7.5٨9474.946١٠.4١٢.5٣59.9١9.6775.١٠6.64٢مطالبات	على	بنوك

١.٨66١.٨66١.٨66١.٨66-مطالبات	على	شركات	أسهم
5.٢٢5.٣995٠.٨٣٢.76956.٠5٨.١6٨5٢.٣٠5.١945٠.695.٨5٢مطالبات	على	شركات	ومؤسسات	حكومية
٢٠.٠٠7.74١٢٠.٠٠7.74١١٨.777.٠4٣١5.654.٢٨9-مطالبات	مشمولة	في	محافظ	تجزئة	رقابية

٣6٨.7٨9٣6٨.7٨9٣6٨.5٨٨٣47.٨٢٢-مطالبات	مضمونة	بعقارات	سكنية
9.٢47.97٣9.٢47.97٣9.٢٣٠.5٨59.٢٣٠.5٨5-مطالبات	مضمونة	بعقارات	تجارية

4.٢5١.٣٢٨4.٢5١.٣٢٨4.٢٣5.7٢65.٨49.٢7٢-قروض	غير	منتظمة
-أصول	أخرى

٢4.٨4٨.١6٨
4.5١4.١٠4

١٠١.7٢5.٣74
4.5١4.١٠4

١٢6.57٣.54٢
4.5١4.١٠4

١٢١.٠6٣.٨٢١
٣.7٠7.4١٢

94.٣٣٠.9٠5



 ١٥٧

٣١	ديسمبر	٣١20١٧ ديسمبر ٢٠١٨
ألف	درهمألف	درهمألف درهمألف درهم

١2٦.٦١٥.٧٨٣١2٦.٥٧٣.٥42التعرض	قبل	تخفيف	مخاطر	اإلئتمان
ناقص:

--تعرض	مغطى	في	الميزانية	العمومية	)صافي(
2.٣09.٧٦١2.0٦4.٧٥٧تعرض	مغطي	بضمانات	مالية	مستحقة

١.٥9٨.٧٣٦٣.444.9٦4تعرض	مغطى	بضمانات
--تعرض	مغطى	بمشتقات	إئتمان

٣.90٨.49٧٥.٥09.٧2١

١22.٧0٧.2٨٦١2١.0٦٣.٨2١صافي	التعرض	بعد	تخفيف	مخاطر	اإلئتمان

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

 تخفيف مخاطر اإلئتمان  بناء على المنهج الموحد

إجمالي المتطلبات الرأسمالية لمخاطر السوق بناء على المنهج الموحد

٣١ ديسمبر

٢٠١٨ 

٣١	ديسمبر

20١٧ 

ألف	درهمألف درهم

١9.657١٥٦مخاطر	سعر	الفائدة

١٢.4٨٠٧٣مخاطر	حقوق	الملكية

6٢.9٢6٦٨.٣١2مخاطر	سعر	الصرف	األجنبي

--مخاطر	السلع

95.٠6٣٦٨.٥4١



١٥٨

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

التفاصيل الكمية لحقوق الملكية

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١7 ديسمبر ٢٠١٨

إجماليمحتفظ	بهاتداول	عامإجماليمحتفظ بهاتداول عام
ألف	درهمألف	درهمألف	درهمألف درهمألف درهمألف درهم

79.٨9٢5١.6٣٣١٣١.5٢5٥9.24٦٥٣.٧9٥١١٣.04١حقوق	الملكية
------مشاريع	إستثمار	جماعية

2.9٨0-٢.5٨٣2.9٨0-٢.5٨٣إستثمارات	أخرى

٨٢.4755١.6٣٣١٣4.١٠٨٦2.22٦٥٣.٧9٥١١٦.02١

في	٣١	ديسمبر	20١٨	،	بلغ	إجمالي	محفظة	إستثمارات	المجموعة	في	األوراق	المالية	٧4.٦	مليون	درهم	منها	2٣	مليون	درهم	تمثل	
استثمارات	مدرجة.	لالطالع	على	تفاصيل	السياسات	المحاسبية	ومنهجية	التقييم	،	يرجى	الرجوع	إلى	المالحظة	2	)هـ(	في		التقارير	

والبيانات	المالية	الموحدة.

األرباح )الخسائر( الغير المحققة واألرباح )الخسائر( المقيمة الحقا:

**المبالغ	المؤهلة	والمشمولة	في	رأس	المال	شق	١	/	شق2	بعد	الخصم،	إن	وجد،	هى	كما	يلي:

٣١	ديسمبر	٣١20١٧ ديسمبر ٢٠١٨
ألف	درهمألف درهم

أرباح	)خسائر(:

أرباح	غير	محققة،	مدرجة	في	الميزانية	العمومية،	لكن	ليست	ضمن	بيان	الدخل**
)٢٢.9٣5(١00.400

تقييم	الحق	ألرباح	)خسائر(	اإلستثمارات	المسجلة	بالتكلفة،	ولكن	ليست	مدرجة	
ضمن	الميزانية	العمومية	أو	بيان	الدخل

١5.65١١4.٦٧٨

)7.٢٨4(١١٥.0٧٨



 ١٥9

٣١	ديسمبر	٣١20١٧ ديسمبر ٢٠١٨

رأس	المال	الرقابيصافي	دخل	فوائدرأس المال الرقابيصافي دخل فوائد 

ألف	درهمألف	درهمألف درهمألف درهم

)٨٥9.٦9٦(2٥١.٨٨٨)599.١6٨(4٣٠.464+200	نقطة	أساس

٨٥9.٦9٦)2٥١.٨٨٨(599.١6٨)4٣٠.464(-200	نقطة	أساس

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

متطلبات رأس المال حسب مجموعات حقوق الملكية

مخاطر سعر الفائدة في السجل المصرفي

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١7 ديسمبر ٢٠١٨
ألف درهمألف درهم

45.١٨٠)٢٢.9٣5(مبالغ	مشمولة	في	رأس	المال	شق	١
- -مبالغ	مشمولة	في	رأس	المال	شق	2

)٢٢.9٣5( 45.١٨٠

٣١	ديسمبر	٣١20١٧ ديسمبر ٢٠١٨
ألف	درهمألف درهم

--إستثمار	إستراتيجي
١٢.4٨٠٥.٥4٦القيمة	العادلة	من	خالل	األرباح	والخسائر

7.٨4١٦.٦٧2القيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر

٢٠.٣٢١١2.2١٨إجمالي	متطلبات	رأس	المال




