
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كة مساهمة خاصةشرتمويل 
  
  الموحدة والبيانات المالية تقرير ال

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

عية لموافقة المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة واعتماد المساهمين في اجتماع الجم المدققة تخضع هذه البيانات المالية الموحدة
  العمومية السنوي.







 

  كة مساهمة خاصةشرتمويل 
  
  البيانات المالية الموحدةتقرير وال

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  

  ةالصفح      
  

   ٥ – ١     تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  
  

  ٦      الموحدبيان المركز المالي 
  
  

  ٧      الموحدبيان األرباح أو الخسائر 
  
  

  ٨       الموحداملة بيان اإليرادات الش
  
  

  ٩      الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  
  

  ١٠      الموحدبيان التدفقات النقدية 
  
  

  ٤٨ – ١١       البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  
  
  















  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٧

   الموحدالخسائر  وأبيان األرباح 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

        صافي اإليرادات
  ١٧٨٫٣٢٣  ١٦٢٫٠٢٥  ١٩  اإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

        
  ٦٥٫٤٥١  ٨٨٫٩٨٤  ٢٠  اإليرادات األخرى 

    ------ -----  ------ -----  
  ٢٤٣٫٧٧٤  ٢٥١٫٠٠٩    إجمالي اإليرادات

        
  )٨١٫١٨٤(  )٥٦٫٥٤٦(    المستثمرين من األرباح والتكاليف ذات الصلةناقصاً: حصة المودعين / 

    ----- ------  ----- ------  
  ١٦٢٫٥٩٠  ١٩٤٫٤٦٣    صافي اإليرادات

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

        المصروفات التشغيلية
        

  )٥٥٫٢٥٧(  )٥٤٫٧٨٦(    مصروفات الموظفين
        

  )١٣٫٥٠٦(  )٩٫٥٥٩(    المصروفات العمومية واإلدارية
        

  )٢٣٫٧٦٧(  )١٤٫٥٣٤(    استهالك عقارات استثمارية
        

  )١٫٠٥٥(  )١٫٠٥٨(    استهالك ممتلكات ومعدات
    ---------- --  --- ---------  

  )٩٣٫٥٨٥(  )٧٩٫٩٣٧(    إجمالي المصروفات التشغيلية
    ------ -----  ------ -----  

  ٦٩٫٠٠٥  ١١٤٫٥٢٦    القيمة صافي اإليرادات التشغيلية قبل خسائر انخفاض
        

  )٢٤٫٢٢٥(  ٣٠٫٦١٧  ٢١  خسائر انخفاض القيمة، صافي
    ---------- -   -----------  

  ٤٤٫٧٨٠  ١٤٥٫١٤٣    صافي أرباح السنة  
    ======  ======  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  .حدةالبيانات المالية الموال يتجزأ من هذه  جزءاً  ٤٨إلى  ١١الصفحات من تشكل اإليضاحات المدرجة على 
  

  .٥إلى  ١مدرج على الصفحات من  البيانات المالية الموحدةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٨

   الموحدة الشامل اإليرادات بيان
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٤٫٧٨٠  ١٤٥٫١٤٣  صافي أرباح السنة
      

      الشاملة األخرىيرادات اإل/ (الخسائر) بنود 
      

      البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر:
      

   القيمة العادلة من االستثمارات األخرىأرباح (خسائر)/ 
  ٥٫٥٦٢  )٥٫٠٢٤(  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ------- ----  ------- ----  
  ٥٠٫٣٤٢  ١٤٠٫١١٩  ادات الشاملة للسنةإجمالي اإلير

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

  .البيانات المالية الموحدةال يتجزأ من هذه  جزءاً  ٤٨إلى  ١١الصفحات من تشكل اإليضاحات المدرجة على 
  

  . ٥إلى  ١ت من مدرج على الصفحا البيانات المالية الموحدةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 
   



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  

 

 ٩

  الموحدبيان التغيرات في حقوق المليكة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

  االحتياطي الخاص  االحتياطي العام االحتياطي القانوني  رأس المال  
احتياطي القيمة 

  األرباح الُمحتجزة  العادلة لالستثمارات
 

  اإلجمالي
  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

  ٢٫٥٣٣٫٥٩٠  ٦١٩٫٣٠٧  ٣١٫٣١١  ١٠٢٫٩٥١  ٥٣٨٫٩٨٠  ٢٤١٫٠٤١  ١٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
                

  ٤٤٫٧٨٠  ٤٤٫٧٨٠  -  -  -  -  -  السنةصافي أرباح 
  ٥٫٥٦٢  -  ٥٫٥٦٢  -  -  -  -  الشاملة األخرى للسنة  اإليرادات

   ------------   -----------  ------- ----   -----------  --------   -----------   -----------  
  ٥٠٫٣٤٢  ٤٤٫٧٨٠  ٥٫٥٦٢  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

                
  )٢٥٫٠٠٠(  )٢٥٫٠٠٠(  -   -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

  -  )٤٫٤٧٨(  -  -  -  ٤٫٤٧٨  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
  )٣٫٢٣٨(  )٣٫٢٣٨(  -  -  -  -  -  الزكاة

   --------------   -----------   -----------   -----------  ----------   -----------   --------------  
  ٢٫٥٥٥٫٦٩٤  ٦٣١٫٣٧١  ٣٦٫٨٧٣  ١٠٢٫٩٥١  ٥٣٨٫٩٨٠  ٢٤٥٫٥١٩  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ٢٫٥٥٥٫٦٩٤  ٦٣١٫٣٧١  ٣٦٫٨٧٣  ١٠٢٫٩٥١  ٥٣٨٫٩٨٠  ٢٤٥٫٥١٩  ١٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٨يناير  ١ الرصيد في
                

  ١٤٥٫١٤٣  ١٤٥٫١٤٣  -  -  -  -  -  صافي أرباح السنة
  )٥٫٠٢٤(  -  )٥٫٠٢٤(  -  -  -  -  الشاملة األخرى للسنة الخسائر

  ---------  ---------  --------  ---------  ---------  --- --------  ---------  
  ١٤٠٫١١٩  ١٤٥٫١٤٣  )٥٫٠٢٤(  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

                
  )٢٠٫٠٠٠(  )٢٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  )٢٩توزيعات األرباح المدفوعة (إيضاح 

  -  )١٤٫٥١٤(  -  -  -  ١٤٫٥١٤  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
  )٣٫٤٧٨(  )٣٫٤٧٨(  -  -  -  -  -  )١٢(إيضاح  الزكاة

  ------------- -  ----- ------  ------ -----  ----- ------  ----------  ---- -------  ---------- ----  
  ٢٫٦٧٢٫٣٣٥  ٧٣٨٫٥٢٢  ٣١٫٨٤٩  ١٠٢٫٩٥١  ٥٣٨٫٩٨٠  ٢٦٠٫٠٣٣  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  
  .البيانات المالية الموحدةال يتجزأ من هذه  جزءاً  ٤٨إلى  ١١الصفحات من تشكل اإليضاحات المدرجة على 

  
  . ٥إلى  ١مدرج على الصفحات من  البيانات المالية الموحدةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ١٠

   الموحدالنقدية  بيان التدفقات
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    

        األنشطة التشغيلية
  ٤٤٫٧٨٠  ١٤٥٫١٤٣    سنةأرباح ال

        تسويات لـ:
  ١٫٠٥٥  ١٫٠٥٨    استهالك ممتلكات ومعدات

  ٢٣٫٧٦٧  ١٤٫٥٣٤    استهالك عقارات استثمارية
  ١٫٤١٧  ١٫٧٦٦    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

  ٨١٫١٨٤  ٥٦٫٥٤٦    حصة المودعين/ المستثمرين من األرباح والتكاليف ذات الصلة
  )١٫٦٥٧(  )١٫٥٨٦(    اإليرادات من ودائع المضاربة واستثمارات الوكالة

  )٤٫٠٣٧(  )٤٫٠٣٧(    إيرادات توزيعات األرباح
  ٢٤٫٢٢٥  )٣٠٫٦١٧(    خسائر انخفاض القيمة للسنة، صافي

  )١٫٨٨١(  ٦٧٨    األرباح من استبعاد عقارات استثمارية
     ----- -------   ----- -------  

  النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات  التدفقات
   والمطلوبات التشغيلية   

١٦٨٫٨٥٣  ١٨٣٫٤٨٥  

        
  ٥٫٠٠٠  ٦٦٫١١٤    النقص في ودائع الوكالة التي تزيد فترة استحقاقها عن ثالثة أشهر

  ٥٤٢٫٠٦٢  ٤٥٤٫٣٥٠    النقص في الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي
  )٦٫٧٤٤(  ٢٫٥٨٣    في المبالغ والمصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى )لزيادةاالنقص / (

  ٥٫٧٦٩  )٣٦٫١٩٥(    في الذمم الدائنة واالستحقاقات والمطلوبات األخرى  زيادةلا)/ النقص(
     ------ ------   ------------  

  ٧١٤٫٩٤٠  ٦٧٠٫٣٣٧    النقد الناتج من العمليات
  )٦٩٠(  )٢٫٢٥٩(    دمة المدفوعة للموظفين تعويضات نهاية الخ

  )٣٫١٩١(  )٣٫٢٣٨(    الزكاة المدفوعة
  )١٠٩٫٦٨٤(  )٥٦٫٣٦٥(    حصة المودعين/ المستثمرين المدفوعة من األرباح والتكاليف ذات الصلة

     ---------- -   -------------  
  ٦٠١٫٣٧٥  ٦٠٨٫٤٧٥    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    --------- --   -----------  
        األنشطة االستثمارية

  -   )٩٫٣٠٠(    استثمارات أخرى بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
  ٤٫٠٣٧  ٤٫٠٣٧    إيرادات توزيعات األرباح

  ١٫٣٧٩  ١٫٤٩٤    اإليرادات المستلمة من ودائع المضاربة واستثمارات الوكالة
  ٣٧٫٩٠٣  ٢٧٫٠٠٤    يةالمتحصالت من بيع عقارات استثمار

    - ---------   ----------  
  ٤٣٫٣١٩  ٢٣٫٢٣٥    صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

     -- --------   ----------  
        األنشطة التمويلية

  )١٫١٠٢٫٥٠٠(  -     سداد صكوك
  ٤٠٥٫٠٠٠  )٥٤٠٫٠٠٠(    تمويالت وكالة، صافي المتحصالت من تسوية /

  )٢٥٫٠٠٠(  )٢٠٫٠٠٠(    وعةتوزيعات األرباح المدف
     -------------   -------------  

  )٧٢٢٫٥٠٠(  )٥٦٠٫٠٠٠(    صافي النقد الُمستخدم في األنشطة التمويلية
     -------------   -------------  

  )٧٧٫٨٠٦(  ٧١٫٧١٠    في النقد وما يعادله/ (النقص) الزيادة  صافي
        

  ١٢٥٫٧٣٣  ٤٧٫٩٢٧    السنةالنقد وما يعادله في بداية 
    --- --------   -----------  

  ٤٧٫٩٢٧  ١١٩٫٦٣٧    )٦(إيضاح  سنةالنقد وما يعادله في نهاية ال
    ======  =====  

 

  

 
  .البيانات المالية الموحدةال يتجزأ من هذه  جزءاً  ٤٨إلى  ١١الصفحات من تشكل اإليضاحات المدرجة على 

  

  . ٥إلى  ١مدرج على الصفحات من  ت المالية الموحدةالبياناإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ١١

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  معلومات عامة   ١

  

ة تحويلها من شركة مساهمة عامة إلى شرك كشركة مساهمة عامة، ثم تم ٢٠٠٦يونيو  ٣ بتاريخ ")الشركة(" خ.م.ششركة تمويل  تم تسجيل
الشركة األم  ("بنك دبي اإلسالمي" أو "الشركة األم") دبي اإلسالمي ش.م.ع بنك يعتبر. ٢٠١٤أغسطس  ٢٧مساهمة خاصة اعتباراً من 

  درهم للسهم الواحد. ١سهماً بقيمة  ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠. يتألف رأسمال الشركة من والشركة القابضة األساسية
  

عربية المتحدة المركزي كشركة تمويل. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في القيام باألنشطة تم ترخيص الشركة من قبل مصرف اإلمارات ال
أنشطة الشركة تنفيذ التمويلية واالستثمارية التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل اإلجارة والمرابحة واالستصناع وغيرها. يتم 

ً بـ "المجموعة") ً للشريعة اإلسالمية التي تحرم الربا وضمن أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي  وشركاتها التابعة (يشار إليهم معا وفقا
  للشركة. تحقق المجموعة أيضاً إيرادات إيجارية من عقاراتها االستثمارية.

  
  متحدة.، دبي، اإلمارات العربية الديرة، قرية األعمال، بلوك ب، منطقة بور سعيدالرئيسي المسجل للمجموعة في  المكتبيقع 

  
  ، كما يلي:٢٠١٨ديسمبر  ٣١تها التابعة الُمسجلة حتى اوشرك .خ.م.تمويل شتتألف المجموعة من شركة 

  

  الشركات التابعة
حصة الملكية 

  بلد التأسيس  النشاط الرئيسي  النفعية
        

  تمويل أي اس او تي المحدودة
  

١٠٠٪  
  

  منشأة ذات طابع خاص لالستثمار 
  لبريطانيةجزر العذراء ا  في األسهم

        
  ) المحدودة١تمويل العقارية (

  
١٠٠٪  

  
منشأة ذات طابع خاص لشراء 

  الموجودات
مركز دبي المالي العالمي، 

  اإلمارات العربية المتحدة
 

ً  بنك دبي اإلسالمي قدم، ٢٠١٥في أبريل  . استحوذ بنك حصصهمالستحواذ على لمالكي الحصص غير المسيطرة لدى شركة تمويل ل عرضا
  .٪٩٢من األسهم مما أدى إلى زيادة نسبة الملكية الخاصة بالبنك إلى  ٪٥ .٥٣اإلسالمي على  دبي

  
  التقارير المالية الجديدة والمعدلة الدولية إلعداد معايير التطبيق   ٢
  
    وحدةالبيانات المالية المعلى  التي تم تطبيقهاالتقارير المالية الجديدة والمعدلة المعايير الدولية إلعداد   ١-٢

  
المعايير الدولية إلعداد  . لم يكن لتطبيقالبيانات المالية الموحدةعند إعداد هذه  التقارير المالية المعدلة التاليةالدولية إلعداد معايير التم تطبيق 

  :السابقة الفترات وأللفترة الحالية  المعلنةعلى المبالغ  ماديأي تأثير  التقارير المالية المعدلة
 

 العقارات االستثمارية" المتعلق بتوقيت إجراء تحويل إلى أو من عقارات استثمارية. ٤٠على المعيار المحاسبي الدولي رقم  التعديالت" 
 

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المتعلقة باالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة استناداً إلى  ٩النسخة الُمعدلة من المعيار رقم
 مراحل لقياس االنخفاض في القيمة. ٣تضمن نموذج ي

 



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ١٢

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)  ٢
  
  "الية "األدوات الماليةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير الم ٩المعيار رقم التحول إلى   ٢-٢

  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات  ٩لمعيار رقم اإلصدار النهائي ل ٢٠١٤أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية في يوليو 
 ٩صدارات السابقة من المعيار رقم "األدوات المالية": االعتراف والقياس وجميع اإل ٣٩المالية" الذي يحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

: التصنيف والقياس، سمات لمشروع محاسبة األدوات المالية وهي ثالثالمعدل يشمل المعيار من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 
تقارير المالية على الفترات السنوية من المعايير الدولية إلعداد ال ٩يسري اإلصدار النهائي من المعيار رقم  .التحوطمحاسبة انخفاض القيمة و

بتطبيق  ٢٠١١أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر. قامت المجموعة بالفعل بشكل مسبق في عام  ٢٠١٨يناير  ١التي تبدأ في 
بسبب  ٢٠١٨يناير  ١ما في وبذلك لن يكون هناك تأثير مادي على رصيد حقوق الملكية االفتتاحي ك متطلبات تصنيف وقياس األدوات المالية

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩التغيرات في متطلبات التصنيف الخاصة بالمعيار رقم 
  

حدوث تأثير جوهري على حقوق الملكية أو القيم الدفترية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى  ٩لم يؤدي تطبيق المعيار رقم 
  ت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية. للموجودا

  
  ولكن لم يتم تطبيقها بعد    التي تم إصدارهاالمعايير الجديدة والمعدلة   ٣-٢

  

  . لم يتم تطبيقها بعدالتي تم إصدارها ولكن بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية  مبكرلم تقم المجموعة بشكل 
  
  

  المالية الجديدة والمعدلةالمعايير الدولية إلعداد التقارير 
 تسري على الفترات السنوية   

  التي تبدأ في أو بعد 
      

      

من  ٩: يحدد المعيار رقم "عقود اإليجار" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦المعيار رقم 
ً للمعايير الدولية إلعداد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كيفية قيام الجهة المعدة للتقارير وفق ا

التقارير المالية باالعتراف وقياس وعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار. يقدم هذا المعيار نموذج 
محاسبي واحد للمستأجر يتطلب من المستأجرين االعتراف بالموجودات والمطلوبات لكافة عقود 

موجودات ذات الصلة قيمتها شهر أو أقل، أو كانت ال ١٢اإليجار ما لم يكن أجل عقد اإليجار 
منخفضة. يواصل المؤجرون تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي، مع عدم تغيير 

ً للمعيار رقم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٦جوهري في النموذج المحاسبي للمؤجر وفقا
  . ١٧المالية عن سابقه، المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  

   ٢٠١٩ناير ي ١  

      

بتقييم تأثير المعيار المذكور أعاله. وبناء على هذا التقييم، لم يكن لهذا المعيار أي تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة  المجموعة قامت
 كما في تاريخ التقرير.  للمجموعة

  
  تعريفات المصطلحات الهامة  ٣

  
  ويقصد بها المعني الوارد أدناه:انات المالية الموحدة تم استـخدام المصـطلحات التالية في هذه البيـ

  
  الشريعة

  
من القرآن الكريم والسنة الشريفة. وبما أن المجموعة تعد مؤسسة تمويل إسالمي فإنها تطبق أصوالً المستمدة وون اإلسـالمي انالق هيكلهي 

  .ةمبادئ الشريعة في أنشطتها، وفقاً لتفسيـر هيئة الفتوى والرقابة الشرعي
  

  اإلجارة
  

اإلجارة (إجارة منتهية بالتمليك) هي عقد تقوم المجموعة بموجبه، (بصفتها مؤجر) بتأجيـر أصل ما إلى المتعامل (بصفته مستأجر)، بعد 
ن مدة عقد إيجار محددة. يتم التوصل إلى اتفاق بشـأ لفترةاالستحواذ على األصل المحدد بناًء على طلب المتعامل مقابل أقساط إيجارية محددة 

اإلجارة وأساس اإليـجار مقدماً. تحتفظ المجموعة بملكية األصل خالل فتـرة العقد، وقد ينتـهي عقد اإلجارة بتحويل ملكية األصل إلى 
  .المستأجر
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 ١٣

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  تعريفات المصطلحات الهامة (تابع)  ٣

  
  صناعاالست

  
ً محدد مواصفات  وفقللعميل بإنشاء موجودات أو عقارات محددة بموجبه المجموعة تلتزم هو عقد بيع   في متفق عليها وبأسعار محدد سلفا

من قبل  بأكمله تـاريخ تسليم ثابت. ال يقتصر إنجاز العمل المتفق عليه على المجموعة وحدها، بل يمكن تنفيذ جزء من المشروع، أو المشروع
  .راف أخرى تحت رقابة ومسؤولية المجموعةأط
  

  المرابحة
  

بناًء على وعد المتعامل الملتـزم بشرائه بشـروط استحوذت عليه في األساس أصل بارة عن اتفاقية تقوم المجموعة بموجبها ببيع العميل هي ع
  .باع وهامش الربح عنهعلى األصل المالمتكبدة بالتكاليف صراحة معينة. وعند البيع، تبلغ المجموعة المتعامل 

  
  اإلجارة اآلجلة

  
محدد، عقار بمواصفات معينة مستقبلي على تـزويد، بتاريخ بموجبها توافق المجموعة  اتفاقيةاإلجارة اآلجلة (إجارة موصوفة في الذمة) هي 

فتـرة عقد اإليجار بموجب اإلجارة اآلجلة باإليجار للمتعامل عند إتمامه وتسلميه من قبل المطّور الذي اشتـرت منه المجموعة ذلك العقار. إن 
   .تبدأ فقط من تاريخ استالم المتعامل للعقار من المجموعة. يمكن أن ينتهي العقد بتحويل ملكية األصل إلى المستأجر

  
  المضاربة

  
يتحمل صاحب  اق بين الطرفين.يقوم المتعامل بموجبه بتقديم مبلغ مالي وتبذل المجموعة الجهد. ويتم تحديد الحصة النسبية باالتفهي عقد 

إال إذا كان سببها اإلهمال أو مخالفة أي من شروط العقد وال تحصل المجموعة على أي شيء لقاء جهودها. المال الخسارة، في حالة تكبدها، 
  ".إن الممول يعرف بـ "رب المال" والمجموعة تعرف بـ "المضارب

  
  الوكالة

  
الستثمار مبلغ من المال وفق شروط معينة ورسوم محددة (مبلغ مقطوع أو نسبة من المبلغ هي عقد تفوض المجموعة بموجبه الوكيل 

ً كحافز عن أداء العمل. يلتـزم الوكيل بإعادة المبلغ  المستثمر) باإلضافة لذلك يتم منح الوكيل أي فائض عن الرسوم المتفق عليها مسبقا
  .ن شروط الوكالةالمستثمر في حالة التعثـر أو اإلهمال أو مخالفة أي م

  
  الصكوك

  
  .وقائمة على الموجودات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تتألف من شهادات أمانة
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 ١٤

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة  ٤
  
  بيان التوافق  ١-٤

  
ذات متطلبات والوحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية تم إعداد هذه البيانات المالية الم

("قانون  ٢٠١٥) لسنة ٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (الصلة من قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة بما فيها 
 .٢٠١٨) لسنة ١٤والمرسوم بقانون اتحادي رقم (") ٢٠١٥ات العربية المتحدة لسنة الشركات بدولة اإلمار

  
  أساس اإلعداد  ٢-٤

  
، باستثناء االستثمارات األخرى بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةم إعداد ت

  .. تستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمقابل المدفوع نظيـر الموجوداتها بالقيمة العادلةالتي تم قياس األخرى
  

جميع القيم إلى أقرب ألف درهم،  يتم تقريبوالعملة التشغيلية للمجموعة  وهوالبيانات المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي (الدرهم)  يتم عرض
  .ما لم يذكر خالف ذلك

 
  إن المبادئ المحاسبية المتبعة مبينة أدناه.

  
  أساس التوحيد  ٣-٤

  
تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للمجموعة والمنشآت الخاضعة لسيـطرة المجموعة. تتحقق السيطرة عندما يكون لدى 

  المجموعة:
  
 ،سلطة على المنشأة المستثمر بها  
 لعوائد المتغيرة من ارتباطها بالمنشأة المستثمر بها، و تعرض إلى، أو لديها حقوق في، ا  
 .القدرة على استخدام سلطتها على المنشأة المستثمَرة للتأثير على قيمة عوائدها  
  

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر بها إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات في 
  نصر أو أكثر من عناصر السيـطرة الثالثة الموضحـة أعاله.ع

  
عندما تقل حقوق التصويت للمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، فيكون للمجموعة السلطة على تلك 

نشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بصورة المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية على توجيه األ
منفردة. تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للمجموعة حقوق التصويت في المنشأة 

  المستثمر بها بشكل يكفي لمنحها السيـطرة، ومن بين تلك الحقائق والظروف:
  
  المجموعة مقارنة بحجم حقوق التصويت لحاملي حقوق التصويت اآلخرين؛حجم حقوق التصويت لدى 
 حقوق التصويت المحتملة للمجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى؛ 
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 
 يس لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة غيرها من الحقائق والظروف األخرى التي تشير إلى أن المجموعة لديها، أو ل

  وقت الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصويت واالجتماعات السابقة للمساهميـن.
  

بعة. تابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة، ويتوقف بفقد المجموعة للسيطرة على الشركة التاة شركيبـدأ توحيد 
في بيان األرباح أو  الفترة الماليةوبصورة محددة، يتم إدراج إيرادات ومصروفات الشركة التابعة التي يتم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل 

  الخسائر الموحد من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتى التاريخ الذي تتوقف فيه سيطرة المجموعة على الشركة التـابعة. 
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 ١٥

  ضاحات حول البيانات المالية الموحدة إي
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

  
  أساس التوحيد (تابع)  ٣-٤
  

 وإلى الحصص غير المسيـطرة حتى إذا ماالشركة األم إلى مالكي  ةمنسوباألخرى اإليرادات الشاملة األرباح والخسائر وجميع مكونات كون ت
  نتج عن ذلك تسجيل عجز في رصيد الحصص غير المسيـطرة.

 
  وعة.عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتوافق سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجم

  
تدفقات النقدية المرتبطة بالمعامالت بين منشآت يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات وال

  المجموعة بالكامل عند التوحيد.
  

  االعتراف باإليرادات  ٤-٤
  

  يتم االعتراف باإليرادات في بيان األرباح أو الخسائر الموحد على النحو التالي:
  

  إيرادات اإلجارة
  
  .استناداً إلى القيمة اإليجارية الثابتة القائمةى مدى فتـرة عقد اإليجار لع فعليةالربح النسبة تم االعتـراف بإيـرادات اإلجارة على أساس ي

  
  إيـرادات المرابحة

  
  .القائممبلغ المرابحة صافي على مدى فتـرة العقد استناداً ل فعليةالربح النسبة يتم االعتـراف بإيـرادات المرابحة على أساس 

  
  إيـرادات االستصناع

  
لمجموعة) على اتكلفة االستصناع  إجمالي(الفرق ما بين السعر النقدي للمصنوع للمتعامل و االستصناعرتبط بيتم احتساب هامش الربح الم

  على مدى فتـرة اإلنشاء. فعليةالربح النسبة على أساس 
  

  إيـرادات اإلجارة اآلجلة
  

على حساب  على مدى فتـرة اإلنشاء فعليةالربح النسبة إيـرادات اإلجارة اآلجلة خالل فتـرة إنشاء العقارات على أساس  يتم احتساب
القيمة على مدى فتـرة العقد استناداً على  فعليةالربح النسبة على أساس يتم االعتراف باإليرادات ، ات المعنية. عند إتمام إنشاء العقاراإليجارات

  .اإليجارية الثابتة القائمة
  

  رسوم المعامالت
  

  .ذات الصلة قديم الخدماتيتم االعتـراف بـرسوم المعامالت عند ت
  

  إيـرادات أخرى
  

 إيـراداتب، كما يتم االعتـراف فعليةالربح النسبة يتم االعتـراف باإليـرادات المكتسبة من ودائع المضاربة واستثمارات الوكالة على أساس 
  عندما يثبت حق المجموعة في اسـتـالمها. توزيعات األرباح
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 ١٦

  ة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالي
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

  
  األدوات المالية  ٥-٤
  

  األحكام التعاقدية لألداة.المجموعة طرفاً في  شركاتالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبـح أي من يتم االعتراف ب
  

ً بالقيمة العـادلة. إن تكاليف المعامالت الموجودات والمطلوبات المالية مبد يتم قياس استحـواذ أو إصـدار موجودات بمباشرة  المرتبطةئيا
أو خصـمها إلى ومطلوبات مالية (باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األربـاح أو الخسـائر) يتم إضافتها 

ً أو المطلوبات الماليـة،  ات الماليةدمن القيمة العادلة للموجو ، عند االعتـراف المبدئـي. يتم االعتـراف بتكاليف المعامالت حيثما يكون مناسبا
األرباح أو استحواذ موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر على الفور في بيـان بمباشرة  المرتبطة
  المـوحد. الخسائر

  
  موجودات الماليةال  ١-٥-٤
  

عقد تتطلب  بموجبعندما يكون شراء أو بيع الموجود المالي  في تاريخ المعاملةعتـراف بكافة الموجودات المالية اال يقافعتـراف وإيتم اال
المعاملة المرتبطة  أي تكاليفاً زائد، وتقاس مبدئياً بالقيمة العادلة، ذات الصلة السوق فيالمالي خالل إطار زمني محدد  صلبنوده تسليم األ

ً باستثناء الموجودات المالية المالي،  صلمباشرة باستحواذ األ بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، والتي تم قياسها  التي تقاس الحقا
  مبدئياً بالقيمة العادلة.

  
  العادلة.  القيمةبإما بتكلفتها المطفأة أو  ،كافة الموجودات المالية المعتـرف بها يتم الحقاً قياس

  
  تصنيف الموجودات المالية

  
، باستثناء بعض األدوات غيـر لُمصدرالملكية" لحقوق "أداة ملكية" إذا كانت غيـر مشتقة ومطابقة لتعريف "على أنها يتم تصنيف األداة 

على غيـر المشتقة  األخرى ت الماليةالموجودا يتم تصنيف جميعو صدر.ملكية من المُ  حقوقالمشتقة المطروحة للتداول والتي تم عرضها ك
  ".مالية"أداوت  أنها
  

  الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
  

إن الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، تتضمن النقد واألرصدة المصرفية والموجودات التمويلية 
بالتكلفة المطفأة  لمدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى. يتم قياس الموجودات المالية (باستثناء أدوات الملكية)واالستثمارية اإلسالمية والمبالغ ا

  :الشرطين التاليين يفقط في حالة تحقق كل
  
 دية؛ وأن تكون الموجودات محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاق 
  أن ينتـج عن البـنود التعاقدية الخاصة باألداة، في تواريخ محددة، تدفقات نقديـة تعد فقط دفعات للمبلغ األصلي وأرباح على المبلغ

  األصلي قيد السداد.
  

ً التي تستوفي هذه المعاييـر  الموجودات المالية (بخالف أدوات الملكية) كانت (إال إذا  ةتكاليف المعامل زائداً بالقيمة العادلة يتم قياسها مبدئيا
ً يتم قياسوبالقيمة العادلة من خالل األربـاح أو الخسـائر).  مصنفة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلية ناقصا أي انخفاض في  ها الحقا
  .الموحـد أو الخسائر األرباحفي بيان  طريقة الربح الفعليةعلى أساس  المعترف بهااإليرادات باإلضافة إلى القيمة، 

  
من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األربـاح أو  الماليةدوات األالمجموعة إعادة تصنيف  عقب االعتراف المبدئي، يتعين على

  معيـار التكلفة المطفـأة. يستوفيمعه  على نحو لم يعدنموذج األعمال هدف الخسـائر إذا تغيـر 
  

التي تستوفي معيار التكلفة المطفـأة أعاله بأنها  الماليةدوات األتصنيف  بشكل قطعياالعتـراف المبدئي، أن تختار  يمكن للمجموعة، عند
، عدم التطابق المحاسبي إذا ما لو قد بشكل كبيركان التصنيف يلغي، أو يقلل إذا أدوات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر في حال 

  ات المالية بالتـكلفة المطفـأة.تم قيـاس الموجود
  
  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ١٧

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

  
  األدوات المالية (تابع)  ٥-٤
  
  الموجودات المالية (تابع)  ١-٥-٤

  
  تقييم نموذج األعمال  

  
وعية نموذج األعمال الذي يتم في إطاره االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة حيث يوضح ذلك بشكل بإجراء تقييم لموض المجموعةتقوم 

  ي:أفضل الطريقة التي يتم وفقاً لها إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات التي تم أخذها باالعتبار على ما يل
  
 ؛المجموعةشأنها إلى إدارة كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير ب •
 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة تلك المخاطر؛ و •
إدارتها أو  على سبيل المثال؛ ما إذا كانت التعويضات ترتكز على القيمة العادلة للموجودات التي تتم –كيفية تعويض مديري األعمال  •

 التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها.
 . المجموعةمدى تكرار وقيمة وتوقيت المبيعات التي تعتبر من األمور الهامة التي يتم مراعاتها أثناء تقييم  •

 
السيناريوهات ’أو  ‘يوهاتأسوأ السينار’ يرتكز تقييم نموذج األعمال على سيناريوهات متوقعة بصورة معقولة دون األخذ بعين االعتبار

بتغيير  المجموعةقوم ت، ال لمجموعةل. إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف المبدئي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية ‘الحرجة
الية التي تم استحداثها أو تصنيف الموجودات المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال، ولكن يتم إدراج تلك المعلومات عند تقييم الموجودات الم

  شراؤها مؤخراً منذ ذلك الحين فصاعداً.   
   

ة العادلة من فيما يتعلق بالموجودات المالية المحتفظ بها للبيع أو إلدارتها والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيم
فاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية كما لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات خالل اإليرادات الشاملة األخرى حيث أنه لم يتم االحت

  النقدية التعاقدية أو لبيع الموجودات المالية.
  

  تقييم خصائص التدفق النقدي 
  

نقدية تتوافق مع الترتيب التمويلي  ص التدفق النقدي التعاقدي تقييم السمات التعاقدية ألداة ما لتحديد ما إذا قد ينتج عنها تدفقاتئتتضمن خصا
بلغ األصلي األساسي. تتوافق التدفقات النقدية التعاقدية مع ترتيب التمويل األساسي في حال كانت تمثل التدفقات النقدية المتعلقة فقط بدفعات الم

  والربح على المبلغ األصلي القائم.
  

قيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي، في حين يُعرف "الربح" على أنه ألغراض هذا التقييم، يُعرف "المبلغ األصلي" على أنه ال
التمويل المقابل للقيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية محددة ومقابل التكاليف ومخاطر 

  إلدارية)، باإلضافة إلى هامش معدل الربح.األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف ا
  

باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة.  المجموعةأخذ تقط دفعات المبلغ األصلي والربح، عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل ف
أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي  ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت

  األصل بهذا الشرط. 
  

  ىخراأل ةالشامل اإليراداتالموجـودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  

ية ملك عند االعتراف المبدئي، يمكن للمجموعة أن تختـار بشكل نهائي (على أساس كل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. وال يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

  الشاملة األخرى إذا كان االستثمار في حقوق الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة. 
  
  
  
  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ١٨

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١نة المنتهية في للس

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

  
  األدوات المالية (تابع)  ٥-٤
  
  الموجودات المالية (تابع)  ١-٥-٤

  
  (تابع) ىخراأل ةالشامل اإليراداتالموجـودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

  
  يُعتبر األصل المالي أنه محتفظ به لغرض المتاجرة إذا:

  
 تم شراؤه أساساً لغرض البيع في المستقبل القريب، أو  
  كان، عند االعتراف المبدئي، جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة وله طابع فعلي حديث للحصول على أرباح في

 فترات قصيرة، أو
  أو كضمان مالي.إسالمي كان أداة مشتقة إسالمية غير مصنفة وفعّالة كأداة تحوط  
  

ً بالقيمة العادلة من خالل  ملكية التي تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية االستثمارات في أدوات حقوقيتم قياس  اإليرادات الشاملة مبدئيا
 ضمنالعادلة  عن التغيـر في القيمة تجةتكاليف المعاملة. ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة ويتم االعتـراف باألرباح والخسائر النا زائداً  األخرى

استبعاد  ما يتمعند. اإليرادات الشاملة األخرى ويتم تجميعها في االحتياطي المتـراكم للتغيـرات في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكيةبند 
 ة ضمن حقوق الملكية،االحتياطي المتـراكم للتغيـرات في القيمة العادل فيمسبقاً تجميعها والتي تم  المتـراكمة ، فإن األرباح أو الخسائراألصل
  المحتجزة.رباح األيتم إعادة تصنيفها إلى  ، لكنالموحد األرباح أو الخسائرإلى بيان  تحويليهاال يتم 

  
 المجموعةحق  يثبتعندما الموحد  األرباح أو الخسائرفي بيان  في أدوات حقوق الملكيةيتم االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات 

  ، إال إذا كانت هذه التوزيعات تمثل بشكل واضح استـرداد جزء من تكلفة االستثمار.ذه التوزيعاتفي استالم ه
  

  طريقة معدل الربح الفعلي
  

المالية وتوزيع اإليرادات على مدى الفترة ذات الصلة. يتمثل  للموجوداتإن طريقة معدل الربح الفعلي هي طريقة احتسـاب التكلفة المطفـأة 
فعلي في المعدل المستخدم الحتساب القيمة الحالية للمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر االفتراضي المقدر معدل الربح ال

  أو، إن كان مناسبـاً، عبر فتـرة أقصر. للموجودات المالية
  

مالية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل المالية خالف الموجودات اليتم االعتراف باإليرادات على أساس معدل الربـح الفعلي لألدوات 
  األرباح أو الخسائر.

  
  النقد وما يعادله

  
ذات استحقاق أصلي الودائع القصيـرة األجل المصرفية ولغرض بيان التدفقات النقدية، يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق واألرصدة 

  .ثالثة أشهر أو أقليمتد إلى 
  

   لتمويلية واالستثمارية اإلسالميةالموجودات ا
  

بعد خصم تتضمن الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية اإليجارات الثابتة المتعلقة باإلجارة والمبالغ المستحقة مقابل مبيعات المرابحة 
لنقدية باإلضافة إلى اإلجارة اآلجلة مقاسة األرباح المؤجلة، وتكاليف االستصناع المتكبدة حتى تاريخه التي يتم قياسها بما يعادل القيمة ا

ً مستحقات اإليجارات المتنوعة (األرباح) الخاصة باإلج ارة بالتكاليف المتكبدة حتى تاريخه. تتضمن الموجودات التمويلية واالستثمارية أيضا
ات بالتكلفة المطفأة بعد خصم مخصصات انخفاض واإلجارة اآلجلة باإلضافة إلى األرباح المطفأة لالستصناع والمرابحة. يتم بيان تلك الموجود

   القيمة وتعليق األرباح، إن وجدت.
  
  
  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ١٩

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

  
  األدوات المالية (تابع)  ٥-٤
  
  الموجودات المالية (تابع)  ١-٥-٤

  
 عتراف بالموجودات الماليةيقاف االإ

  
يل تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل أو عندما يتم تحو

ل أو االحتفاظ بكافة مخاطر األصل المالي وكافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل بصورة فعلية إلى منشأة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بتحـوي
وامتيازات الملكية بصورة فعلية واستمرت في السيـطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة باالعتراف بحصتها التي تحتفظ بها في األصل 

متيازات ملكية األصل المالي باإلضافة إلى االلتزام المرتبط بالمبالغ التي قد تلتزم بدفعها. إذا احتفظت المجموعة بصورة فعلية بكافة مخاطر وا
  المحول، تستمر المجموعة في االعتـراف باألصل المالي كما تعترف بتـسهيالت التمويل الخاضعة لضمانات للعائدات المستـلمة.

  
قيمة إجمالي المبلغ عند إيقاف االعتراف باألصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفـأة، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل و

  المـوحد.األرباح أو الخسائر المقبوض ومستحق القبض في بيـان 
  

باح أو عند إيقاف االعتراف باألصل المالي الذي يتم تصنيفه بالقيـمة العادلة من خالل اإليرادات الشـاملة األخرى، ال تتم إعادة تصنيـف األر
دة تقييم االستثمارات في حقوق الملكية إلى بيـان األرباح أو الخسائر الموحد، ولكن يتم تحويله الخسائر الكلية المتراكمة سابقاً في احتياطي إعا

  إلى األرباح المحتجزة ضمن حقوق الملكيـة.
 
  المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية   ٢-٥-٤

  
  التصنيف كمطلوبات أو حقوق ملكية

  
تبقية في موجودات أي منشأة بعد اقتطاع كافة المطلوبات المترتبة عليها. يتم تتمثل أداة حق الملكية في أي عقد يثبت وجود حصص م

  االعتراف بأدوات حقوق الملكية التي تصدرهـا المجموعة بقيمة صافي المبالغ المحّصلة بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.
  

الملكية عندما يتم الموافقة عليها من قبل مساهمي  يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من األسهم العادية كمطلوبات وتُخصم من حقوق
  يتم اإلفصـاح عن توزيعات األرباح للسنة التي تم الموافقة عليها بعد تاريخ التقرير كحدث بعد تاريخ التقرير.والمجموعة. 

  
  المطلوبات المالية

  
  ل الربح الفعلي.يتم قياس كافة المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معد

  
بالتكلفة المطفأة يتم قياسها المطلوبات المالية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة وغير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

بالتكلفة المطفأة على أساس طريقة معدل في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. يتم تحديد القيم الدفترية للمطلوبات المالية التي يتم قياسها الحقاً 
  تتضمن مطلوبات المجموعة بالتكلفة المطفأة تمويالت الوكالة والذمم الدائنة والمطلوبات األخرى. الربح الفعلي. 

  
  بالمطلوبات المالية إيقاف االعتراف

  
امات المجموعة أو عندما يتم إلغـاؤها أو انتهاء تتم تسوية التز عندماوذلك فقط تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية 

، بما في صالحيتها. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إيقاف االعتراف بها والمبلغ المدفوع أو مستحق الدفع
  الموحد. الخسائراألرباح أو ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المفترضة، في بيان 

  
  
  
  
  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٢٠

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

  
  الموجودات المالية قيمة انخفاض  ٦-٤

  
  تقرير.  تاريخ كللقيمة في التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة للتحقق من تعرضها النخفاض في ا الموجودات المالية يتم تقييم

  
بتطبيق منهجية ترتكز على ثالث مراحل لقياس مخصص خسائر االئتمان، وذلك من خالل منهجية خسائر االئتمان المتوقعة  المجموعةقوم ت

ً لمتطلبات المعيار رقم  لية التي ال يتم قياسها بالقيمة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وذلك للفئات التالية من األدوات الما ٩وفقا
  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

  

  ؛واألرصدة المستحقة من البنوكالموجودات المالية التي تمثل أدوات مالية  •
 الموجودات األخرى؛ و •
 .أدوات مصدرة خارج الميزانية العمومية •
 

  طر االئتمان منذ االعتراف المبدئي.تمر الموجودات المالية بثالث مراحل استناداً إلى التغير في مخا
  

  ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة من استثمارات األسهم.
  

  نموذج انخفاض قيمة خسائر االئتمان المتوقعة 
  

ذ االعتراف يشمل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة منهج يتكون من ثالث مراحل يرتكز على التغير في الجودة االئتمانية للموجودات المالية من
) على مدى فترة االثنى عشر ١المبدئي. تعكس خسائر االئتمان المتوقعة القيمة الحالية للعجز في النقد المتعلق بحاالت التعثر عن السداد إما (

  البداية. من) على مدى العمر المتوقع لألداة المالية بناء على التراجع االئتماني ٢شهراً التالية أو (
  
  للمرحلة ً في حالة عدم وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر  – ١طبقا

شهر بأنها الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  ١٢يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  شهراً. ١٢االئتمان المتوقعة لمدة 
 شهراً بعد تاريخ التقرير. ١٢ل خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر ألداة مالية المحتملة خالل عمر األداة المالية التي تمث

شهراً استناداً إلى توقع حدوث تعثر خالل فترة االثنى عشر شهراً  ١٢باحتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  المجموعةقوم ت
شهراً على التنبؤ بالتعرض عند التعثر ويتم ضربها في الخسارة  ١٢ق احتماليات التعثر المتوقع خالل التي تلي تاريخ التقرير. يتم تطبي

 الفعلي األصلي التقريبي.  الربحالمحتملة عند التعثر ويتم تخفضيها بمعدل 
  تبر األدوات المالية قد تعرضت في حالة وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ولكن ال تع – ٢طبقاً للمرحلة

النخفاض ائتماني، سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة بناء على المدة المرجحة الحتمالية التعرض للتعثر. يتم تقدير 
الفعلي األصلي  بحالراحتمالية التعثر والخسارة المحتملة عند التعثر على مدى عمر األداة ويتم تخفيض العجز النقدي المتوقع بمعدل 

 التقريبي.
  في حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير، سوف يتم تصنيف هذه األدوات المالية  – ٣بموجب المرحلة

ن كأدوات تعرضت النخفاض ائتماني وسوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر الموجودات المالية بافتراض أ
 . ٪١٠٠نسبة احتمالية التعثر هي 

  
بتقدير الجزء المتوقع من االلتزام التي سيتم سحبه على مدى  المجموعةقوم توقعة لاللتزامات غير المسحوبة، تعند تقدير خسائر االئتمان الم

. يتم تخفيض التمويلت النقدية في حالة سحب عمره المتوقع. وبذلك تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى القيمة الحالية للعجز المتوقع في التدفقا
  التقريبي على التمويل.   المتوقعالفعلي  الربحبمعدل العجز النقدي المتوقع 

  
عند  يمثل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة نظرة مستقبلية ويقتضي االستناد إلى توقعات معقولة ومدّعمة بأدلة للظروف االقتصادية المستقبلية

  ات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان المتوقعة.تحديد الزياد
  
  
  

  
  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٢١

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

  
  (تابع) الموجودات المالية قيمة انخفاض  ٦-٤
  

  قياس خسائر االئتمان المتوقعة 
  
باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة استناداً إلى أربعة سيناريوهات قائمة على االحتمالية لقياس العجز النقدي المتوقع المخفض  مجموعةالقوم ت

توقع تب العقد والتدفقات النقدية التي بموج للمجموعةالفعلي التقريبي. يتمثل العجز النقدي في الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة  الربحبمعدل 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باالعتبار احتساب خسائر االئتمان المتوقعة على  ٩الحصول عليها. يأخذ المعيار رقم  المجموعة

ذ بوضع منهجيات ونماذج مع األخ المجموعة تأنها حاصل ضرب احتمالية التعثر والخسارة المحتملة عند التعثر والتعرض عند التعثر. قام
  بعين االعتبار الحجم النسبي للمحافظ ونوعيتها ودرجة تعقيدها.

  

ً وغيرها من البيانات اإلحصائية وتخضع للتعديل لتوضيح المعلومات  تستند هذه المعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة داخليا
  االستشرافية.

  

  فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية:
  

 ؛تمالية على مدى فترة زمنية معينةتتمثل في تقدير اح –ة التعثر احتمالي  
  يتمثل في تقدير التعرض للتعثر في تاريخ مستقبلي مع الوضع بعين االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض بعد  –التعرض عند التعثر

 ؛ وتقريرتاريخ ال
 

مترتبة على حدوث حالة تعثر في وقت معين. يستند التعرض عند التعثر إلى الفرق يتمثل في تقدير الخسارة ال –الخسارة المحتملة عند التعثر 
توقع الحصول عليها، بما في ذلك التدفقات النقدية من مصادرة ت لمجموعةا تبين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقات النقدية التي كان

  ض عند التعثر. الضمان. يتم عادةً التعبير عنها كنسبة مئوية من التعر
  

  العوامل االقتصادية العامة والمعلومات االستشرافية والسيناريوهات المتعددة
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تقدير عادل ومرجح لخسائر االئتمان بناء على االحتمالية من خالل تقييم  ٩يتطلب المعيار رقم 
  نبؤات الخاصة بالظروف االقتصادية المستقبلية. نطاق النتائج المحتملة الذي يتضمن الت

  
باعتبارها ثالثة سيناريوهات (سيناريو أساسي، سيناريو إيجابي، سيناريو سلبي). يرتبط  لمجموعةاعند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة، تضع 

والخسارة المحتملة عند التعثر. تتضمن أيضاً  كل سيناريو من هذه السيناريوهات بالدرجات المختلفة الحتمالية التعثر والتعرض عند التعثر
باإلضافة إلى قيمة الضمان أو المبلغ  تحصيل التمويل المتعثر، بما في ذلك احتمالية سداد التمويلعملية تقييم السيناريوهات المتعددة احتمالية 

   الذي سوف يتم الحصول عليه مقابل بيع األصل.
  
  ان المتوقعة على معلومات استشرافية واسعة النطاق كمدخالت اقتصادية مثل:  في نماذج خسائر االئتم لمجموعةاعتمد ت
  

 متوسط أسعار النفط 
  المؤشر االقتصادي المركب لألنشطة غير النفطية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
  المؤشر االقتصادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
  أسعار العقارات في دبي وأبوظبي 
 ف الفندقية في دبي إشغال الغر 
  

ة يجب إدراج العوامل االقتصادية العامة والمعلومات االستشرافية ضمن عملية قياس خسائر االئتمان المتوقعة وتحديد ما إذا كان هناك زياد
معلومات مناسبة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ تقديم االئتمان. يجب أن توضح عملية قياس خسائر االئتمان المتوقعة في كل فترة تقرير 

ت ومدعمة بأدلة في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتنبؤات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية. إن المدخال
بيان تلك السمات، يتم والنماذج المستخدمة الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة قد ال ترصد دائماً جميع سمات السوق في تاريخ البيانات المالية. ل

  أحياناً إجراء تعديالت نوعية أو تسويات باعتبارها تعديالت مؤقتة عندما تكون تلك الفروقات مادية بصورة جوهرية. 
  

  
  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٢٢

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

  
  (تابع) الموجودات المالية قيمة انخفاض  ٦-٤
  

   تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
  

ادت زلألصل المالي يتم إجراء تقييم للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس نسبي. من أجل تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان 
في لألصل المالي مخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع بمقارنة  لمجموعةاقوم ت، ة األصل الماليبصورة جوهرية منذ بداية نشأ

تاريخ التقرير بمخاطر التعثر عند بداية نشأة األصل المالي باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها في عمليات إدارة 
في تاريخ كل تقرير وذلك لكل أصل يعتبر  بشكل فردي ئتمانسوف يتم تقييم التغير في مخاطر اال .لمجموعةاالمخاطر المتبعة حالياً من قبل 

   لحاالت التعرض الفردي.وعلى مستوى القطاعات بالنسبة  منفردة هام بصورة
  

  عندما: ٢إلى المرحلة  ١يتم تحويل مجموعة الموجودات من المرحلة 
  
  االعتراف المبدئي؛ فيما يتعلق ب لمجموعةاتتغير احتمالية التعثر إلى درجة تتجاوز الحد الموضوع من 
  يوماً؛ و  ٣٠تكون األداة متأخرة السداد ألكثر من 
  لمجموعةاتُعتبر مخاطر االئتمان المرتبطة باألداة مرتفعة استناداً إلى المعايير النوعية الموضوعة من قبل  . 
  

ً لسياسة في نفس المرحلة حتى تفي بالمعايير الموضو ١من المرحلة  ٢تبقى األدوات المحولة إلى المرحلة  عة على مدى فترة محددة طبقا
  . لمجموعةا

  
على ما إذا كانت الموجودات المالية قد تعرضت النخفاض في التصنيف االئتماني في  ٣إلى المرحلة  ٢ترتكز عملية التحويل من المرحلة 

إلعداد التقارير المالية بما يتوافق مع المعيار  من المعايير الدولية ٩تاريخ التقرير. يبقى تحديد االنخفاض االئتماني دون تغيير بموجب المعيار 
  . ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

  
   الحكم االئتماني القائم على الخبرة

  
االئتماني القائم على  اباستخدام حكمه لمجموعةاقوم تفيما يتعلق بتكوين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة أن  لمجموعةاتتطلب منهجية 

  .لعوامل التي لم يتم رصدها في نتائج نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في جميع فترات التقاريرالخبرة ليشمل التأثير المقدر ل
  

معرضة خاللها لمخاطر االئتمان. يجب  لمجموعةافي االعتبار أقصى فترة تعاقدية تكون  لمجموعةاعند قياس خسائر االئتمان المتوقعة، تضع 
  ر المتوقعة، بما في ذلك خيارات الدفع المسبق وخيارات التمديد والتجديد.مراعاة جميع الفترات التعاقدية عند تحديد األعما

  
من المعايير الدولية إلعداد  ٩لتقييم االنخفاض في القيمة متطابق مع توجيهات المعيار رقم  لمجموعةاتبعه تال يزال تعريف التعثر الذي 

طلبات التنظيمية. إن السياسة المتعلقة بشطب معامالت التمويل ظلت دون التقارير المالية، دون اللجوء إلى االفتراضات كما يتوافق مع المت
  تغيير.

  
  العمر المتوقع 

  
لمخاطر االئتمان. كما يجب  لمجموعةاتعرض خاللها تأقصى فترة تعاقدية  اباعتباره لمجموعةاأخذ تقياس خسائر االئتمان المتوقعة،  عند

  حديد الفترة المتوقعة، بما في ذلك خيارات الدفع مقدماً وخيارات التمديد والتجديد. األخذ بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية عند ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٢٣

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

  
  (تابع) الموجودات المالية قيمة انخفاض  ٦-٤

  
  تعريف التعثر 

  
  أن األصل المالي متعثر السداد عندما:  لمجموعةاعتبر ت
  

  المجموعةدون لجوء  المجموعةيكون من غير المحتمل، ألسباب مالية أو غير مالية، أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه 
 التخاذ إجراءات مثل مصادرة الضمان (إن وجد)؛ أو 

 يوماَ.  ٩٠لمدة تزيد عن  المجموعةه االئتمانية المادية تجاه يعجز المقترض عن الوفاء بأي من التزامات 
 باالعتبار المؤشرات التالية: المجموعةأخذ تان المقترض تعثر عن السداد، عند تقييم ما إذا ك 

 مثل اإلخالل المادي بالتعهد؛ –مؤشرات نوعية  )١(
 ؛ والمجموعةالجهة الُمصدرة تجاه  مثل التأخر عن السداد أو عدم الوفاء بالتزام آخر من قبل نفس –مؤشرات كمية  )٢(
 بناًء على البيانات المعدة داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية. )٣(

 
في  إن المدخالت المستخدمة في تقييم ما إذا كان هناك أداة مالية في حالة تعثر عن السداد وأهميتها قد تتغير بمرور الوقت لتعكس التغيرات

  الظروف.
  

  ويل المعاد التفاوض بشأنهاتسهيالت التم
  
أحياناً بتقديم تنازالت أو إجراء تعديالت على الشروط األصلية للتمويل نظراً لألزمات المالية التي يواجهها المقترض عوضاً  المجموعةقوم ت

دما يتم تقديم هذه أن هذا التمويل متعثر السداد عن المجموعةعتبر تعن مصادر الضمان أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الضمان. 
وافق عليها في حال كان تل المجموعة تالتنازالت أو إجراء تلك التعديالت نتيجة األزمات المالية الحالية أو المتوقعة للمقترض والتي ما كان
عله غير تعرض العميل لظروف تج أو، المقترض في وضع مالي جيد. تشتمل المؤشرات على وجود أزمات مالية على عدم الوفاء بالتعهدات

. قد ينطوي التعثر على تمديد اتفاقيات السداد واالتفاق على شروط تمويل جديدة. فور إعادة التفاوض على قادر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية
ً  الربحالشروط، يتم قياس أي انخفاض في القيمة باستخدام معدل  لسياسة  الفعلي األصلي الذي تم احتسابه قبل تعديل شروط التمويل. طبقا

والمرحلة  ٢التصنيف بين المرحلة تحديد ، تتم متابعة التمويل المتعثر للتأكد من استمرار سداد الدفعات المستحقة في المستقبل. يتم المجموعة
على أساس كل تمويل على حدة. إذا أظهرت هذه اإلجراءات وجود خسارة متعلقة بالتمويل، يتم اإلفصاح عنها ومعاملتها كأصل تعرض  ٣

  لحين تحصيله أو شطبه.  ٣النخفاض في القيمة ضمن المرحلة 
  

جوهرية في  بإعادة تقييم ما إذا كانت هناك زيادة المجموعةقوم تدون إيقاف االعتراف به،  إذا تم إعادة التفاوض بشأن التمويل أو تعديله
. فور تصنيف األصل كتمويل ٣لمرحلة بعين االعتبار مدى ضرورة تصنيف الموجودات ضمن ا المجموعةضع تمخاطر االئتمان. كما 

شهر على األقل. من أجل إعادة تصنيف التمويل خارج فئة التمويل المتعثر، يتعين  ١٢متعثر، يظل ضمن هذه الفئة لفترة اختبار ممتدة حتى 
  على العميل الوفاء بجميع المعايير التالية: 

  

  ؛ دمنتظمة السدايجب أن تكون جميع التسهيالت المقدمة للعميل 
  و؛ منتظم السداد العقد المتعثرُمضي فترة االختبار التي تبلغ مدتها سنة واحدة اعتباراً من التاريخ الذي تم فيه اعتبار 
 سداد أكثر من دفعة ذات قيمة منخفضة من المبلغ األصلي أو الفائدة بصورة منتظمة خالل فترة االختبار . 

  
  )٢٠١٨يناير  ١مطبقة قبل انخفاض قيمة الموجودات المالية (السياسة ال

  
ة المطفأة يتم تقييم الموجودات المالية (بما في ذلك الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية والموجودات األخرى) التي يتم قياسها بالتكلف

كلفة المطفـأة أنها تعرضت النخفاض للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة في نهاية كل فتـرة تقرير. تعتبر الموجودات المالية المقاسة بالت
قدية في القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي، نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي بالموجودات المالية، على تأثر التدفقات الن

  المستقبلية المقدرة لألصل.
  
  
 
  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٢٤

  يضاحات حول البيانات المالية الموحدة إ
   ٢٠١٨مبر ديس ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

  
  (تابع) الموجودات المالية قيمة انخفاض  ٦-٤

  
  (تابع) )٢٠١٨يناير  ١انخفاض قيمة الموجودات المالية (السياسة المطبقة قبل 

  
  : دلة الموضوعية على انخفاض القيمةتتضمن األ

  
  أزمة مالية حادة للُمصدر أو الطرف المقابل؛  •
 بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في سداد الربح أو المبالغ األصلية؛  اإلخالل •
 أن يصبح من المرجح أن العميل سيشهر إفالسه أو سيقدم على إعادة الهيكلة المالية، أو •
 عدم وجود سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب صعوبات مالية. •

  
القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ويتم تتمثل قيمة خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في الفرق بين 

  احتسابها باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي لألًصل. 
  

الموجودات  يتم مباشرةً تخفيض القيمة الدفترية للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بما يعادل خسائر انخفاض القيمة، باستثناء
التمويلية واالستثمارية اإلسالمية حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية باستخدام حساب مخصص انخفاض القيمة. عندما ال يمكن تحصيل 
الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، يتم شطبها مقابل حساب مخصص انخفاض القيمة. ويتم خصم المبالغ المستردة من المستحقات 

تم شطبها في وقت سابق من حساب مخصص انخفاض القيمة. ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحساب مخصص انخفاض  التي
  القيمة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 

  
العتراف باالنخفاض إذا انخفض مبلغ خسائر انخفاض القيمة في فتـرة الحقة وأمكن ربط هذا االنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد ا

لقيمة في القيمة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقاً من خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد إلى المدى الذي ال تزيد فيه ا
 قيمة.الدفترية لألصل في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة عن التكلفة المطفأة إذا لم يكن قد تم االعتراف باالنخفاض في ال

  
  العقارات االستثمارية  ٧-٤

  
لالستخدام  المحتفظ بهالعقارات ل باإلضافةو لزيادة رأس المال ألتي يتم االحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجارية يتم تصنيف العقارات ا

ً  بالتكلفة العقارات االستثمارية قياس . يتمعلى أنها عقارات استثمارية المستقبلي الغير محدد . المتراكم وخسائر انخفاض القيمة الستهالكا ناقصا
  سنة. ٤٠مدى  على الثابت القسط أساس على االستهالك لالستثمار في المباني يتم احتساب

  

على أي  وال يكون من المتوقع الحصول نهائية بصورة االستخدام من سحبه عند أو استبعاده عند إيقاف االعتراف بالعقار االستثماري يتم
ضمن بيان االستثماري أو استبعاده االستبعاد. يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف االعتراف بالعقار  من مستقبلية يةمنافع اقتصاد

  . أو استبعاده التي يتم فيها إيقاف االعتراف بالعقار سنةالموحد في ال األرباح أو الخسائر
  

 المالك إشغال العقار من قبل من خالل انتهاء عليه يُستدل االستخدام في تغير هناك كونعندما ي إلى العقارات االستثمارية فقط تتم التحويالت
عندما  العقارات االستثمارية فقط من تتم التحويالت آخر أو االنتهاء من أعمال اإلنشاء أو التطوير. بينما لطرف تشغيلي عقد إيجار بدء أو

  البيع. بغرض التطوير بدء أو المالك إشغال العقار من قبل من خالل عليه يُستدل االستخدام هناك تغير في يكون
  

 الممتلكات والمعدات  ٨-٤
  

يتم احتساب االستهالك باستخدام يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعـد طرح االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. 
والمعدات للتحقق من  تالدفترية للممتلكا ةتتم مراجعة القيم سنة. ٢٠للمباني البالغ  اإلنتاجي المقّدر العمرطريقة القسط الثابت على مدى 

عندما تشير أحداث أو تغيرات في الظروف إلى أنه من المحتمل أال يتم استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود تعرضها النخفاض في القيمة 
القابلة لالسترداد والتي  األصل إلى قيمتهيمة القابلة لالسترداد المقدرة، يتم تخفيض قيمة مثل هذا المؤشر أو عندما تزيد القيم الدفترية عن الق

  من االستخدام، أيهما أكبر.  قيمتهتتمثل في قيمته العادلة بعد خصم تكاليف البيع و
 

ب القيمة الدفترية للعنصر تتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال عنصر من أحد بنود المعدات المحتسب بصورة منفصلة ويتم شط
بكافة  المستبدل. وتتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية لبند المعدات ذو الصلة. يتم االعتراف

  عند تكبد المصروفات.   الدخل الشاملالمصروفات األخرى ضمن بيان 



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٢٥

  يضاحات حول البيانات المالية الموحدة إ
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

  
  عقارات معاد استحواذها  ٩-٤

  
 ةالعقارات المستـردب االعترافمبدئياً يتم استـرداد حيازة بعض العقارات في حاالت معينة بعد سقوط الرهن على التمويل متعثـر السداد. يتم 

  .ة""االستثمارات العقاري ضمن ويتم إدراجها بالقيمة العادلة
  

  وغير الملموسةانخفاض قيمة الموجودات الملموسة   ١٠-٤
  

لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل وغير الملموسة في نهاية كل فتـرة تقرير، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة 
، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات لتحديد المؤشر القيمة. في حال وجود مثل هذخفاض اعلى تكبد تلك الموجودات لخسائر نتيجة ان

سترداد خسائر انخفاض القيمة (إن وجدت). إن لم يكن ممكناً تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالمدى 
  ليها األصل. للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إ

  
البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أكبر. عند تقييم القيمة من االستخدام،  فيلاتتمثل القيمة القابلة لالسترداد في القيمة العادلة مطروحاً منها تك

لمخاطر لقيمة الزمنية للمال والحالية ليتم احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام معدل ربح يعكس تقييمات السوق ا
  المتعلقة باألصل. 

  
صل (أو إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) أقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لأل

  الموحد. األرباح أو الخسائرالعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان الوحدة المنتجة للنقد) إلى أن تصل إلى قيمته القابلة لالسترداد. يتم ا
  

لقيمة القابلة لالسترداد إذا تم عكس خسارة انخفاض القيمة الحقاً، تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى أن تصل ل
انخفاض القيمة المقدرة المعدلة بحيث ال تزيد القيمة الدفترية المعدلة عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما لو لم يكن قد تم االعتراف ب

 األرباح أو الخسائرعكسها في بيان  الوحدة المنتجة للنقد) في السنوات السابقة. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة التي تمأو لألصل (
  الموحد.

  
  الزكاة  ١١-٤

  
ً لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وشركاتها التـابعة ويتم اعتمادها من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في  يتم احتساب الزكاة وفقا

  :على النحو التالي المنشآت المعنية
  
 من مجموع االحتياطيات العامة والقانونية  ٪٢ .٥٧٧٥خراجها نيابة عن المساهمين بنسبة إب المجموعة التي تلتزم الحصة من الزكاة

واالحتياطيات األخرى ومخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. يقوم بنك دبي اإلسالمي باحتسـاب الزكاة ودفعها  المحتجزةواألرباح 
ي تمويل شركة مساهمة خاصة. وطبقاً لذلك، لم يتم األخذ بعين االعتبـار أي ملكيته فحقوق بناًء على مركزه المالي الموحد، بما في ذلك 
  .ي ش.م.عبنك دبي اإلسالم يصلة بحصة مساهمزكاة في هذه البيانات المالية الموحدة فيما له 

 تصرف أموال الزكاة بواسطة لجنة يعينها مجلس اإلدارة ويحدد لها الئحة عملها.  
 ال تدخل في احتساب الزكاة وتستحق على المساهمين أنفسهم الزكاة على رأس المال المدفوع.  
  

  المخصصات  ١٢-٤
  

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو ضمني) نتيجة حدث سابق ويكون من المرجح أنها سوف 
  . تكون ملزمة بتسوية هذا االلتزام ويمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة موثوقة

 
ر تتمثل القيمة المعترف بها كمخصص في أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فتـرة التقرير مع األخذ في االعتبا

الدفترية ، فإن قيمته الحالي المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. إذا ما تم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام
   تكون هي القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

  
عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية أحد المخصصات من طرف آخر، يتم االعتراف بالمبلغ 

  أمكن قياس المبلغ المستحق بصورة موثوقة. مستحق القبض كأصل إذا أصبح من المؤكد بصورة معقولة أنه سيتم استالم التعويض وإذا
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٢٦

  يضاحات حول البيانات المالية الموحدة إ
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤
  
  (تابع) المخصصات  ١٢-٤

  
كمخصصات. يتم اعتبار العقد أنه عقد مثقل بااللتزامات  يتم االعتراف بااللتزامات الحالية المترتبة على العقود المثقلة بااللتزامات ويتم قياسها

عن المنافع االقتـصادية بموجب العقد عندما يكون لدى المجموعة عقداً تزيد فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات التعاقدية 
  المتوقع الحصول عليها من العقد.

  
  للموظفينتعويضات نهاية الخدمة   ١٣-٤

  
ً للقانون  تقوم المجموعة بالمساهمة في مخصص المعاشات والتأمينات الوطنية لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا

  .٢٠٠٠لسنة  ٢االتحادي رقم 
  

عمل لدولة اإلمارات التي تستوفي متطلبات قوانين ال المجموعةتقوم المجموعة بتقديم تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المغتربين طبقاً لسياسة 
  العربية المتحدة وتتوقف على قيمة التعويضات الحالية وعدد سنوات الخدمة في تاريخ التقرير.

  
   العمالت األجنبية  ١٤-٤

  
ً المعامالت بالعمالت األجنبية  يتم قيد   اريخ المعامالت.وسعار الصرف السائدة بتأل وفقا

  
السائد في نهاية فتـرة  الفوري األجنبية يتم تحديدها بتلك العملة األجنبية وتحويلها بسعر الصرف القيمة العادلة للموجودات المالية بالعملة إن

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة ب فيما يتعلق. الخاصة بها من أرباح أو خسائر القيمة العادلة التقريـر. يشكل عنصر العملة األجنبية جزءاً 
الموجودات ب فيما يتعلقالموحد.  األرباح أو الخسائربيان  ضمنالعملة األجنبية  بعنصر، يتم االعتـراف ائرالخسأو  األرباحالعادلة من خالل 

 ةالشـامل اإليرادات ضمنجنبية األعملة عنصر لل، يتم االعتـراف بأي األخرى ةالشامل اإليراداتالمالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
  .ىاألخر

  
ئر العمالت األجنبية، فيما يتعلق باألدوات المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، على أساس التكلفة يتم تحديد أرباح وخسا

  المـوحد. األرباح أو الخسائرالمطفأة لألصل ويتم االعتـراف بها ضمن اإليرادات األخرى في بيان 
  

سعر الصرف السائد بتاريخ بيان األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي وفقاً ل لشركات التابعةبات ا، يتم تحويل موجودات ومطلوتاريخ التقريـركما في 
يتم على . الخاص بهم وفقاً لمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل السنة الموحد، كما يتم تحويل بيان اإليرادات الشاملة المركز المالي الموحد

المبلغ ب يتم االعتراف، ما أجنبيةمنشأة كعنصر منفصل للملكية. عند استبعاد  لعمالت األجنبيةا تحويلفروق الصرف الناتجة عن  الفور إدراج
  الموحد. األرباح أو الخسائربيان  ضمنبتلك المنشأة  الخاصةحقوق الملكية  المعترف به ضمنالمتـراكم المؤجل 

  
   اإليجارعقود     ١٥-٤
  

. يتم تصنيف للمستأجر في نهاية مدة االجارة األصلعلي نقل ملكية  اتفاقية اإليجارا تنص عندم د إيجار تمويليجار كعقويعقود اإل يتم تصنيف
  .جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشـغيلي

  
  المجموعة بصفتها مؤجر

  
ني. تُضاف التكاليف المباشرة على أساس القسط الثابت على مدى فتـرة عقد اإليجار المع التشغيلي اإليجاريتم االعتراف بإيرادات عقود 

بها على المبدئية المتكبدة أثناء المفاوضات والترتيبات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر، ويتم االعتراف 
 . اإليجارأساس القسط الثابت على مدى فتـرة عقد 

  
  مستأجر الالمجموعة بصفتها 

  
، ما لم يكن ةجاراإلالتشغيلي كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فتـرة  اإليجار ودالمدفوعة بموجب عق يتم االعتراف بالمبالغ

 باإليجاراتهناك أساس منهجي آخر أكثر مالءمة للنمط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المستأجر. يتم االعتراف 
 كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها. بموجب عقود اإليجار التشغيليالمحتملة 



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٢٧

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤
  
  (تابع) اإليجارعقود     ١٥-٤

  
  (تابع)مستأجر الالمجموعة بصفتها 

  
إلبرام عقود إيجار تشغيلي، يتم االعتراف بهذه الحوافز كمطلوبات. يتم االعتراف بإجمالي امتيازات الحوافز  إيجاريهاستالم حوافز  في حال تم

، باستثناء الحاالت التي يوجد فيها أساس منهجي ةجاركانخفاض في المصروفات اإليجارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإل
  ءمة للنمط الزمني الذي يتم فيه استنفاذ المنافع االقتصادية من األصل المستأجر.آخر أكثر مال

  
   القيم العادلة  ١٦-٤

  
الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في  الثمنتتمثل "القيمة العادلة" في 
باستخدام إحدى تقنيات التقييم األخرى.  يمكن تقديره أو مالحظته بشكل مباشر ظر عما إذا كان هذا السعربغض النالسوق في تاريخ القياس 
إذا ما كان على المتشاركين  هذا األصل أو االلتزامتأخذ المجموعة بعين االعتبار سمات ألصل ما أو اللتزام ما، عند تقديـر القيمة العادلة 

  في تاريخ القياس. األصل أو االلتزامعتبار عند تحديد سعر بالسوق أخذ تلك السمات بعين اال
  

تاريخ في  نشطة بالرجوع إلى األسعار المتداولة في السوق عند إغالق التداول في أسواق مالية يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة
  قياس المطلوبات بسعر الطلب. قياس الموجودات بسعر العرض في حين يتميتم بيان المركز المالي الموحد. 

  
أو  )معامالت( معاملة بالرجوع إلى األسعار المعلنة لدى الوسطاء أو أحدثتحديد القيمة العادلة األوراق المالية غير المدرجة، يتم بفيما يتعلق 

شروط لحالية المطبقة على البنود ذات ت االعدساس المالمحتسبة علي ألتدفقات النقدية المتوقعة الى إ أو باالستناد القيمة السوقية لسندات مشابهة
  المخاطرة المشابهة. وخصائص

  
  شركات التقييم المهنية المستقلة.من قبل  التي تتم يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بشكل دوري على أساس التقييمات

  
ي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء هذه تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التال

  القياسات:
  

  : المدخالت التي تمثل أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألداة مطابقة. ١المستوى 
  

مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة غير  : مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى األول، والتي تكون ملحوظة، إما بصورة٢المستوى 
ت مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوا

رى حيث تكون جميع المدخالت الهامة مماثلة، واألسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخ
  ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية.

  
: مدخالت غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات التي تشتمل فيها أساليب التقييم على مدخالت ال ترتكز على بيانات ٣المستوى 

لحوظ على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بناًء على األسعار ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير م
 المدرجة ألدوات مماثلة بحيث تكون التعديالت واالفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة لتعكس الفروق بين األدوات.

  
   مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  ١٧-٤

  
والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد، وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة حق تتم مقاصة الموجودات 

  .قانوني ملزم بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها نية للتسوية على أساس صافي المبلغ
  
  
  
  
  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٢٨

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
   األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات  ٥

  
اإلدارة وضع األحكام والتقديرات  ، فإنه يتعين على٤ تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمبينة في اإليضاح رقم عند

فتراضات . ترتكز التقديرات واالاألخرى لتي ال تبدو واضحة بسهولة من المصادرا الدفترية للموجودات والمطلوباتحول القيم  واالفتراضات
  قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. .السابقة والعديد من العوامل األخرى التي يُعتقد بأنها معقولة التابعة لها على الخبرة

 
  بشأنها:تقديـرات أو االفتـراضات أو األحكام ال باستخدام اإلدارة قامتفيما يلي الجوانب الجوهرية التي 

  
  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان    ١-٥

  
شهر لموجودات  ١٢كمخصص يعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ، يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة ٦-٤كما هو مبين في اإليضاح 

إذا  ٢. ينتقل األصل إلى المرحلة ٣أو المرحلة  ٢داة المالية لموجودات المرحلة ، أو خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األ١المرحلة 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ما هي  ٩زادت مخاطر االئتمان بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي. ال يعرف المعيار رقم 

بعين  المجموعةأخذ تانت مخاطر االئتمان ألصل ما قد زادت بصورة جوهرية، الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. عند تقييم ما إذا ك
  االعتبار معلومات استشرافية نوعية وكمية معقولة ومدعومة.   

  
  تكوين مجموعات من الموجودات التي لها سمات متشابهة من حيث مخاطر االئتمان     ٢-٥

  
قوم المتشابهة من حيث المخاطر. تتجميع األدوات المالية على أساس السمات بصورة جماعية، يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة  عند

بمراقبة مدى مالءمة سمات مخاطر االئتمان بصورة مستمرة لتقييم ما إذا كانت ستظل متشابهة. هذا األمر ضروري لضمان  المجموعة
ترتب على ذلك تكوين محافظ جديدة أو تحويل موجودات إعادة تقسيم الموجودات بشكل مناسب في حالة تغير سمات مخاطر االئتمان. قد ي

  إلى محفظة قائمة تعكس بشكل أفضل السمات المتشابهة لمجموعة الموجودات من حيث مخاطر االئتمان. 
  
  النماذج واالفتراضات المستخدمة     ٣-٥

 
الية وتقدير خسائر االئتمان المتوقعة. يتم تطبيق العديد من النماذج واالفتراضات لقياس القيمة العادلة للموجودات الم المجموعةستخدم ت

أحكام لتحديد أنسب نموذج لكل نوع من أنواع الموجودات، ولتحديد االفتراضات المستخدمة في هذه النماذج، بما في ذلك االفتراضات 
  ئتمان المتوقعة.لمزيد من التفاصيل حول خسائر اال ٦-٤انظر إيضاح الرئيسية لمخاطر االئتمان.  بالمحركاتالمتعلقة 

  
 الموجودات المالية تصنيف  ٤-٥

  
يستـند تصنيف وقياس الموجودات المالية إلى نموذج األعمال الذي تستخدمه اإلدارة في إدارة موجوداتها المالية، ويستند كذلك على سمات 

مصنفة  بالمجموعةالموجودات المالية الخاصة عة أن التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية الخاضعة للتقييم. إن اإلدارة لديها القنا
  ومقاسة بالشكل المناسب.

  
تتمثل الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفـأة في تلك الموجودات المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ 

تعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل دفعات فقط للمبلغ األصلي بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط ال
  والربح. 

  
  .األخرى ةالشـامل اإليراداتبالقيـمة العادلة من خالل  على أنها مدرجة جميع االستثمارات األخرى يتم تصنيف

  
  االستـثمارات العقارية  ٥-٥

  
مدى أعمارها االنتاجية المقدرة، والتي تعتمد على االستخدام المتوقع لألصل والبلى االستثمارات العقاريـة على  يتم احتساب االستهالك على

  عـوامل تشغيـلية. لم تأخذ اإلدارة بعين االعتبار أي قيم متبقية إذ تـرى ذلك غيـر جوهرياً. يعتمدوالتلف المتوقع، والذي 
  

مة خاضعة ألحكام مادية وعدم يقين في التقديرات. يتم احتساب انخفاض يعتبر انخفاض قيمة العقارات االستثمارية بمثابة سياسة محاسبية ها
من  ١٣م قيمة العقارات االستثمارية على أنها الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية. يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى المعيار رق

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٢٩

  انات المالية الموحدة إيضاحات حول البي
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  األرصدة المصرفية والنقد   ٦
  

  ديسمبـر ٣١    
٢٠١٨  

  رـديسمب ٣١
٢٠١٧   

  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١١٤٫٠٣١  ١١٩٫٦٢٧    المصرفيةاألرصدة 
  ١٠  ١٠    النقد في الصندوق 

    -- ---------  -- ---------  
  ١١٤٫٠٤١  ١١٩٫٦٣٧    اإلجمالي 

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

ديسمبر  ٣١( ٪١ .٣٦عائدات بمعدل ربح نسبته  إلمارات العربية المتـحدة، وينتج عنهالدى بنوك في دولة ا المصرفية يتم االحتفاظ باألرصدة
١ .٠٧: ٢٠١٧٪.(  

  
  النقد وما يعادله ما يـلي: يتألفالمـوحد،  لغرض بيـان التدفقات النقدية

  
  ديسمبـر ٣١    

٢٠١٨  
  رـديسمب ٣١

٢٠١٧   
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١١٤٫٠٤١  ١١٩٫٦٣٧    النقدوالمصرفية األرصدة 
  )٦٦٫١١٤(  -    ناقصاً: ودائع ذات فترة استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر

    ------ -----  ------ -----  
  ٤٧٫٩٢٧  ١١٩٫٦٣٧    النقد وما يعادله

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

  ثمارية اإلسالمية، صافي الموجودات التمويلية واالست  ٧
  

  ديسمبـر ٣١    
٢٠١٨  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٧   

  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

  ٣٫٠١٠٫١٣٢  ٢٫٤٨٥٫٨٣١    إجارة
  ٢٤٩٫٠٦٨  ٢١٦٫٣٩١    استصناع وإجارة آجلة

  ٢٩٠٫٠٤٤  ١٥٤٫٩١٠    مدينة ةمرابحاستثمارية وذمم مضاربات 
     --------------   -------------  
    ٣٫٥٤٩٫٢٤٤  ٢٫٨٥٧٫١٣٢  

  )٦٫١٢٣(  )١٫١٢٣(    ناقصاً: اإليرادات المؤجلة 
     --------------   -------------  

  ٣٫٥٤٣٫١٢١  ٢٫٨٥٦٫٠٠٩    إجمالي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
        

  )٤٦٥٫٤٣٨(  )٤١٩٫٩١٩(  ٢-٧  ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة 
     --------------   -------------  

  ٣٫٠٧٧٫٦٨٣  ٢٫٤٣٦٫٠٩٠    ي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي إجمال
    ========  =======  
  

  تقع كافة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية الممولة من قبل المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٣٠

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ية في للسنة المنته

  
  (تابع)الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية، صافي   ٧

  
  حسب المرحلةوخسائر االئتمان المتوقعة القيمة الدفترية للتعرض   ١-٧
  

  

  ٢٠١٨يناير  ١كما في    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في   

 
إجمالي القيمة 

  الدفترية
خسائر االئتمان 

  المتوقعة
إجمالي القيمة 

  دفتريةال
خسائر االئتمان 

  المتوقعة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ١٧٣٫٨٨٩  ٢٫٥٦٣٫٠٦٧  ١٥٥٫٦٠٢  ٢٫٠١٠٫٠٧٦  ١المرحلة 
  ٤٢٫٢٤٨  ١٧٨٫٣٦٩  ٥٢٫٧٤٢  ٢٥٦٫٥٢١  ٢المرحلة 
  ٢٤٩٫٣٠١  ٨٠١٫٦٨٥  ٢١١٫٥٧٥  ٥٨٩٫٤١٢  ٣المرحلة 

  ------------ --   -----------   --------------  ------ -----  
  ٤٦٥٫٤٣٨  ٣٫٥٤٣٫١٢١  ٤١٩٫٩١٩  ٢٫٨٥٦٫٠٠٩  اإلجمالي

  ========  ======  ========  ======  
  
  مخصص انخفاض القيمة  ٢-٧
  

  ٢٠١٧  اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   إيضاح  
  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    
              

  ٥٠٥٫٨٤٩  ٤٦٥٫٤٣٨  ٢٤٩٫٣٠١  -  ٢١٦٫١٣٧     يناير ١الرصيد في 
مخصص تم عكسه عند التحول 

من المعايير  ٩للمعيار رقم 
  الدولية إلعداد التقارير المالية

  

)٢١٦٫١٣٧(  -  - )٢١٦٫١٣٧(  -  
خسائر االئتمان المتوقعة المعترف 

 ٩بها عند تطبيق المعيار رقم 
من المعايير الدولية إلعداد 

  التقارير المالية

  

٢١٦٫١٣٧  -  ٤٢٫٢٤٨  ١٧٣٫٨٨٩  -  
    ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ 

  ٥٠٥٫٨٤٩  ٤٦٥٫٤٣٨  ٢٤٩٫٣٠١  ٤٢٫٢٤٨  ١٧٣٫٨٨٩    معاد بيانه –يناير  ١الرصيد في 
              

انخفاض القيمة خالل مخصص 
  ٤٩٫٢٢٥  ٦٩٫٣٨٣  ٧٧٫١٧٦  ١٠٫٤٩٤  )١٨٫٢٨٧(  ٢١  السنة

  )٨٩٫٦٣٦(  )١١٤٫٩٠٢( )١١٤٫٩٠٢(  -  -     مخصص تم شطبه
   ---------- -   -----------  ------------  ------------  ----------- 

  ٤٦٥٫٤٣٨  ٤١٩٫٩١٩  ٢١١٫٥٧٥ ٥٢٫٧٤٢  ١٥٥٫٦٠٢     ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   ====== ====== ====== ====== ====== 

  
    

  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يفي  ٩ر رقم بموجب المعيالدى المجموعة كافة الموجودات المالية قيمة مخصص انخفاض إن 
  مخاطر ائتمان تنظيمي. يلم يتم وضع احتياط ،بمتطلبات األحكام التنظيمية للمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وبالتالي

  
  الضمانات

  

، لهيكل التمويلي لإلجارةوفقاً لللحد من التعرض لمخاطر االئتمان.  تبـرم المجموعة تـرتيبات ضمانات مع أطراف مقابلة في الظروف المالئمة
  حتى يقوم العميل (المستأجر) بالوفاء بجميع التـزاماته بموجب عقد اإلجارة المعني. بالملكية القانونية للعقارات التمويلية المجموعة تحتفظ

  

، ٢٠١٨ديسـمبـر  ٣١، كما في بصورة فرديةمنخفضة القيمة التسهيالت إن القيمة العادلة للضمانات التي تحتفظ بها المجمـوعة بخصوص ال
  مليـون درهم). ٩٦٥: ٢٠١٧مليـون درهم ( ٨٠٩تبلغ 

  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٣١

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ىخراأل ةالشـامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  المسجلة خرىاألستثمارات اال  ٨

  ديسمبـر ٣١    
٢٠١٨  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٧   

  ألف درهم  ألف درهم      
        االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشـاملة األخرى

  ٤٩٫٩٧٢  ٥٥٫٥٣٤    الرصيد في بدايـة السنة
  -  ٩٫٣٠٠    السنةمشتريات خالل 

  ٥٫٥٦٢  )٥٫٠٢٤(    التغير في القيمة العادلة
    ----------  ---------  

  ٥٥٫٥٣٤ ٥٩٫٨١٠    الرصيد في نهاية السنة
    =====  =====  

من النظام المتدرج  ١تتمثل االستثمارات األخرى بصورة رئيسية في االستثمار في أسهم بنك دبي اإلسالمي، ويتم قياسها ضمن المستوى 
  للقيمة العادلة.

  
  العقارات االستثمارية  ٩

  عقارات أخرى  أراضي  
   ةمارياستث اتعقار

  اإلجمالي  قيد اإلنشاء
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          التكلفة
  ٩١٥٫٨٦٨  ٩٫٥٦٦  ٥٣٨٫٨٥٦  ٣٦٧٫٤٤٦  ٢٠١٨يناير  ١في 

  ١١٧٫٨٦٠  -  ١١٧٫٨٦٠  -  اإلضافات 
  )٢٩٫٥٦٨(  -  )٢٩٫٥٦٨(  -  االستبعاد

  )٦٣٠(  -  )٦٣٠(  -  التحويالت
  -  )٩٫٥٦٦(  ٩٫٥٦٦  -  إعادة القياس

  ----- -------   ------------  ---------  --------- -----  
  ١٫٠٠٣٫٥٣٠  -  ٦٣٦٫٠٨٤  ٣٦٧٫٤٤٦  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

   ------------  ------ -----  ---------  ---------- ----  
          االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة

  ٢٤١٫٥٠٩  ١٫٧٤١  ٨٨٫٨٨٠  ١٥٠٫٨٨٨  ٢٠١٨يناير  ١في 
  ١٤٫٥٣٤  -  ١٤٫٥٣٤  -  المحمل على السنة

  )١٫٨٨٤(  -  )١٫٨٨٤(  -  االستبعادات
  -  )١٫٧٤١(  ١٫٧٤١  -  إعادة القياس

  )١٦٨(  -  )١٦٨(  -  التحويالت
  )١٠٠٫٠٠٠(  -  )٢٥٫٠٠٠(  )٧٥٫٠٠٠(  أخرى

  ----- ------  ---------- -  ---------  ----------- --  
  ١٥٣٫٩٩١  -  ٧٨٫١٠٣  ٧٥٫٨٨٨  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  ------ -----  ----------  --------  ---------- ---  
          القيمة الدفترية

  ٨٤٩٫٥٣٩  -  ٥٥٧٫٩٨١  ٢٩١٫٥٥٨  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  ======  ======  ====  =======  
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 ٣٢

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) العقارات االستثمارية  ٩

  

  عقارات أخرى  أراضي  
   ةاستثماري تاعقار

  اإلجمالي  قيد اإلنشاء
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          التكلفة
  ٧٩٧٫٦٥٤  ٩٫٥٦٦  ٤٢٠٫٦٤٢  ٣٦٧٫٤٤٦  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ١٥٦٫٧١٦  -  ١٥٦٫٧١٦  -  اإلضافات خالل السنة
  )٣٨٫٥٠٢(  -  )٣٨٫٥٠٢(  -  االستبعاد

   -----------   -----------  ---------  -------- ---  
  ٩١٥٫٨٦٨  ٩٫٥٦٦  ٥٣٨٫٨٥٦  ٣٦٧٫٤٤٦  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

   -----------   -----------  ---------   -----------  
          االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة

  ٢٤٥٫٢٢١  ١٫٧٤١  ٩٢٫٥٩٢  ١٥٠٫٨٨٨  ٢٠١٧يناير  ١في 
  ٢٣٫٧٦٧  -  ٢٣٫٧٦٧  -  المحمل على السنة

  )٢٥٫٠٠٠(  -  )٢٥٫٠٠٠(  -  أخرى
  )٢٫٤٧٩(  -  )٢٫٤٧٩(  -  بعاداالست

   -----------  ----------  --------   -----------  
  ٢٤١٫٥٠٩  ١٫٧٤١  ٨٨٫٨٨٠  ١٥٠٫٨٨٨  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

   -----------  ----------  --------   -----------  
          القيمة الدفترية

  ٦٧٤٫٣٥٩  ٧٫٨٢٥  ٤٤٩٫٩٧٦  ٢١٦٫٥٥٨  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  ======  ======  =====  ======  
  
 ٣١. قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة العقارات االستثمارية الُمحتفظ بها من قبل كافةتقع 

  مليون درهم) من خالل حجز رهن عقاري. ١٥٦ .٧: ٢٠١٧درهم ( مليون ١١٧ .٩عقارات بمبلغ باسترداد ملكية  ٢٠١٨ديسمبر 
  

لديهم المؤهالت والكفاءة المهنية الالزمة والخبرة بمكان وفئة العقارات  مستقلين عن المجموعة من قبل مقيمين متخصصين اتالتقييم تم إجراء
التي تقوم على افتـراض أن قيمة إحدى العقارات قد تـرصد على طريقة المعامالت المماثلة  اتالتقييم تاالستثمارية الخاضعة للتقييم. استند

  ها باألسعار المحققة من المعامالت التي تمت على عقارات أخرى مماثلة.بمقارنت
  

. ترتكز درهم) مليون ٨٨٣: ٢٠١٧( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١درهم كما في  مليون ٩٩٠تبلغ القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لدى المجموعة   
  ).٣وى على مدخالت السوق غير الملحوظة (أي المستالقيمة العادلة بصورة رئيسية 

  
  المبالغ والمصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى  ١٠

    ٢٠١٧  ٢٠١٨   
  ألف درهم  ألف درهم      

        
  ١٣٫٩٢٣  ١٠٫١٧٦    رسوم إدارية مستحقة القبض

  ٤٫٦٢٦  ٤٫٦٢٦    رسوم إدارة المحفظة مستحقة القبض
  ٤٫٣٢٢  ٤٫٣٢٢    عموالت مستحقة القبض

  ٢٧٫٢١٧  ٢٨٫٤٧٢    أخرى
    ---------  ---------  
    ٥٠٫٠٨٨  ٤٧٫٥٩٦  
    =====  =====  

  
  درهم). ٣ .٣: ٢٠١٧درهم ( ٣ .٣يتم بيان الذمم المدينة األخرى بقيمة صافية من المخصص البالغ 
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 ٣٣

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الممتلكات والمعدات  ١١

    ٢٠١٧  ٢٠١٨   
  ألف درهم  درهم ألف      

        
        التكلفة

  ٢١٫١٠٢  ٢١٫١٠٢    يناير ١الرصيد في 
  -  ٦٣٠    التحويالت

    ----------  ----------  
  ٢١٫١٠٢  ٢١٫٧٣٢    ديسمبر ٣١الرصيد في 

    =====  =====  
        

        االستهالك المتراكم
  ٧٫١٢٢  ٨٫١٧٧    يناير ١الرصيد في 

  ١٫٠٥٥  ١٫٠٥٨    المحمل على السنة
  -  ١٦٨    ويالتالتح

    --------  --------  
  ٨٫١٧٧  ٩٫٤٠٣    ديسمبر ٣١الرصيد في 

    ====  ====  
        

  ١٢٫٩٢٥  ١٢٫٣٢٩    ديسمبر ٣١القيمة الدفترية في 
    =====  =====  

  
  الزكاة  ١٢

  
  مليون درهم). ٣ .٢: ٢٠١٧مليون درهم ( ٣ .٥، بلغ التزام الزكاة المستحقة مبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  
  الذمم الدائنة واالستحقاقات والمطلوبات األخرى  ١٣

    ٢٠١٧  ٢٠١٨   
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح    

        
  ٧٢٣  ٩٠٤    أرباح مستحقة الدفع من التزامات التمويل اإلسالمي

  ٢٨٫٢٠٣  ٨٫٨٥٠    ذمم حسابات دائنة
  ١١٫٠٦٢  -    ذمم العقار وذمم المطور الدائنة
  ١٨٫٣١٨  ١٥٫٣١٥    توزيعات أرباح غير مطالب بها

  ١١٫١١٦  ١٠٫٦٢٣  ١-١٣  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
  ٢٦٫٢٧٦  ٢٣٫٤٩٦    استحقاقات ومطلوبات أخرى

    ----------  ----------  
    ٩٥٫٦٩٨  ٥٩٫١٨٨  
    =====  ======  

  
  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  ١-١٣

    ٢٠١٧  ٢٠١٨   
  ألف درهم  ألف درهم      

        
  ١٠٫٣٨٩  ١١٫١١٦    لسنةالرصيد في بداية ا
  ١٫٤١٧  ١٫٧٦٦    المحمل على السنة

  )٦٩٠(  )٢٫٢٥٩(    المبالغ المدفوعة خالل السنة
    ---------  ---------  
    ١١٫١١٦  ١٠٫٦٢٣  
    =====  =====  
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 ٣٤

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  التزامات التمويل اإلسالمي  ١٤

  
        ٢٠١٧  ٢٠١٨   

  ألف درهم  ألف درهم      
        

  ١٫٣٣٠٫٠٠٠  ٧٩٠٫٠٠٠    وكاالت
    -------- ------   -------------  

  ١٫٣٣٠٫٠٠٠  ٧٩٠٫٠٠٠    اإلجمالي
    ========  =======  

  
  الوكاالت

  
ً  ٪٥ .١٥الوكاالت هذه بلغ متوسط معدل الربح الفعلي على ـرة األجل من بنك دبي اإلسالمي. حصلت المجموعة على ودائع وكالة قصي  سنويا

  سنوياً). ٪٤ .٨: ٢٠١٧ديسمبـر  ٣١(
  

         رأس المال  ١٥
 

: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١درهم لكل سهم ( ١ بقيمةسهم عادي مصرح به  ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠تم إصدار  ،٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  مل.درهم لكل سهم) وتم دفع قيمتها بالكا ١ بقيمةسهم عادي مصرح به  ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  
  االحتياطي القانوني   ١٦

  
قد تقرر   .قانونياالحتياطي ال إلى السنوية األرباح من ٪١٠ تحويل ، يجبللشركةاألساسي  التجارية والنظام الشركات قانون وفقاً لمتطلبات

 غير االحتياطي هذا ع. إنالمدفو المال رأس من ٪٥٠ مساوياً لـ االحتياطي رصيد هذا يصبحالشركة إيقاف هذه التحويالت السنوية عندما 
   .لدولة اإلمارات العربية المتحدة التجارية الشركات قانون عليها ينص التي الحاالت في إال للتوزيع قابل

  
  االحتياطي العام  ١٧

  
ناًء على توصيـة وفقاً للنظام األساسي للشركة، يتم التوقف عن الخصومات إلى االحتياطي العام بقرار يصدر عن الجمعية العمومية العادية ب

مال الشركة المدفـوع. لم يقتـرح مجلس اإلدارة أية تحويالت إلى االحتيـاطي من رأس ٪٥٠ل هذا االحتيـاطي إلى مجلس اإلدارة عندما يص
ـة مال الشركة المدفـوع. يتم استخدام هذا المخصص ألغراض تحددها الجمعية العموميمن رأس ٪٥٠العام إذ أن المخصص يزيـد على نسبة 

  في اجتماعها العادي بناًء على توصيـة أعضـاء مجلس اإلدارة.
  

 

  االحتياطي الخاص  ١٨
  

 

  حسب التوصيات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتـحدة المركزي غيـر قابل للتوزيع. رصدهإن االحتياطي الخاص الذي تم 
  

   الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةاإليرادات من   ١٩
  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨   
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٦٨٫٧٢٦  ١٥٢٫٢٩٣    إيرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
  ٩٫٥٩٧  ٩٫٧٣٢    رسوم معامالت وإيرادات الرسوم األخرى

    ----- ------  ----- ------  
    ١٧٨٫٣٢٣  ١٦٢٫٠٢٥  
    ======  ======  
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 ٣٥

  لمالية الموحدة إيضاحات حول البيانات ا
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
   اإليرادات األخرى  ٢٠

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨   
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٨٫٥٠٤  ١٨٫٥٠٤    رسوم إدارة المحفظة
  ١٤٫١٩٩  ١٦٫٣٣٢    اإليرادات اإليجارية من العقارات االستثمارية 

  ١٤٫٥١٧  -    رسوم أخرى قابلة لالسترداد من العمالء
  ١٨٫٢٣١  ٥٤٫١٤٨    أخرى

    ----------  ---------  
    ٦٥٫٤٥١  ٨٨٫٩٨٤  
  
   

  =====  =====  

   خسائر انخفاض القيمة، صافي  ٢١
  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨   
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

  ٤٩٫٢٢٥  ٦٩٫٣٨٣  ٢-٧  صافي - المحمل على الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
  )٢٥٫٠٠٠(  )١٠٠٫٠٠٠(    الستثماريةالمحرر من العقارات ا

    ------- -----  ----------  
    )٢٤٫٢٢٥  )٣٠٫٦١٧  
    =======  =====  

  
  االرتباطات  ٢٢

  
مليون  ١٥٥ .٩: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ١٤٢ .٢بلغت ارتباطات تقديم االئتمان غير القابلة لإللغاء  ،٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  .درهم)
  

  ارئةااللتزامات الط  ٢٣
  

مليون درهم) لصالح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ٥٠: ٢٠١٧ديسـمبـر  ٣١مليون درهم ( ٥٠ضمان بمبلغ  الشركة األم تقدم )أ
  مقابل رأس المال.

  
مبلغ ستـرداد ال دولة اإلمارات العربية المتحدةضد بعض العمالء في عض الدعاوى القانونية بب ، كما في تـاريخ التقريـر،المجموعة تتقدم )ب

، وبناًء اكم. ال تـزال تلك الدعاوى القانونية في مراحل التداول المختلفة لدى المحمليون درهم) ٢٩٩: ٢٠١٧ديسمبـر  ٣١مليـون درهم ( ١٤٠
. القائمةصدة األر كافة، وتطالب المجموعة باستـرداد عن في صحة تلك الدعاوى المتقابلةالمجموعة تطإدارة على االستشارة القانونية، فإن 

 المالية المـوحدة. البياناتهذه  ضمن دعاوي قضائيةأي  مقابلأي مخصص  رصد، لم يتم وعليه
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 ٣٦

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة المخاطر     ٢٤

  
 المخاطر وضوابط لحدود تخضع مستمرة ومراقبة وقياس تحديد عملية خالل من ولكن تتم إدارتها المجموعة أنشطة في مخاطرال تكمن

الشركة األم، يتم تنفيذ كافة أنشطة إدارة المخاطر على مستوى  اسي من إدارة التمويل العقاري لدىنظراً ألن تمويل تمثل جزء أس أخرى.
المجموعة. استمرارية لربيحة و هامة المخاطر إدارة ليةعم إنالشركة األم من خالل هيكل الحوكمة وإدارة المخاطر الخاص بالشركة األم. 

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق حيث أن األخيـرة مقسمة إلى مخاطر تجارية ومخاطر غيـر تجارية. 
  كما تتعرض المجموعة إلى المخاطر التشغيلية.

  
 خالل من مراقبتهم وقطاع العمل، حيث تتم والتكنولوجيا البيئة في كالتغيرات األعمال مخاطر المستقلة المخاطر مراقبة عملية ال تشمل

  .للمجموعة االستراتيجي عملية التخطيط
  

الوسائل والهيكل التنظيمي الذي تستخدمه من لق بالقيام بأعمالها وعملياتها والمخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة فيما يتع فيما يلي
  .نالمساهمي قيمالمخاطر استـراتيجياً وذلك لتطويـر أجل إدارة 

  
  المخاطر. وسياسات إدارة استراتيجيات اعتماد وعن كافة المخاطر عام إلدارة وضع منهج مسؤول عن اإلدارة مجلس إن
  

رة المخاطر وقسم إدارة يتم دعم مجلس إدارة الشركة من لجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة ولجنة إداكما هو موضح أدناه، 
  .المخاطر ولجنة إدارة المطلوبات والموجودات وقسم التدقيق الداخلي التابع للشركة األم والتي تتولى تحديد المخاطر ومراقبتها وإدارتها

  
  المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة  إدارة لجنة

 
وحدود إدارة المخاطر،  وسياسات وآليات استراتيجيات عامة عن وضعمسؤولة بصورة  المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة إدارة لجنة إن

وكذلك  األساسية إدارة المخاطر عن أنها مسؤولة كما ،بيق تلك االستراتيجيات والسياساتوكذلك تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تط
  القرارات المتعلقة بالمخاطر. ومراقبة إدارة

  
  لجنة إدارة المخاطر

  
  أعمال اإلدارة اليومية للمخاطر إلى لجنة إدارة المخاطر.تم تفويض 

  
تكون لجنة إدارة المخاطر مسؤولة بشكل عام عن دعم لجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة لتطوير ووضع استراتيجية وسياسات 

ود الموضوعة للمخاطر ومراقبـة التعرض للمخاطر وآليات وحدود إدارة المخاطر. كما تكون اللجنة مسؤولة عن ضـمان االلتزام بكافة الحد
  وتنفيذ التوجيهات الصـادرة عن الجهات التنظيـمية (أي مصرف اإلمارات العربية المتـحدة المركزي).

  
  المخاطر إدارة قسم

 
طر ضمن حدود مقبولة وفقاً بقاء المخا لضمان وذلك المخاطر اإلجراءات المتعلقة بإدارة تطبيق واتباع مسؤولية إدارة المخاطر قسم يتولى

الموافقة على  عن مسؤول ويكون القسم لما هو مصرح به من قبل مجلس لجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة.
  بشكل عام. كافة المخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومراقبة ومخاطر المحفظة ومخاطر االئتمان وإدارة االئتمانيةالتسهيالت 

  
  الداخلي قسـم التدقيق

 
بفحص  يقوم الذيو للمجموعة الداخلي التدقيق قسم قبل من على مستوى المجموعة بصورة دورية المخاطر إدارة على عمليات التدقيق يتم

 تقرير حول كافة النتائج ويقدم اإلدارة مع التقييمات كل نتائج الداخلي التدقيق قسم يناقش ومدى التزام المجموعة بها. اإلجراءات كفاية مدى
  التدقيق المنبثقة من مجلس اإلدارة. لجنة إلى والتوصيات
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 ٣٧

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع)إدارة المخاطر     ٢٤

  
  لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات

 
 بصورة الشامل. كما أنها مسؤولة المالي والهيكل المجموعة ومطلوبات موجودات إدارة عن ؤولةمس لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات إن

 ومخاطر السيولة التي تتعرض لها المجموعة. التمويل إدارة مخاطر عن رئيسية
 

ات والمطلوبات مسؤولة الموجود إدارة بمراقبة أداء الموجودات والمركز المالي للمجموعة. إن لجنة لجنة الموجودات والمطلوبات تقوم
مصادر التمويل البديلة، ومراجعة معدل مخاطر السوق ومستويات ت إدارة المخاطر، ورصد السيولة وأيضا عن وضع معاييـر ومنهجيا

  وتحديد معاييـر التسعيـر وقاعدة معدل أرباح شركة تمويل. النظاميرأس المال 
  

  هيئة الرقابة الشرعية
  

 ً يل ونظامها األساسي، فإن شركة تمويل لديها هيئة رقابة شرعية تشرف على جميع نواحي العمليات من أجل عقد تأسيس شركة تمول وفقا
ً  الشركةضمان أن أنشطة  لمبادئ الشريعة. إن هيئة الرقابة الشرعية مسؤولة عن مراجعة األنشطة التشغيلية والتمويلية  تُنفذ وفقا

بارة عن مجلس توافقها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية بناًء على تفسيـرها. وبما أن الهيئة عواالستثمارية للمجموعة للتأكد من التـزامها و
ها أيضا تدقيق أنشطة العمل المنفذة وتقديم تقريـر مستقل إلى المساهمين بخصوص تطبيق مبادئ الشريعة في مختلف إشرافي فإن من مهما

  أنشطة المجموعة. 
  

مجموعة، يتم إعداد تقاريـر مخاطر مفصلة بالتحديد ويجري توزيعها من أجل ضمان قدرة كل أقسام ال لدىالمستويات  فيما يتعلق بكافة
المجموعة على الحصول على كافة المعلومات الحديثة الضرورية الهامة إلدارتها بأفضل األشـكال المناسبة ومراقبة مخاطرها المتضمـنة 

  .في األنشطة
  

  وعة:أنواع المخاطر التي تتعرض لها المجم
  

  مخاطر التـركـز
  

 يكون لهم عندما أو الجغرافية المنطقة نفس في أنشطة أو متشابهة، أنشطة المقابلة األطراف من عدد يزاول عندما مخاطر التركز تنشأ
 السياسية أو اديةالظروف االقتص في بالتغيرات مماثل بشكل تتأثر التعاقدية بالتزاماتهم قدرتهم على الوفاء يجعل مما مماثلة اقتصادية سمات

 أو أعمال بذاته قطاعجنسية معينة أو  على تؤثر التي التطورات تجاه المجموعة ألداء النسبية الحساسية إلى مخاطر التركز تشير غيرها. أو
  معينة. جغرافية منطقة على

  
على االحتفاظ بمحافظ مالية متنوعة، الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة تـركز  مخاطر التـركزتجنب  من أجل

  يتم تأكيد ذلك من خالل مراقبة لجنة االئتمان، وبالتالي تتم مراقبة تـركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها.
  

  مخاطر االئتمان
  

خسارة مالية. ل كبد المجموعةما يترتب عليه تبالتـزامه من إخفاق العميل أو الطرف المقابل في الوفاء  المخاطر فيمخاطر االئتمان  تتمثل
المخاطر االئتمانية بشكل فعال وفقاً  يتم مراقبةالتي تقوم بها المجموعة.  اليومية تنتج مثل تلك المخاطر عن األنشطة التمويلية اإلسالمية

  ن.االئتماب الخاصة معاييـرالللسياسات االئتمانية التي تعّرف بوضوح صالحيات التمويل الممنوحة واإلجراءات و
  

للمخاطر والحفاظ على حدود االئتمان والحد من المعامالت مع  التعرضالمخاطر االئتمانية بمراقبة  السيطرة علىتحاول المجموعة 
سليمة وتحتفظ بها وفقاً إلرشادات سياسة ائتمان معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  ائتمانيةاألطراف المقابلة المحددة. أنشأت المجموعة محفظة 

إلدارة المخاطر تشمل موافقات ائتمانية والرقابة على التعرضات للمخاطر وتوجيه السياسة االئتمانية نحو  بوضع إجراءاتلمجموعة تقوم ا
وحدات األعمال والتقييمات االئتمانية المصممة بشكل جيد ومراجعة التعرضات على األساس الفردي والمحفظة وتشكيل إجراءات إلدارة 

  خصص.تالكبيـرة. يتم االلتفات بصورة خاصة نحو إدارة الموجودات التمويلية المتأخرة من خالل فريق تحصيل مالمشاكل االئتمانية 
  

. وبوجود الهيكل التمويلي االئتمان تدخل المجموعة في اتفاقيات ضمان مع األطراف المقابلة في ظروف مالئمة للحد من التعرض لمخاطر
  لعقار الممول لدى المجموعة حتى يفي العميل (المستأجر) بجميع التـزاماته بموجب عقد اإلجارة المعني.لإلجارة، فإنه يتم االحتفاظ بملكية ا
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 ٣٨

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (تابع)إدارة المخاطر     ٢٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان
  

  أخرى ائتمانية تعزيزات أو ضمانات العتبار أيأقصى تعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ با
 

إن الحد األقصى للتعرض موضح بإجمالي لعناصر بيان المركز المالي الموحد.  االئتمان لمخاطر تعرض أقصى التالي الجدول يوضح
  المبـالغ.

  
  إجمالي     

  أقصى تعرض
  إجمالي 

  أقصى تعرض
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم   
       

  ١١٤٫٠٣١  ١١٩٫٦٢٧   فيةمصرأرصدة 
  ٣٫٥٤٣٫١٢١  ٢٫٨٥٦٫٠٠٩   موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

  ٥٠٫٥٢١  ٥٠٫٠١٢   سلفيات وذمم مدينة أخرى
   ------------ ---   -------------  

  ٣٫٧٠٧٫٦٧٣  ٣٫٠٢٥٫٦٤٨   اإلجمالي 
   ========  =======  
       

  ١٥٥٫٨٩٣  ١٤٢٫١٨٨   ارتباطات تقديم االئتمان غير القابلة لإللغاء
   ======  ======  
  

  .من األدوات المالية فئةلكل  لمخاطر االئتمان أقصى تعرضلمزيد من التفاصيل حول  ذات الصلة،الرجوع إلى اإليضاحات  يتعين
  

به أو أيه  قبل األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ، وذلك حسب قطاع األعمالموجودات المجموعة المالية  تحليل ٢٥في إيضاح رقم يتم 
  .تعزيزات ائتمانية أخرى

  
يتنوع الحد األقصى إلجمالي تعرضات المجموعة بين القطاعات البنكية والعقارية وقطاعات أخرى بالرغم من تمركز غالبية تلك 

  التعرضات في دولة اإلمارات العربية المتـحدة.
  

 فئة. يظهر الجدول أدناه نوعية االئتمان حسب ةداخلي ةائتماني اتصنيفجودة االئتمان للموجودات المالية باستخدام تبإدارة المجموعة  تقوم
  نظام تصنيف االئتمان لدى المجموعة. إلى الموجودات المالية استناداً 

  
  اإلجمالي ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   ٢٠١٨ديسـمبـر  ٣١في 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ١١٩٫٦٢٧  -  -  ١١٩٫٦٢٧  مصرفيةأرصدة 
          موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

  ١٫٩٩٨٫٥٠٢  -  ٤٧٫٠٦٧  ١٫٩٥١٫٤٣٥  متوسطة
  ٢٦٨٫٠٩٥  -  ٢١٧٫٩٢٣  ٥٠٫١٧٢  عادلة
  ٥٨٩٫٤١٢  ٥٨٩٫٤١٢  -  -  تعثر

  ٥٠٫٠١٢  ٣٫٢٩٧  -  ٤٦٫٧١٥  سلفيات وذمم مدينة أخرى
  ------------- -   -----------   -----------  ------- -------  
  ٣٫٠٢٥٫٦٤٨  ٥٩٢٫٧٠٩  ٢٦٤٫٩٩٠  ٢٫١٦٧٫٩٤٩  
  ========  ======  ======  ========  
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 ٣٩

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (تابع)إدارة المخاطر     ٢٤
  

  (تابع) مخاطر االئتمان
  
          

  اإلجمالي ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة  ٢٠١٧ديسـمبـر  ٣١في 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ١١٤٫٠٣١  -  -  ١١٤٫٠٣١  مصرفيةأرصدة 
          موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

  ٢٫٢٠٦٫٢٣٩  -  ٨٨٩  ٢٫٢٠٥٫٣٥٠  متوسطة
  ٥٣٥٫١٩٧  -  ١١٧٫٤٨٠  ٣٥٧٫٧١٧  عادلة
  ٨٠١٫٦٨٥  ٨٠١٫٦٨٥  -  -  تعثر

  ٥٠٫٥٢١  ٣٫٢٩٧  -  ٤٧٫٢٢٤  سلفيات وذمم مدينة أخرى
  ------------- -   -----------   -----------  ------- -------  
  ٣٫٧٠٧٫٦٧٣  ٨٠٤٫٩٨٢  ١٧٨٫٣٦٩  ٢٫٧٢٤٫٣٢٢  
  ========  ======  ======  ========  

لتـركيـز على اعلى اإلدارة ذلك  يساعدللمخاطر عبـر محفظة االئتمان، حيث  دقيق ومالئم االحتفاظ بتصنيففي سياسة المجموعة  تتمثل
نظام  يتم دعماالئتمان في كل قطاعات األعمال الجغرافية واإلقليمية وقطاع المنتجات.  التعرض لمخاطرومقارنة  ذات الصلةر المخاط

الرئيسية لقياس مخاطر الطرف المقابل.  المدخالتبمعلومات سوقية تم معالجتها من أجل توفيـر  مدعومةالتصنيف بتحليالت مالية متنوعة 
ً لسياسة التصنيف التي تتبناها المجموعة. يتم مراجعة تصنيفات تم إعـداد جميع التص نيفات الداخلية للفئات المختلفة، كما أنها مستـمدة وفقا

  المخاطر المعنية وتحديثها بصورة منتظمة. 
  

  الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
  

ً  المقدمإن التمويل  الشـريعة اإلسـالمية. يتم تمويل العقارات اسـتناداً إلى "القيمة المقدرة بأصل وفقاً ألحكام  من قبل المجموعة مغطى تماما
تقيمها يتم  كمالدى المجموعة". في حالة العقارات الجديدة فإن القيمة المقدرة تكون مشابهة لسعر القدم المربع الموضوع من قبل المطورون 

ن أن يكون لدى المجموعة أسعار أقل من المطورين حسب رأي المجموعة في بعض الحاالت من الممك إال أنه. من قبل شركات تقييم مستقلة
، عندما هذه التقديـرات على تقريـر التقييم الصادر عن المثمنين ترتكزبالعقار. يتم تحديد القيمة المقدرة للعقارات األقدم من قبل قسم االئتمان. 

  لمجموعة.دى اسابقة لالل تمويال، وعلى أسعار العقارات الموجودة في معامالت يتطلب ذلك
  

  مليار درهم). ٥ .٦: ٢٠١٧( ٢٠١٨ديسمبـر  ٣١مليار درهم كما في  ٥ .١قُدرت القيمة العادلة لكفاالت الموجودات بما يقارب 
  

عقد البيع أو قيمة المذكورة في بالالمعتادة  المخاطرهو تأمين إلزامي، ويؤمن العقار ضد جميع  التأمين اإلسالمي/ إن التأمين على العقارات
  المساح حسب طبيعة الحالة. يتم االحتفاظ بالقيمة المؤمن عليها بقيمة العقار األصلية على مدى فتـرة التمويل. المقدم من قبل التقييممبلغ 
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 ٤٠

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (تابع)إدارة المخاطر     ٢٤
    
  مخاطر االئتمان (تابع)  

  
  تحليل جودة االئتمان  

  
األرصدة 
  المصرفية

الموجودات التمويلية 
واالستثمارية 

  اإلسالمية

السلفيات 
والذمم المدينة 

  اإلجمالي  األخرى
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٨

          
  ٥٩٢٫٧٠٩  ٣٫٢٩٧  ٥٨٩٫٤١٢  -   تعرضت النخفاض القيمة بصورة فردية

          
          القيـمة في نخفاضاالحاالت تعرض دون 

  ٢٫١٦٧٫٩٤٩  ٤٦٫٧١٥  ٢٫٠٠١٫٦٠٧  ١١٩٫٦٢٧  غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة
ً  ٣٠أقل من  لفترةمتأخرة السداد    ٢٦٤٫٩٩٠  -   ٢٦٤٫٩٩٠  -   يوما
  -   -   -   -   يوماً  ٩٠يوماً وأقل من  ٣٠أكثر من  لفترةمتأخرة السداد 

ً  ٩٠أكثر من  لفترةلسداد متأخرة ا   -   -   -   -   يوما
   -----------   -------------   -------------  ------- -------  

  ٢٫٤٣٢٫٩٣٩  ٤٦٫٧١٥  ٢٫٢٦٦٫٥٩٧  ١١٩٫٦٢٧  القيـمة اإلجمالية
   -----------   -------------  ------------- ----- - --------  

  ٣٫٠٢٥٫٦٤٨  ٥٠٫٠١٢  ٢٫٨٥٦٫٠٠٩  ١١٩٫٦٢٧  القيمة اإلجمالية ألقصى تعرض
  ======  ======= ======= ========  

  )٤٢٣٫٢١٥(  )٣٫٢٩٧(  )٤١٩٫٩١٨(  -   مخصصات انخفاض القيمة 
   ----------   -------------  -----------  ----------- ---  

  ٢٫٦٠٢٫٤٣٣  ٤٦٫٧١٥  ٢٫٤٣٦٫٠٩١  ١١٩٫٦٢٧  صافي القيمة الدفترية 
  ======  ======= ====== ========  

  
٢٠١٧          

          
  ٨٠٤٫٩٨٢  ٣٫٢٩٧  ٨٠١٫٦٨٥  -   تعرضت النخفاض القيمة بصورة فردية

          
            القيـمة في نخفاضاالحاالت تعرض دون 

  ٢٫٧٢٤٫٣٢٢  ٤٧٫٢٢٤  ٢٫٥٦٣٫٠٦٧  ١١٤٫٠٣١  غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض في القيمة
ً  ٣٠أقل من  لفترةمتأخرة السداد    ١٧٨٫٣٦٩  -   ١٧٨٫٣٦٩  -   يوما

  -   -   -   -   يوماً  ٩٠يوماً وأقل من  ٣٠أكثر من  لفترةأخرة السداد مت
ً  ٩٠أكثر من  لفترةمتأخرة السداد    -   -   -   -   يوما

   ------------   ------------  ------------  ------------ 
  ٢٫٩٠٢٫٦٩١  ٤٧٫٢٢٤  ٢٫٧٤١٫٤٣٦  ١١٤٫٠٣١  القيـمة اإلجمالية

   ------------  ------------  ------------  ------------ 
  ٣٫٧٠٧٫٦٧٣  ٥٠٫٥٢١  ٣٫٥٤٣٫١٢١  ١١٤٫٠٣١  القيمة اإلجمالية ألقصى تعرض

  ====== ====== ====== ====== 
  )٤٩٢٫٧٣٥(  )٣٫٢٩٧(  )٤٨٩٫٤٣٨(  -   مخصصات انخفاض القيمة 

   ------------  ------------  ------------  ------------ 
  ٣٫٢١٤٫٩٣٨  ٤٧٫٢٢٤  ٣٫٠٥٣٫٦٨٣  ١١٤٫٠٣١  صافي القيمة الدفترية 

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



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٤١

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (تابع)إدارة المخاطر     ٢٤
  

  الربح معدالتمخاطر 
  

 تتضمنية أو القيمة العادلة لألدوات المالية. تأثيـر التغيـرات في معدالت الربح على الربحية المستقبل يةالربح من احتمال معدالتتنشأ مخاطر 
 الموجودات التمويلية اإلسالمية وااللتـزامات التمويلية وهماللمجموعة بندين رئيسين يؤديان إلى مثل هذا التعرض، الموحدة البيانات المالية 

على  محدودة للغايةلمجموعة الخاصة بالربح ا معدالتظهر على جهات الموجودات والمطلوبات على التوالي. إن مخاطر ت كما، االسالمية
  القصيـر. المدى

  
واالنتشار الداخلي الذي من  )أيبورمزيج من معدالت الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات (إن مخاطر أسعار الربح للموجودات التمويلية هي 

الربح على أسـاس شـهري خالل  معدالتة بمراجعة غيـر المتوقع أن يتقلب بشكل مستمر استنادا على حركة سعر أيبور. تقوم المجموع
  .عندما يتطلب ذلك اجتمـاعهم مع لجـنة الموجودات والمطلوبات وتوصى بتغييـر السعر استناداً إلى وضع السوق وجو المنافسة

  
  عند بدء العقد. االسالمية يتم تحديد معدل الربح تعاقديا على التـزامات التمويل

  
ثابتة، كما هي مدرجة  األخرى المتغيرات كافة بقاء معدالت الربح، مع في المعقولة المحتملة التغيرات تجاه حساسيةال التالي الجدول يوضح

 الموحد للمجموعة. الدخل الشامل ضمن بيان
  
  الزيادة في   

  نقاط األساس
٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ألف درهم   ألف درهم   
        

  ١٢٫٢٦٣ ١١٫٢٠٧  نقطة أساس ٥٠  حساسية صافي إيرادات الربح
  

  مخاطر العمالت األجنبية
  

  العمالت األجنبية. صرفمخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيـرات في أسعار  فيمخاطر العمالت األجنبية  تتمثل
  

اتي الدرهم اإلمار سعر صرف الدوالر األمريكي. إنبالدرهم اإلماراتي أو ب ٢٠١٨ديسمبـر  ٣١جميع الموجودات والمطلوبات كما في  تتم
  الدوالر األمريكي، وبالتالي فإن المجموعة ال تتعرض ألي مخاطر عمالت أجنبية جوهرية.أمام سعر صرف حالياً  مثبت

  
  مخاطر أسعار األسهم    

  
األسهم  أسعار وقيمة األسهم مؤشرات مستويات في التغيرات نتيجة لألسهم العادلة القيم في مخاطر انخفاض األسهم أسعار مخاطر تتمثل

  االستثمارية. المجموعة محفظة من التجارية غير األسهم أسعار مخاطر صورة فردية. تنتجب
  

 )٢٠١٧و ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ بها كما في المحتفظ الملكيـة ألدوات حقوق العادلة القيمة في التغير حقوق الملكية (نتيجة على التأثير فيما يلي
  :ثابتة األخرى المتغيرات كافة بقاء مع ألسهم،ا مؤشرات في معقولة بصورة المتوقعة بسبب التغيرات

  
  التغير في   

  مؤشرات السوق 
  األخرى الشاملةاإليرادات  التأثير على

  ٪  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم     
         

  ٢٫٧٧٧  ٢٫٩٩١  ٪٥+  حساسية القيمة العادلة
  
  
  
  
  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٤٢

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (تابع)إدارة المخاطر     ٢٤
  

  التسويةمخاطر 
  

أو بعد  بشكل مبكرمالية ألن األطراف المقابلة قامت بالتسديد  لخسائرالمجموعة  إن مخاطر السداد مبكراً هي المخاطر التي تؤدي إلى تكبد
  الوقت المتوقع.

  
أن المبلغ المستـرد في حالة السداد المبكر هو أكثـر من القيمة  ال تتعرض المجموعة ألي مخاطر للسداد المبكر بصورة جوهرية حيث

العادلة لألصل في تاريخ التسديد، وذلك بإضافة هامش سداد والستـرجاع المبلغ في الوقت المحدد ولتجنب أي تأخيـر. يـراقب فريق 
  مي.التحصيل، الذي تشرف عليه لجنة مخاطر االئتمان، وضع الذمم المدينة للعميل بشكل يو

  
  يةمخاطر التشغيلال
  

ل أو األحداث الخارجية. عندما امخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو االحتيـ ية فيمخاطر التشغيلال تتمثل
شريعية أو تؤدي إلى تتعطل األنظمة عن العمل يمكن للمخاطر التشغيلية أن تؤدي إلى أضرار خاصة بالسـمعة ويكون لذلك أثار قانونية أو ت

مالية. ال يمكن للمجموعة أن تتوقع تجنب جميع المخاطر التشغيلية ولكن من خالل إطار الرقابة العامة ومن خالل المتابعة  خسائر
بصورة فعالة ووضع  المهامواالستجابة للمخاطر المحتملة، تستطيع المجموعة أن تديـر هذه المخاطر. تتضمن أدوات الرقابة فصل 

  ءات للدخول على األنظمة والتفويض والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم ويتضمن ذلك استخدام التدقيق الداخلي.إجرا
 

 مخاطر السيولة 
  

. يمكن أن تحدث مخاطر السيولة ا التمويليةاماتهالمخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتـز فيمخاطر السيولة  تتمثل
  .تدهور التصنيفات االئتمانية الخاصة بالمجموعةلعدم وجود استقرار سياسي أو وجود تقلبات في األسواق أو نتيجة 

  
تقوم المجموعة بمراقبة وضع السيولة لديها واستـراتيجيات التمويل على أساس مستمر، لكنها تدرك أن األحداث االقتصادية غيـر المتوقعة 

  المواقف الخارجة عن إراداتها يمكن أن تسبب أزمة سيولة قصيـرة أو طويلة األجل. أو وضع السوق أو مشاكل األرباح أو
  

لتحديد مخاطر  والذي يتم عقده بصورة شهرية تقوم المجموعة بمراجعة تحليل فجوة االستحقاق باجتماع لجنة الموجودات والمطلوبات لديها
  لكل نوع من الموجودات والمطلوبات لكل فتـرة، وكذلك تـراكمياً. السيولة المحتملة مقدماً. تقيس الفجوة السيولة بخمسة أضعاف

  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٤٣

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)إدارة المخاطر     ٢٤

  
            تحليل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات  

  
  أو بيـعها. أو تسويتها تحصيلهالبنود خارج بيان المركز المالي الموحد وفقاً للزمن الذي يتوقع فيه تم تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات وا

  
  المتطلبات التمويلية للمجموعة لمدة خمس سنوات ويعتـزم تقديم الدعم الكامل فيما يتعلق بنموذج أعمالها الكلي.ة بمراجع(الشركة األم) ش.م.ع قام بنك دبي اإلسالمي 

  

  
 ٣ أقل من
  أشهر 

  أشهر ٣من 
  إلى سنة 

من سنة إلى 
  خمس سنوات

أكثر من خمس 
  غير مستحق  سنوات

  
  اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
              الموجودات

  ١١٩٫٦٣٧  ١٠  -  -  -  ١١٩٫٦٢٧ مصرفيةنقد وأرصدة 
  ٢٫٤٣٦٫٠٩٠  -  ١٫٧٧٩٫٣٤١  ٤٩٢٫١٦٠  ١٢٠٫٢٠٣  ٤٤٫٣٨٦  ، بالصافيإسالمية موجودات تمويلية واستثمارية

  ٥٩٫٨١٠  ٥٩٫٨١٠  -  -  -  -  أخرى بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى استثمارات 
  ٨٤٩٫٥٣٩  ٨٤٩٫٥٣٩  -  -  -  -  استثمارات عقارية

  ٤٧٫٥٩٦  -  -  ١١٫١٥٦  ٢٣٫٨٨٤  ١٢٫٥٥٦  سلفيات
  ١٢٫٣٢٩  ١٢٫٣٢٩  -  -  -  -  ممتلكات ومعدات

   -----------   -----------  ------- ----  ---------- ----  ---------- -  ----- ---------  
  ٣٫٥٢٥٫٠٠١  ٩٢١٫٦٨٨  ١٫٧٧٩٫٣٤١  ٥٠٣٫٣١٦  ١٤٤٫٠٨٧  ١٧٦٫٥٦٩  
  ======  ======  ======  ========  ======  ========  

              المطلوبات 
  ٣٫٤٧٨    -    -  -  -  ٣٫٤٧٨  زكاة مستحقة الدفع

  ٥٩٫١٨٨    -    -  ٢٥٫٩٣٨  ٢٠٫٢٢٦  ١٣٫٠٢٤  ومطلوبات أخرى واستحقاقاتذمم دائنة 
  ٧٩٠٫٠٠٠    -    -    -  -  ٧٩٠٫٠٠٠   التـزامات تمويلية

  ----------- --  ----------  ---------- -   ------------   ------------  ----- -------  
  ٨٥٢٫٦٦٦    -    -  ٢٥٫٩٣٨  ٢٠٫٢٢٦  ٨٠٦٫٥٠٢  
  =======  ======  ======  =======  =======  =======  
  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٤٤

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)إدارة المخاطر     ٢٤

  
            (تابع) تحليل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات  

  

  
 ٣ أقل من
  أشهر 

  أشهر ٣من 
  إلى سنة 

من سنة إلى 
  خمس سنوات

أكثر من خمس 
  غير مستحق  سنوات

  
  اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
              

  ١١٤٫٠٤١  -  -  -  ٦٦٫١١٤  ٤٧٫٩٢٧ مصرفيةنقد وأرصدة 
  ٣٫٠٧٧٫٦٨٣  -  ٢٫٢٢٣٫٤٦١  ٦٤٦٫٤٢٩  ١٥٥٫٢٤١  ٥٢٫٥٥٢  ، بالصافيموجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

  ٥٥٫٥٣٤  ٥٥٫٥٣٤  -  -  -  -  األخرى  أخرى بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملةثمارات است
  ٦٧٤٫٣٥٩  ٦٧٤٫٣٥٩  -  -  -  -  استثمارات عقارية

  ٥٠٫٠٨٨  -  -  ١٠٫٨٤٦  ٩٫٨٩٧  ٢٩٫٣٤٥  وذمم مدينة أخرىاً مقدم ومصروفات مدفوعة مبالغ
  ١٢٫٩٢٥  ١٢٫٩٢٥  -  -  -  -  ممتلكات ومعدات

   -----------  - -----------   -----------  ------------ -   ------------  ----- ---------  
  ٣٫٩٨٤٫٦٣٠  ٧٤٢٫٨١٨  ٢٫٢٢٣٫٤٦١  ٦٥٧٫٢٧٥  ٢٣١٫٢٥٢  ١٢٩٫٨٢٤  
  ======  ======  ======  =======  ======  ========  
              

  ٣٫٢٣٨  -  -  -  -  ٣٫٢٣٨  زكاة مستحقة الدفع
  ٩٥٫٦٩٨  -  -  ٥٦٫٨٧٨  ٢٦٫٧٧٨  ١٢٫٠٤٢  ومطلوبات أخرى واستحقاقاتذمم دائنة 

  ١٫٣٣٠٫٠٠٠  -  -  -  -  ١٫٣٣٠٫٠٠٠   التـزامات تمويلية
  ---------- ----  ---------  ---------- -   ------------   ------------  ------ -------  
  ١٫٤٢٨٫٩٣٦  -  -  ٥٦٫٨٧٨  ٢٦٫٧٧٨  ١٫٣٤٥٫٢٨٠  
  =======  =====  ======  =======  =======  =======  

  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٤٥

  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)إدارة المخاطر     ٢٤

  
  التزامات السداد التعاقدية

  
  التعاقدية:  التزامات السدادلمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة استناداً إلى ااستحقاق  بيانفيما يـلي 

  
  

  أشهر  ٣ أقل من   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  رأشه ٣من 

  أكثر من سنة  إلى سنة 
  

  اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
          

  ٣٫٤٧٨  -  -  ٣٫٤٧٨  زكاة مستحقة الدفع
  ٥٩٫١٨٨  ٢٥٫٩٣٨  ٢٠٫٢٢٦  ١٣٫٠٢٤  ومطلوبات أخرى واستحقاقاتذمم دائنة 

  ٧٩٦٫٦٦٨  -  -  ٧٩٦٫٦٦٨   التـزامات تمويلية
  ---------- --   -----------  -------- ---  -------- ------  
  ٨٥٩٫٣٣٤  ٢٥٫٩٣٨  ٢٠٫٢٢٦  ٨١٣٫١٧٠  
  ======= ===== ===== ======= 
          
  

  أشهر  ٣ أقل من  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  أشهر ٣من 

  أكثر من سنة  إلى سنة 
  

  اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
          

  ٣٫٢٣٨  -  -  ٣٫٢٣٨  زكاة مستحقة الدفع
  ٩٥٫٦٩٨  ٥٦٫٨٧٨  ٢٦٫٧٧٨  ١٢٫٠٤٢  ومطلوبات أخرى واستحقاقاتة ذمم دائن

  ١٫٣٤١٫٠٢٢  -  -  ١٫٣٤١٫٠٢٢   التـزامات تمويلية
  -------- ------  ----------  ----------  ----- ---------  
  ١٫٤٣٩٫٩٥٨  ٥٦٫٨٧٨  ٢٦٫٧٧٨  ١٫٣٥٦٫٣٠٢  
  =======  =====  =====  =======  
  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٤٦

  دة إيضاحات حول البيانات المالية الموح
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  المعلومات حول القطاعات         ٢٥

  
   يتم تقسيم المجموعة، ألغراض اإلدارة، إلى قطاعي عمل رئيسيين:  

  
  يتولى بشكل رئيسي مسؤولية تنفيذ األنشطة التمويلية واالستثمارية اإلسالمية. -  األنشطة التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

    

  . بما في ذلك العموالت يتولى بشكل رئيسي مسؤولية شراء وبيع العقارات االستثمارية واألنشطة ذات الصلة -  يالعقارة االستثمار أنشط
    

  

ديسمبـر  ٣١و ٢٠١٨ديسمبـر  ٣١تين في للسنتين المنتهي اتالقطاعحول . فيما يلي المعلومات اتالقطاع حول تمثل هذه القطاعات األساس الذي تبنى عليه المجموعة تقاريـرها عن المعلومات  
٢٠١٧:  

  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

  

األنشطة التمويلية 
واالستثمارية 

  اإلسالمية
أنشطة االستثمار 

  يالعقار
  

    اإلجمالي

األنشطة التمويلية 
واالستثمارية 

  اإلسالمية
أنشطة االستثمار 

  يالعقار
  

  اإلجمالي
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

  ٢٤٣٫٧٧٤  ١٤٫٤٨٤  ٢٢٩٫٢٩٠    ٢٥١٫٠٠٩  ١٦٫٧١٩  ٢٣٤٫٢٩٠  إجمالي اإليرادات
  )١٤٩٫٩٤٧(  )١٥٫١٥٥(  )١٣٤٫٧٩٢(    )١٢٠٫٨٩١(  )١٤٫٦٥٨(  )١٠٦٫٢٣٣(  موزعةمصروفات 
  )٢٤٫٨٢٢(  )٢٣٫٧٦٧(  )١٫٠٥٥(    )١٥٫٥٩٢(  )١٤٫٥٣٤(  )١٫٠٥٨(  االستهالك

  ---------- -  ---------- -  ---------- -     ------------   -----------   -----------  
  ٦٩٫٠٠٥  )٢٤٫٤٣٨(  ٩٣٫٤٤٣    ١١٤٫٥٢٦  )١٢٫٤٧٣(  ١٢٦٫٩٩٩  نتائج القطاع

  )٢٤٫٢٢٥(  ٢٥٫٠٠٠  )٤٩٫٢٢٥(    ٣٠٫٦١٧  ١٠٠٫٠٠٠  )٦٩٫٣٨٣(  (خسائر)/عكس انخفاض القيمة
  ---------- -  ----- ------  ------- ----     -----------  ----- ------   -----------  

  ٤٤٫٧٨٠  ٥٦٢  ٤٤٫٢١٨    ١٤٥٫١٤٣  ٨٧٫٥٢٧  ٥٧٫٦١٦  أرباح السنة
  =====  ======  ======    ======  ======  ======  
                

                

  ٣٫٩٨٤٫٦٣٠  ٦٨٤٫٦١٣  ٣٫٣٠٠٫٠١٧    ٣٫٥٢٥٫٠٠١  ٨٥٩٫٢٤٩  ٢٫٦٦٥٫٧٥٣  موجودات القطاع
  ========  ======  ========    ========  ======  ========  

  ١٫٤٢٨٫٩٣٦  ٢٢٨٫٠٩٠  ١٫٢٠٠٫٨٤٦    ٨٥٢٫٦٦٦  ١٩٢٫٠٢٦  ٦٦٠٫٦٤٠  مطلوبات القطاع
  ========  ======  ========    ========  ======  ========  
  

  لم يتم إدراج معلومات قطاعية ثانوية نظراً لتـركز عمليات المجموعة بشكل رئيسي حالياً داخل اإلمارات العربية المتحدة.



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٤٧

  لبيانات المالية الموحدة إيضاحات حول ا
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  إدارة رأس المال  ٢٦

  
لدعم أعمالها وزيادة قيمة حقوق المساهمين  جيدةرأسمالية  معدالتإن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال المجموعة هو ضمان احتفاظها ب

  ألقصى حد ممكن. 
  

هيكل على  للحفاظفي ضوء التغيرات التي تطرأ على األوضاع االقتصادية. لتعديل أو  تعديل عليهالتقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال و
أي رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل دفعات توزيعات األرباح للمساهمين أو العائد على رأس المال أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم إجراء 

ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتهية في سنوات ات الخاصة باالحتفاظ برأس المال خالل التعديالت على األهداف أو السياسات أو العملي
  يتألف رأس المال من األسهم واالحتياطي القانوني واالحتياطي العام واالحتياطي الخاص واألرباح المحتجزة. .٢٠١٧

  
         المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢٧

  
عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة أو التأثير على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية أو تعتبر األطراف أنها ذات 

  التشغيلية. 
   
معامالت مع المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والجهات ذات العالقة بهم ضمن سياق األعمال  لمجموعةابرم ت

  متفق عليها بين األطراف المعنية.  االعتيادية وفقاً للشروط ال
  

  فيما يلي األرصدة والمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة: 
  

  
المساهمين 

  الرئيسيين
الشركات الخاضعة 

  لسيطرة مشتركة
  

  اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ٢٠١٨

        
  ١١٩٫٦٢٧  -  ١١٩٫٦٢٧  والنقداألرصدة المصرفية 

  االستثمارات األخرى الُمسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
  ٥٩٫٨١٠  -  ٥٩٫٨١٠  اإليرادات الشاملة األخرى

  ٦٫٤٠٢  ١٫٠٢٦  ٥٫٣٧٦  المبالغ والمصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى
  ٧٩٠٫٠٠٠  -  ٧٩٠٫٠٠٠  اإلسالمي التزامات التمويل
  ٩٠٤  -  ٩٠٤  من األرباح مستحقة الدفع  لمستثمرين/احصة المودعين

  ١٫٥٨٦  -  ١٫٥٨٦  ودائع المضاربة واستثمارات الوكالةإيرادات من 
  ١٨٫٥٠٤  -  ١٨٫٥٠٤  أتعاب إدارة المحفظة

  ٤٫٠٣٧  -  ٤٫٠٣٧  إيرادات أخرى
  ٩٫١٣٠  ٩٫١٣٠  -  مصروفات عمومية وإدارية

  ٥٦٫٥٤٦  -  ٥٦٫٥٤٦  ت الصلةمن األرباح والتكاليف ذا /المستثمرينحصة المودعين
        

  



  تمويل شركة مساهمة خاصة
  
 

 ٤٨

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)          ٢٧
  

  المساهمين الرئيسيين  
الشركات الخاضعة 

  لسيطرة مشتركة
  

  اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ٢٠١٧

        
  ١١٤٫٠٣١  -  ١١٤٫٠٣١  والنقداألرصدة المصرفية 

  االستثمارات األخرى الُمسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
  ٥٥٫٥٣٤  -  ٥٥٫٥٣٤  اإليرادات الشاملة األخرى

  ٥٫٩٥٢  ٦٦٨  ٥٫٢٨٤  المبالغ والمصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى
  ١٫٣٣٠٫٠٠٠  -  ١٫٣٣٠٫٠٠٠  اإلسالمي التزامات التمويل
  ٧٢٢  -  ٧٢٢  من األرباح مستحقة الدفع  /المستثمرينحصة المودعين

  ١٫٦٥٧  -  ١٫٦٥٧  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةإيرادات من 
  ١٨٫٥٠٤  -  ١٨٫٥٠٤  أتعاب إدارة المحفظة

  ٤٫٠٣٧  -  ٤٫٠٣٧  إيرادات أخرى
  ٧٫٢٣٢  ٧٫٢٣٢  -  مصروفات عمومية وإدارية

  ٧٨٫٩٦٢  -  ٧٨٫٩٦٢  من األرباح والتكاليف ذات الصلة ستثمرين/المحصة المودعين
  

   مجموعة:موظفي اإلدارة الرئيسيين لدى الل فيما يلي التعويضات المدفوعة  
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦٫٤٢٢  ٨٫٠٩٦  تعويضات قصيرة األجل للموظفين
  ٢٣٥  ٢٣٩  وامتيازات أخرى تعويضات نهاية الخدمة

    --------  ---------  
  ٦٫٦٦٠  ٨٫٣٣٥  
  ====  =====  

  القيم العادلة لألدوات المالية  ٢٨
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  )١(
  

من النظام  ٣ى بصورة جوهرية عن قيمها الدفترية ويتم إدراجها ضمن المستو ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
  المتدرج للقيمة العادلة

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  )٢(

  
شط ترتكز القيمة العادلة لالستثمارات األخرى المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على األسعار المدرجة في سوق ن

  النظام المتدرج للقيمة العادلة.من  ١ويتم إدراجها ضمن المستوى 
  

  المقترحةتوزيعات األرباح   ٢٩
  

وبقيمة إجمالية درهم لكل سهم  ٠ .٠٢: ٢٠١٧مليون درهم ( ١٥للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ  ٠. ٠١٥اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بواقع 
  جتماع الجمعية العمومية السنوية.. يخضع مبلغ توزيعات األرباح المقترح لالعتماد في امليون درهم) ٢٠ تبلغ

  
               معلومات المقارنة  ٣٠

  

تعديل بعض مبالغ المقارنة المدرجة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد واإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة لكي تتوافق مع تم   
  العرض المتبع خالل السنة الحالية.

  
  موحدة             اعتماد البيانات المالية ال  ٣١

  
  .٢٠١٩ فبراير ٠٣تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التصريح بإصدارها بتاريخ   
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