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أبوظبي-المحدودالصینبنك

ضاحات من  ل اإل ة.٢٢إلى ١تش انات المال المرفقة جزءًا من هذه الب
٤

ان الدخل الشامل ب
ة في  سمبر ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

٢٠١٨٢٠١٧
ضاح ألف درهمدرهمألفإ

٤٤٨,٠٥٠٢٧,٦٨٦فوائدالدخل
)٢٦,٨٦٧()٢٦,٤٩٦(٥فوائدالارفمص

٢١,٥٥٤٨١٩، صافيالفوائددخل

٦٢,٣٥٨٢,٧٨٩العموالتو الرسوم من دخل الصافي 
٩٥٨١٦٦الصرف األجنبيدخل صافي 

ة المشتقةأراح/(خسائر) ٢٩,٢١٦)١٧١(المتاجرة على األدوات المال

٢٤,٦٩٩٣٢,٩٩٠الدخل التشغیليصافي 

ة وٕادارة ),٣٣٤١٠()١٢,٢٩٧(٧مصارف عموم

اح  ١٢,٤٠٢٢٢,٦٥٦المخصصاتقبل السنة أر

ة )١,٨٨٩()٤٤٣(١٠و ٩صافي مخصص التسهیالت االئتمان

١١,٩٥٩٢٠,٧٦٧األراح للسنة قبل الضرائب

ةمصارف )٣,٤١١()٢,٤٨١(١٦الدخلضر

٩,٤٧٨١٧,٣٥٦سنةاألراح لل

-- خر األالدخل الشامل بنود 

٩,٤٧٨١٧,٣٥٦للسنةالدخل الشاملإجمالي 



أبوظبي-المحدودالصینبنك

ضاحات من  ل اإل ة.٢٢إلى ١تش انات المال المرفقة جزءًا من هذه الب
٥

ة ان التغیرات في حقوق الملك ب
ة في  سمبر ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

اطيرأس المال اطياحت أراح احت
المجموعموزعةغیرمخاطر االئتمانقانونيالمخصص
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

سم٣١في  ٣٥٢,٣٦٧)٢٢,٢٣٣(٧,٤٠٠-٢٠١٧٣٦٧,٢٠٠بر د

١٧,٣٥٦١٧,٣٥٦---الدخل الشامل للسنةإجمالي

اطيإلى المحول -)١,٧٣٦(-١,٧٣٦-القانونياالحت

)٧,٤٠٠(-)٧,٤٠٠(--ةالخسائر االئتمانمخصصالمحول إلى 

سمبر ٣١في  ٣٦٢,٣٢٣)٦,٦١٣(-٢٠١٧٣٦٧,٢٠٠١,٧٣٦د

ار الدولي  اع المع تعدیل االنتقال عند ات
ة رقم  ٩إلعداد التقارر المال

١٠,٥٩٣١٠,٥٩٣---٢٠١٨ینایر ١في 

ة اطي المخاطر االئتمان -)١٠,٥٩٣(١٠,٥٩٣--محول إلى احت

٣٧٢,٩١٦)٦,٦١٣(٢٠١٨٣٦٧,٢٠٠٣٦١,٧١٠,٥٩٣ینایر ١ما في 

٩,٤٧٨٩,٤٧٨---إجمالي الدخل الشامل للسنة

اطي القانونيالمحول إلى  -)٩٤٨(-٤٨٩-االحت

سمبر ٣١في ما ٢٠١٨٣٦٧,٢٠٠٢,٦٨٤١٠,٥٩٣١,٩١٧٣٨٢,٣٩٤د



أبوظبي-المحدودالصینبنك

ضاحات من  ل اإل ة.٢٢إلى ١تش انات المال المرفقة جزءًا من هذه الب
٦

ة ان التدفقات النقد ب
ة في  ٢٠١٨سمبر د٣١للسنة المنته

٢٠١٨٢٠١٧
ضاح ألف درهمدرهمألفإ

ةنشطة الاأل  تشغیل
١١,٩٥٩٢٠,٧٦٧للسنةقبل الضرائبالرح

ة: التعدیالت للبنود التال
١٣٣٧٦٨٠٩و١٢واإلطفاءاالستهالك
ةخسائر االللمخصص  ١٠٤٤٣١,٨٨٩و ٩ئتمان

ة على  ل العمالت األجنب ٢٨,٧٥٤-السندات المستحقةفروقات تحو

ة قبل التغییرات ة التشغیل التدفقات النقد
١٢,٧٧٨٥٢,٢١٩العاملفي رأس المال

:العاملرأس المالالتغیرات في 
اطي النقد ات احت ز لدمتطل المصرف المر

ة المتحدةاإلمارات لدولة )٤١,٧٤٤(٨٢٢,٨٦٣العر
الغ ال ١٦٤,٢٢٠)٢٥٩,٦٩١(٩البنوكمن ةقمستحالم

الغ ٢٢,٦٥٦-٢٠العالقةذاتاألطرافمنالمستحقةالم
ات )٥٤٥,٥٢٩(١٠٤٤٥,٩٨٤قروض وسلف
)١,٢٤٤(١١٥١٠موجودات أخر 

١٤٢٥,٣٢٥٧٣,٢٣٨ودائع العمالء
الغ ٩٤١,٦٢٩٣٠البنوكإلىالمستحقةالم
الغ ٥٩٠,٤٠٢)٢٦٠,٣٧٢(٢٠العالقةذاتاألطرافإلىستحقةالمالم

ات أخر  )١٨,٥٦٢(١٥٥٤١مطلو
ة ٧٢٩,٥٦٢٩٥,٦٨٦صافي النقد من األنشطة التشغیل

ةاألنشطة االستثمار
)١٤٩()٥,١٢١(١٢سداد شراء الموجودات الثابتة 

)١٤٩(),١٢١٥(االستثمارة ةالمستخدم في األنشطالنقدصافي

ة ل األنشطة التمو
)١,٠٨٢,٠٠٠(-تسدید السندات المحصلة

ةاألنشطةفيالمستخدمالنقدصافي ل )١,٠٨٢,٠٠٠(-التمو

ادة ة(النقص)/صافي الز ه النقد ة وش )٧٨٦,٤٦٣(٢٤,٤٤٦في النقد
ة هالنقد ةوش ةفيالنقد ٤٤٤,٣٦٣١,٢٣٠,٨٢٦السنةبدا

ة هالنقد ةوش ةفيالنقد ٤٦٨,٨٠٩٤٤٤,٣٦٣السنةنها

سـمبر ٣١ألـف درهـم (٤٤,٦٦٢تبلــغ ٢٠١٨الفوائـد المقبوضـة فـي انـت  انـت الفوائـد المدفوعـة فــي ألـف درهــم) ٢٦,٤٤٢-٢٠١٧د و
ألف درهم).٢٦,٣٤٣-٢٠١٧ألف درهم (٢٤,٨٠٣تبلغ ٢٠١٨



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٧

األنشطة-١

سي("دبنك الصین المحدو  تب الرئ ة محدودة عامة ") الم سـي المسـجل هو شر ه الرئ ت ة وعنوان م ین، جمهورة الصین الشعب رقـم في 
ین (١ سنجمیني،  ).١٠٠٨١٨، شارع فو

ة لبنك الصـین المحـدود إن  س ـة المتحـدة–األنشطة الرئ ـة المتحـدة ("اإلمـارات العر م ") أبـوظبي ("الفـرع") فـي دولـة اإلمـارات العر هـي تقـد
ات. ة للشر الخدمات البن

ةقع العنوان المسجل للفرع في الطاب األرضي،  ة المتحدة. بنا المنصور، شارع السالم، أبوظبي، اإلمارات العر

ة للفرع في إصدار تم الموفقة على  انات المال .٢٠١٩مارس ٢١الب

ةإعدادأسس -٢ انات المال الب

انــاتإعــدادتــم ــةالب قــاً للفــروعالمال ــةللمعــاییرط ــةالتقــاررإلعــدادالدول ــةالمعــاییرتفســیراتلجنــةعــنالصــادرةوالتفســیراتالمال الدول
ةالتقاررإلعداد عةالمال ةالمعاییرمجلسإلىالتا ةالمحاسب اتالدول ةاإلماراتدولةالمفعولالسارةالقوانینومتطل .المتحدةالعر

ة یتم إعد انات المال استثناءعلى اد الب ة،  مة العادلة.أساس التكلفة التارخ الق اسها  ة المشتقة التي تم ق األدوات المال

ـة المتحـدةعرضیتم  ـة بـدرهم اإلمـارات العر انات المال ـاره العملـة المسـتخدمة لـد الفـر اعالب جـر تقربهـا إلـى أقـرب ألـف درهـمت إال ع و
ذلك.إذا أشیر لغیر 

ـة  اسـتخدام تصـنیف متـداول / غیـر متـداول. ومـع ذلـك، سـیتم تصـنیف األرصـدة التال ز المـالي للبنـك  ان المر علـى عمومـاً ال یتم عرض ب
ة -أنها متداولة ه النقد ة وش ضدوالفوائالنقد ـة األرصـدةالمسـتحقة. سـیتم تصـنیفوالفوائـدوالموجـودات األخـر مستحقة الق ا التال عموًمـ

عتهــا بــینابتــةلثالموجــودات ا–ى أنهــا غیــر متداولــة علــ طب ــة تخــتل  المتداولــة وغیــر المراكــزوالموجــودات غیــر الملموســة. األرصــدة التال
الغ المســتحقة مــ-المتداولــة ــ ــالغ المســتحقة مــن البنــوك األخــر والم ــالغ المســتحقة إلــى المجموعــة منشــآت ن الم ات والم والقــروض والســلف

الغ المستحقة إلى منشآت العمالء والم ة المشتقة.المجموعة الغ المستحقة إلى البنوك األخر والم ات األخر واألدوات المال والمطلو

اسات-٣ ةالس مةاهالالمحاسب

اساتفيالتغییرات ةالس واإلفصاحاتالمحاسب
اســاتتتوافــ ةالس انــاتهــذهإعــدادفــيالمســتخدمةالمحاســب ــةالب ــةالســنةفــيالمســتخدمةلــكتمــعالمال قة،المال اعتمــاداســتثناءالســا

ـةالمعـاییرعلـىالتعـدیالتالمعـاییر الجدیـدة و  مـا فـيــالفرع،العالقـةذاتالحال سـر مفعولهـا  عـةإن . ٢٠١٨ینـایر١والتـي  أثیرطب وتــ
:أدناهةموضحتعدیلل

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار دات من عقود العمالء: اإلیرا١٥المع
ـة رقـم  ار الـدولي إلعـداد التقـارر المال عـد ٢٠١٤فـي مـایو ١٥تم إصدار المع ة التـي تبـدأ فـي أو  سـر مفعولـه للفتـرات السـنو ینـایر ١و

ــة رقــم ٢٠١٨ ــار الــدولي إلعــداد التقــارر المال ؤســس المع قــه علــى اإل١٥. و یــرادات نموذجــًا جدیــدًا مــن خمــس خطــوات والــذ ســیتم تطب
ـة رقـم  ـار الـدولي إلعـداد التقـارر المال ـاع المع ة التـي ١٥الناتجة عن عقـود العمـالء. إن ات ة السـنو سـر مفعولـه للفتـرة المحاسـب ، والـذ 

زه المالي أو أداؤه.٢٠١٨ینایر ١تبدأ من  ة للفرع أو مر اسات المحاسب ن لها أ تأثیر جوهر على الس ، لم 

ار الدولي إل ة رقم المع ر المال ة٩عداد التقار : األدوات المال
ــة رقــم  ــار الــدولي إلعــداد التقــارر المال ــاع المع ات ینــایر ١والــذ بــدأ التطبیــ األولــي لــه بتــارخ ٢٠١٤الصــادر فــي یولیــو ٩قــام الفــرع 

ة رقم ٢٠١٨ ار الدولي إلعداد التقارر المال ات المع بیرًا عن ال٩. تمثل متطل ار المحاسبي الدولي رقم تغییرًا  ـة: ٣٩مع ، األدوات المال
ــلة  ة ذات الصـــ ـــ ـــض جوانــــب المحاسـ عــ ــــة و ـــودات المال ة الموجـ ــ ـــى محاســـ ـــة علـ ــد تغیـــــرات جوهرـ ــ ــــار الجدی ـــــدخل المع ــاس. و ــ ـــت والق التثبیـ

ة. ات المال المطلو
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ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٨

اسات-٣ ةالس (تتمة)الهامةالمحاسب

اساتفيالتغییرات ةالس (تتمة)تواإلفصاحاالمحاسب

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار ة٩المع (تتمة): األدوات المال
قــم الفــرع بإعــادة إدراج معلومـات المقارنــة لســنة  ــة رقــم ٢٠١٧لـم  ــار الـدولي إلعــداد التقــارر المال ـة فــي نطــاق المع . ٩عــن األدوات المال

ه، تم  ـار المحاسـبي الـدولي رقـم ٢٠١٧عن معلومات المقارنـة عـن سـنة اإلعالنبناًء عل ـن مقارنتهـا مـع المعلومـات ٣٩وفقـًا للمع م وال 
ـة رقـم ٢٠١٨المقدمة عن سنة  ـار الـدولي إلعـداد التقـارر المال ـاع المع اشـرًة ضـمن األرـاح ٩. وقد جر تثبیت الفروق الناتجـة عـن ات م

ما في  ضاح رقم ٢٠١٨ینایر ١غیر الموزعة  .١-٣وهي موضحة في اإل

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ة الناتجة عن ات اسات الفرع المحاسب ة في س س ملخصة أدناه:٩إن التغییرات الرئ

ة: ات المال ة والمطلو اس الموجودات المال تصنیف وق
ة رقـم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ة للمو ٩یتضمن المع سـ مـة ثالثـة فئـات تصـنیف رئ التكلفـة المطفـأة والق اسـها  ـة: یـتم ق جـودات المال

ـار ـة وفقـًا للمع مة العادلة مـن خـالل األرـاح أو الخسـائر. إن تصـنیف الموجـودات المال العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر والق
ة رقم  ـة وخصـائص التـدف ستند عمومًا إلى نموذج األعمال الذ تتم من٩الدولي إلعداد التقارر المال خالل إدارة بند الموجـودات المال

ـة رقـم  ار الدولي إلعداد التقـارر المال . أزال المع ـار المحاسـبي الـدولي رقـم ٩النقد التعاقد قة للمحـتف بهـا لتـارخ ٣٩فئـات المع السـا
ع. الغ المستحقة والمتوفرة للب االستحقاق والقروض والم

ــار ا ــاع المع ــة رقــم إن تــأثیر ات ضــاح ٩لــدولي إلعــداد التقــارر المال ــة موضــح فــي اإل ــاع ١-٣علــى موجــودات الفــرع المال ــن الت . لــم 
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ة.٩المع ات المال ة للفرع بخصوص المطلو اسات المحاسب بیر على الس تأثیر 

ة: مة الموجودات المال االنخفاض في ق
ـة رقـم ستبدل المع ـار المحاسـبي الـدولي رقـم ٩ار الدولي إلعداد التقارر المال بنمـوذج "خسـارة ٣٩نمـوذج "الخسـارة المتكبـدة" ضـمن المع

ـع موجـودات الـدی التكلفـة المطفـأة وجم اسـها  ة التي تـم ق مة الجدید على الموجودات المال ن االئتمان المتوقعة". ینطب نموذج انخفاض الق
ة األخر  اإلضـافة إلـى التزامـات القـروض وعقـود الضـمان المال مـة العادلـة مـن خـالل األرـاح أو الخسـائر  الق اسـها  للدیون التي لم یتم ق

ــة رقــم  ــار الــدولي إلعــداد التقــارر المال موجــب المع ــار المحاســبي ٩المــالي.  ــة فــي وقــت ســاب ضــمن المع ، یــتم تثبیــت الخســائر االئتمان
.٣٩الدولي رقم 

ــار فــي مــا ی موجــب المع ــة  مــة الموجــودات المال ــاس وانخفــاض ق مــا یتعلــ بتصــنیف وق ة للفــرع ف اســات المحاســب لــي شــرح تفصــیلي للس
ة رقم  .٩الدولي إلعداد التقارر المال

: التحو
ـار الـدولي للتقـار  ـاع المع ـن هنـاك أثـر نـاتج عـن ات ـة نظرًا لعـدم وجـود تحوطـات لـد الفـرع فـي الوقـت الحـالي، لـم  مـا یتعلـ ٩ر المال ف

. التحو

ة التـي تبـدأ مـن  ة السـنو سـر مفعولهـا للفتـرة المحاسـب ـة، والتـي  ـة إلعـداد التقـارر المال ینـایر ١إن التعدیالت األخر على المعاییر الدول
زه المالي أو أداؤه.٢٠١٨ ة للفرع أو مر اسات المحاسب ن لها أ تأثیر جوهر على الس ، لم 

ة الم ر المال ار الدولي إلعداد التقار (معدل)٧ع
ـة رقـم  ــار الـدولي إلعـداد التقــارر المال س الفروقـات بـین المع ـار المحاســبي الـدولي رقـم ٩لـتع ــار الـدولي إلعـداد التقــارر ٣٩والمع والمع

ة رقم  اعها، إلى جانب الم٧المال ات ة: تم تحدیث اإلفصاحات وقام الفرع  ـة رقـم األدوات المال ار الدولي إلعـداد التقـارر المال للسـنة ٩ع
ضــاح رقــم ٢٠١٨ینــایر ١التــي تبــدأ فــي  مــا هــو موضــح فــي اإل ــة ٣. تتضــمن التغییــرات إفصــاحات االنتقــال  ــة والكم والمعلومــات النوع

ضاحها  االفتراضات والمدخالت المستخدمة والتي تم إ ات خسارة االئتمان المتوقعة  ضاح المفصلة حول حسا ).٢٢في اإل

ضاحین  ة لخسارة االئتمان المتوقعة ضمن اإل ة إلى الختام ات من المخصصات االفتتاح .١٠و ٩تم عرض التسو



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٩

اسات-٣ ةالس (تتمة)الهامةالمحاسب

اساتفيالتغییرات ةالس (تتمة)واإلفصاحاتالمحاسب

ة ات المال اس األولي وتثبیت الموجودات والمطلو الق
ـع ی ـة. إن جم ـة لـألداة المال ح الفـرع جـزءًا مـن المخصصـات التعاقد صـ ـة عنـدما  ـات المال ـة أو بنـد المطلو تم تثبیـت بنـد الموجـودات المال

م الفـرع للموجـو  احتسـاب تـارخ المتـاجرة أ تـارخ اسـتالم أو تقـد ـة" یـتم تثبیتهـا  الطرقة العاد ة " عات الموجودات المال دات. مشترات ومب
ـان الـدخل أو ضـمن بنـود الـدخل الشـامل األخـر وذلــك یـ مـة العادلـة بـین تـارخ المتـاجرة وتــارخ السـداد ضـمن ب تم تثبیـت التغییـرات فـي الق

عـــــات  ــترات أو المب ــة تمثـــــل المشـــ ـــ ـــــالطرق العاد ــــات  عـ ــترات أو المب ـــــة ذات العالقـــــة. إن المشـــ ــى األداة المال ـــة علـــ قــ ــة المط اســـ وفقـــــًا للس
ـع فـي السـوق. یـتم تثبیـت القـروض للموجودات الم ـة محـددة حسـب النظـام أو العـرف المت م الموجودات خالل فتـرة زمن ة التي تتطلب تسل ال

ـــل  قـــوم الفـــرع بتثبیـــت األرصــدة المســـتحقة للعمـــالء عنـــدما یـــتم تحو ات العمـــالء.  ـــل األمـــوال إلــى حســـا ات للعمـــالء عنـــدما یـــتم تحو والســلف
األموال إلى الفروع.

ـ ــع األدوات یـتم ق مــة العادلـة. یـتم إضــافة تكـالیف المعـامالت إلــى تكلفـة جم الق ًا  ـة مبـدئ ــات المال ـة أو المطلو ــع الموجـودات المال اس جم
احتساب األراح أو ال قوم الفرع  ة عند التثبیت األولي عن سعر المعاملة، فإنه  مة العادلة لألدوات المال ة. عندما تختلف الق خسـائر المال

ما هو موضح أدناه.من  الیوم األول، 

األراح أو الخسائر-الیوم األول 
ســـتخدم فقـــ المـــدخالت  م  مـــة العادلـــة إلـــى أســـلوب تقیـــ مـــة العادلـــة فـــي األصـــل وتســـتند الق عنـــدما یختلـــف ســـعر المعاملـــة لـــألداة عـــن الق

مة  العادلة في صـافي دخـل التـداول. فـي تلـك الحـاالت التـي الملحوظة في معامالت السوق، فإن الفرع یثبت الفرق بین سعر المعاملة والق
عض مدخالتها  مة العادلة إلى نماذج  تم تثبیته فق في غیر تستند فیها الق مة العادلة و ملحوظة، یتم تأجیل الفرق بین سعر المعاملة والق

ح المدخالت ملحوظة أو عندما یتم التوقف عن تثبیت األ ة.األراح أو الخسائر عندما تص أداة مال ة  داة المال

ة ات المال ة والمطلو الموجودات المال

ة ات المال ة والمطلو اس الموجودات المال تصنیف وق
ـة المشـتقة، بنـاَء علـى دمـج نمـوذج أعمـال المنشـأة إلدا اسـتثناء األدوات المال ـة،  ـاس الموجـودات المال رة قوم الفرع بتحدیـد فئـة تصـنیف وق

ة لألدوات.الموجودات وخصائ ة التعاقد ص التدفقات النقد

ارًا من تارخ  ـام ٢٠١٨ینایر ١اعت ـة اسـتنادًا إلـى نمـوذج األعمـال الخـاص بـإدارة الموجـودات واألح قوم الفـرع بتصـنیف موجوداتـه المال  ،
ما هو موضح أدناه. التكلفة المطفأة،  اسها  ة لبند الموجودات، والتي تم ق التعاقد

مـــة العادلــة مـــن خــالل األرـــاح أو اســتثناء ال الق التكلفـــة المطفــأة أو  ــة  ـــات المال ــاس المطلو ــة، یـــتم ق تزامـــات القــروض والضـــمانات المال
مة العادلة. ة مشتقة أو عندما یتم تطبی تحدید الق أدوات مال حتف بها للمتاجرة  الخسائر عندما 

الغ مستحقة من  ات للعمالم ءالبنوك والقروض والسلف
ات للعمـالء ذو الـدفعات الثابتـة أو ٢٠١٨ینایر ١قبل تارخ  الغ المستحقة من البنوك والقـروض والسـلف ة الم ، تضمنت الموجودات المال

القابلة للتحدید والتي لم تدرج في السوق النشطة، بخالف ما یلي:

عالتي - فورًا أو في المد القربهاینو الفرع ب
صنفها - عالفرع، عنالتي  متوفرة للب مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر أو  الق د التثبیت األولي، 
ـة تلك التي - ـع اسـتثماراته األول ـن للفـرع اسـترداد جم م بیـر، بخـالف حالـة التـدهور االئتمـاني، والتـي تـم فیهـا ال  ل  فهاشـ تصـن

ع. متوفرة للب
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ة ات المال ة والمطلو (تتمة)الموجودات المال

ة ات المال ة والمطلو اس الموجودات المال (تتمة)تصنیف وق

الغ مستحقة من  ات للعمالء (تتمة)م البنوك والقروض والسلف
ارًا من تارخ  اس الم٢٠١٨ینایر ١اعت ق ـة ، تقوم الفروع  الغ المستحقة من البنوك والقروض والدفعات مقـدمًا للعمـالء واالسـتثمارات المال

ل من الشرطین التالیین: فاء  التكلفة المطفأة فق في حالة است األخر 

ـــة مـــن•  ـــالموجودات المال ـــون الهـــدف منـــه االحتفـــا  ـــة ضـــمن نمـــوذج األعمـــال والـــذ  أجـــل إذا تـــم االحتفـــا ببنـــد الموجـــودات المال
ة؛ ة التعاقد تحصیل التدفقات النقد

ارة فق عن دفعات المبلغ األساسي والفوائد على المب•  ة ع ة في توارخ معینة تدفقات نقد ة لبند الموجودات المال لـغ تنشأ البنود التعاقد
األساسي.

إن تفاصیل هذه الشرو موضحة أدناه.

م نموذج األعمال تقی
م قـوم الفــرع بتحدیــد نمــوذ ــة لتحقیــ أهــداف أعمالــه. ال یــتم تقیــ ــس أفضــل طرقــة إلدارة الموجــودات المال ع ج أعمالــه علــى المســتو الــذ 

سـتند إلـى عوامـل ملحوظـة  مـا أنـه  اف المجمعـة،  ـل أداة علـى حـدة، ولكـن علـى مسـتو أعلـى مـن المحـ نموذج أعمال الفرع على أساس 
مثل:

م أداء نموذج األعمال وال- ة تقی ا؛ف مه لموظفي اإلدارة العل ة ضمن نفس نموذج العمل وتقد موجودات المال
ـة - ف ل خـاص،  شـ ـة المحـتف بهـا فـي نمـوذج األعمـال هـذا)، و المخاطر التي تؤثر على أداء نمـوذج األعمـال (والموجـودات المال

إدارة هذه المخاطر؛
ض مـــدیر األعمـــال - ـــان -یــف یـــتم تعـــو مـــة العادلـــة للموجـــودات المـــدارة أو علــى ســـبیل المثـــال مـــا إذا  ســتند إلـــى الق ض  التعـــو

ة التي یتم تحصیلها؛ ة التعاقد التدفقات النقد

م الفرع. عات من الجوانب المهمة في تقی مة والتوقیت المتوقعین للمب عد التكرار المتوقع والق

ل معقـــول دون األ شـــ م نمـــوذج األعمـــال إلـــى ســـیناروهات متوقعـــة  ان ســـیناروهات "أســـوأ الحـــاالت" أو "حـــاالت ســـتند تقیـــ خـــذ فـــي الحســـ
قـوم الفـرع بتغییـر تصـنیف  ة للفـرع، فـال  طرقـة مختلفـة عـن التوقعـات األصـل عـد التثبیـت األولـي  ـة  ". إذا تم تحقـ التـدفقات النقد الضغ

ــة المحــتف بهــا ضــمن نفــس نمــوذج األعمــال، ولكنهــا تقــوم بــدمج هــ ق ــة المت ــة الموجــودات المال م الموجــودات المال ذه المعلومــات عنــد تقیــ
حدیثة المنشأ أو التي تم شراؤها مؤخرًا.
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ة ات المال ة والمطلو (تتمة)الموجودات المال

ات  ة والمطلو اس الموجودات المال ةتصنیف وق (تتمة)المال

ار دفعات المبلغ األساسي والفوائد اخت
قــوم الفــرع  ــع،  ــة والب ــة التعاقد ــة أو لجمــع التــدفقات النقد ــة التعاقد موجــودات لغــرض جمــع التــدفقات النقد حــتف نمــوذج األعمــال  عنــدما 

ار دفعات الم ة قد اجتازت اخت ة لألدوات المال انت التدفقات النقد م ما إذا  بلغ األساسي والفوائد.بتقی

ة عند التثبیت األولي وقد یتغیر علـى مـ مة العادلة لبند الموجودات المال ار على أنه الق د یتم تعرف "المبلغ األساسي" لغرض هذا االخت
/ خصم). ة (على سبیل المثال، في حال سداد المبلغ األساسي أو إطفاء لقس عمر بند الموجودات المال

ة تتمثل أهم م ـة لألمـوال ومخـاطر االئتمـان ومخـاطر اإلقـراض األساسـ مـة الزمن مراعـاة الق ونات الفائدة ضمن ترتـیب اإلقـراض األساسـي 
ـــام و  قـــوم الفـــرع بتطبیـــ األح ـــار دفعـــات المبلـــغ األساســـي والفوائـــد،  ـــار العوامـــل ذات األخـــر وهـــامش الـــرح. إلجـــراء اخت أخـــذ فـــي االعت

ة والفترة التي یتم فیها تحدید سعر الفائدة.العالقة مثل العملة التي ی تم بها تصنیف بند الموجودات المال

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ة عند التثبیت األولي للمع ة٩قوم الفرع بتصنیف الموجودات المال فات التال إلى التصن

التكلفة المطفأة·
مة العادلة من خالل األراح أو الخسائ· رالق
مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر · الق

ـة والمعدلـة حسـب  اسـتخدام طرقـة الفائـدة الفعل التكلفـة المطفـأة  ًا  اسـها الحقـ التكلفة المطفـأة یـتم ق ة المصنفة  خسـائر إن الموجودات المال
مة، إن وجدت. یتم تثبیت دخل الفائدة وأراح/خسائر صرف العمالت األ ان الدخل. یتم تثبیت انخفاض الق مة ضمن ب ة وانخفاض الق جنب

ـــار أ خصـــم أو عـــالوة عنـــد  األخـــذ ـفــي االعت ــدخل. تحتســـب التكلفـــة المطفـــأة  ـــان الـ ــي ب ــن التثبیـــت فـ أ رـــح أو خســـارة مـــن التوقـــف عـ
ل جـزءًا ال یتجـزأ مـن سـعر الفائـدة الفعلـي. یـدرج اإلطفـاء ضـمن دخـ ـان الـدخل. تثبـت االستحواذ والرسوم والتكالیف التي تش ل الفوائـد فـي ب

ة". ان الدخل ضمن "صافي مخصص التسهیالت االئتمان مة في ب الخسائر الناتجة عن االنخفاض في الق

تكلفـــة  ات  ـــالغ المســـتحقة مـــن البنـــوك والقـــروض والســـلف ـــز والم قـــوم الفـــرع بتصـــنیف النقـــد فـــي الصـــندوق واألرصـــدة لـــد المصـــرف المر
مطفأة.

مة العا اح أو الخسائرالق دلة من خالل األر
مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر عندما تكـون قـد تـم شـراؤها أساسـًا لتحقیـ رـح قصـیر الق ة  قوم الفرع بتصنیف الموجودات المال

ة التي تدار معًا والتي یوجد بها د ل جزءًا من محفظة األدوات المال لیل على تحقی األرـاح علـى األجل من خالل أنشطة المتاجرة أو تش
المد القصیر.

ـات األخـر التـي  سـتوفي المتطل صـورة غیـر قابلـة لإللغـاء بنـد موجـودات  ، یجـوز للفـرع عنـد التثبیـت األولـي تعیـین  اإلضـافة إلـى مـا سـب
مـة عادلــة مــ ق مــة العادلــة مـن خــالل بنــود الـدخل الشــامل األخــر  الق التكلفــة المطفـأة أو  اســها  ن خـالل األرــاح أو الخســائر، إذا یجـب ق

بیر أ عدم تطاب محاسبي قد ینشأ. ٍل  ش قلل  ان ذلك سیزل أو 

مـــة العادلـــة مــع األرـــاح والخســـائر الق اســـها الحقــًا  مـــة العادلـــة مــن خـــالل األرـــاح أو الخســائر یـــتم ق الق ـــة المصــنفة  إن الموجــودات المال
مة العا سبب التغیرات في الق ان الدخل وفقـًا لشـرو الناتجة  ان الدخل. یتم تثبیت دخل الفوائد وتوزعات األراح ضمن ب دلة المثبتة في ب

العقد أو عند استحقاق الدفعة الخاصة بها.
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ة ات المال ة والمطلو اس الموجودات المال (تتمة)تصنیف وق

اح أو الخسائر مة العادلة من خالل األر (تتمة)الق
ة  ــة والســلب مــة العادلــة اإلیجاب مــة العادلــة مــن خــالل األرــاح أو الخســائر والق ا فــي الق مــ ــة المشــتقة  ــاس األدوات المال ق لهــذه قــوم الفــرع 

، على التوالي.األدوات ا ات األخر ة المشتقة، والمدرجة ضمن الموجودات األخر والمطلو لمال

فات إعادة التصن
ــه ــام الفــرع بتغییــر نمـوذج االعمــال الخــاص  عـد ق عــد التثبیــت األولــي، إال فـي الفتــرة التــي تــأتي  ـة  ال یـتم إعــادة تصــنیف الموجــودات المال

ة. إلدارة الموجودات المال

ةالتوقف ع ات مال موجودات ومطلو ة  ات المال ن تثبیت الموجودات والمطلو
ــة مماثلــة)  ــة أو جــزء مــن مجموعــة موجــودات مال ــة (أو حیثمــا ینطبــ جــزء مــن الموجــودات المال یــتم التوقــف عــن تثبیــت الموجــودات المال

ــة مــن بنـد الموجــودات  ــة عنــد انقضـاء الحقــوق فــي اسـتالم التــدفقات النقد ـالتوقف عــن تثبیــت بنــد موجـودات مال ضــًا  قـوم الفــرع أ ــة.  المال
ل یالئم التوقف عن التثبیت. ل من بند الموجودات المحول والتحو ان  ة إذا  بند موجودات مال ة  الموجودات المال

ان هناك اختالف جوهر في التدفقات النقد م ما إذا  ة، تقوم الفروع بتقی ة لبند الموجودات المعدل. إذا تم تعدیل شرو بند موجودات مال
ـة مـن بنـد الموجـودات المـالي األصـلي تعتبـر منته ـة للتـدفقات النقد بیـر، فـإن الحقـوق التعاقد ة مختلفة إلى حـد  انت التدفقات النقد ـة إذا 

ة. في هذه الحالة، یتم التوقف عن تثبیت بند الموجودات المالي األصلي وتثبیت بند موجودات مالي جدید  مة العادلة.الصالح الق

ل إجمالي أو جزئي) إما عندما: ش ة ( بند موجودات مال ة  یتم التوقف عن تثبیت بند الموجودات المال

ة من بند الموجودات؛ أو· ة في الحصول على التدفقات النقد تنتهي الحقوق التعاقد
ة من الموجودات، لك· الح في استالم التدفقات النقد حتف الفرع  الكامـل بـدون تـأخیر لطـرف ثالـث عندما  نه تحمل التزامًا بدفعها 

موجب ترتیب "تمرر"؛ أو
ة من بند الموجودات وٕاما· ل حقوقه للحصول على التدفقات النقد قوم الفرع بتحو

ا المتعلقة ببند الموجودات أو- ع المخاطر والمزا حول جم
ــــع المخـــاطر وال- ـــًا بجم ــتف فعل طرة علـــى بنــــد ال تكـــون قـــد حـــّول أو احـ َحـــول الســـ ــودات، إال أنـــه  ــا المتعلقـــة ببنـــد الموجــ ـ مزا

الموجودات.  

ـع المخـاطر  صـورة جوهرـة بجم ـن قـد حـول أو احـتف  ة من بند الموجودات ولـم  حول الفرع حقوقه للحصول على التدفقات النقد عندما 
طرة على بند الموجودات،  حول الس ا من بند الموجودات ولم  ـه تعامـل الفـرع مـع والمزا سـتمر ف یتم تثبیت بنـد الموجـودات إلـى الحـد الـذ 

بند الموجودات هذا.

ة لبنـد الموجـودات وأقصـى مقابـل  مـة الدفترـة األصـل الق ل ضـمان علـى بنـد الموجـودات المحـّول  أخـذ شـ ا المسـتمر الـذ  وُقاس االرت
ماد یلزم على الفرع سداده.

ة عند اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء صـالحیته. یتم التوقف عن تثبیت بند ات مال بند مطلو ة  ات المال المطلو
ل أساســي أو أن  شــ ــات مــالي آخــر مــن نفــس المقــرض علــى أســاس شــرو مختلفــة  ــات المــالي ببنــد مطلو ــام بــإحالل بنــد المطلو وعنـد الق

ات المو  صورة جوهرة، یتم التعامل مع هذا اإلحالل أو التغییر على أنه توقف عـن تثبیـت الشرو المتعلقة ببند المطلو جود قد تم تعدیلها 
ـالغ المدرجـة ذات العالقـة  ـتم تثبیـت الفـرق فـي الم ـات مـالي جدیـد. و ات مالي وتثبیت بنـد مطلو بند مطلو ات المالي األصلي  بند المطلو

ان الدخل. في ب
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ة ة والتزامات القروض غیر المسحو ة واالعتمادات المستند الضمانات المال
ة وضــ ــة تتــألف مــن اعتمــادات مســتند قــدم الفــرع ضــمانات مال ــة،  اق األعمــال العاد ــتم تثبیــت الضــمانات ضــمن ســ مانات وأوراق قبــول. و

. الحقــًا للتثبیــت األولــي، ــات األخــر ا المقبوضــة فــي المطلو ارهــا األقســ اعت مــة العادلــة  الق ــة  انــات المال ــة فــي الب ــة فــي البدا یــتم المال
ــت فـــ ـــًا، ناقصـــًا اإلطفـــاء التراكمـــي المثبـ مـــة المثبتـــة أول الق ـــل ضـــمان  ـــات الفـــرع حســـب  ـــاس مطلو ـــار ق موجـــب المع ـــان اـلــدخل، و ي ب

ظهــر نتیجـــة للضــمان، أیهمــا أعلــى، أو ٣٩المحاســبي اـلـدولي رقــم  ــة لتســـدید أ التــزام مــالي  وفقـــًا -، فــإن أحســـن تقــدیر للنفقــات المطلو
ــة رقــم  ــار الــدولي إلعــداد التقــارر المال ضــاحین رقمــي -٩للمع مــا هــو موضــح فــي اإل . ١٠و ٩مخصــص خســارة االئتمــان المتوقعــة 

ـان الــدخل تحــت بنــد "صـافي دخــل الرســوم والعمــوالت" حسـب طرقــة القســ الثابــت علـى مــد الفتــرة المقــدرة  ثبـت القســ المقبــوض فــي ب و
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ًا مع المع .١٥للضمان وتماش

مو  ة هــي التزامــات  ة واالعتمــادات المســتند م قـــرض التزامــات القــروض غیــر المســحو جبهـــا، وخــالل فتــرة االلتــزام، یتوجــب علــى الفــرع تقــد
ــار المحاســبي اـلـدولي رقــم  موجــب المع ــة، و قًا للعمیــل. علــى غــرار عقــود الضــمانات المال ن مخصــص ٣٩شــرو محــددة مســ ، تــم تكــو

ارًا من  ة، ولكن اعت ض ات خسارة االئ٢٠١٨ینایر ١للعقود التعو انت هذه العقود في نطاق متطل تمان المتوقعة.، 

ــة واالعتمــادات  ة للضــمانات المال ــة االســم مــة التعاقد ــه حســب شــرو الســوق، فإنــه ال یــتم تســجیل الق ــان القــرض المتفــ عل فــي حــال 
ز المالي. ان المر ة في ب ة والتزامات القروض غیر المسحو المستند

ة مة الموجودات المال االنخفاض في ق
ار الدولي إل ة رقم ستبدل المع ـار المحاسـبي الـدولي رقـم ٩عداد التقارر المال بنمـوذج "خسـارة ٣٩نموذج "الخسارة المتكبدة" ضمن المع

ات  ـــز والقـــروض والســـلف ة للنقـــد واألرصـــدة لـــد المصـــرف المر النســـ قـــوم الفـــرع تثبیـــت خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة  االئتمـــان المتوقعـــة". 
الغ المستحقة من البنوك. والم

تند مخصصـــات خســـارة االئتمـــان المتوقعـــة إلـــى خســـائر االئتمـــان المتوقـــع حـــدوثها علـــى مـــد عمـــر بنـــد الموجـــودات (خســـائر االئتمـــان تســـ
ســـتند هـــذا  بیـــرة فـــي مخـــاطر االئتمـــان منـــذ نشـــوئها، وفـــي هـــذه الحالـــة،  ـــادة  المتوقعـــة علـــى مـــد عمـــر االســـتخدام)، مـــا لـــم تكـــن هنـــاك ز

ان هناك زادة جوهرـة فـي مخـاطر االئتمـان ١٢توقعة لمدة المخصص على خسارة االئتمان الم اسة الفرع في تحدید ما إذا  شهرًا. إن س
ضاح  .٢٢موضحة في اإل

شـــهرًا هـــي جـــزءًا مـــن خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة علـــى مـــد عمـــر االســـتخدام والتـــي تمثـــل خســـائر ١٢إن خســـارة االئتمـــان المتوقعـــة لمـــدة 
عد تارخ إعداد التقرر.١٢ج عن حاالت تعثر محتملة خالل االئتمان المتوقعة التي تنت شهرًا 

ل من خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  شهرًا وخسائر االئتمان المتوقعة على مد عمـر االسـتخدام إمـا علـى أسـاس فـرد ١٢یتم احتساب 
ة. ة لألدوات المال عة المحفظة األساس أو جماعي، استنادًا إلى طب

ل وضــع الفــر  شــ ــة قــد زادت  ــة لــألداة المال انــت المخــاطر االئتمان ــل فتــرة تقرــر مــالي، لمعرفــة مــا إذا  ــة  م فــي نها اســة إلجــراء تقیــ ع س
ة. قي لألداة المال ملحو منذ التثبیت األولي، وذلك من خالل مراعاة التغیر في مخاطر التعثر خالل العمر المت

ــ ـة بنــاًء علــى التغییــر فــي طبـ الفــرع منهجــًا ثالثــي المراحـل لق اس خســارة االئتمــان المتوقعــة. تنتقـل الموجــودات عبــر المراحــل الثالثــة التال
جودة االئتمان منذ التثبیت األولي.
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شهر١٢: خسارة االئتمان المتوقعة لفترة ١المرحلة 
ـة منـذ التثبیـت األولـي، فإنـه یـتم تثبیـت جـزءًا مـن خسـائر االئتمـا ـن بهـا زـادة جوهرـة فـي المخـاطر االئتمان ة للتعرضات التـي لـم  ن النس

ة حدوث تعثر خالل فترة المتوقعة على مد العمر االفتراضي  ان شهرًا.١٢والمرت بإم

ة-: خسارة االئتمان المتوقعة على مد العمر االفتراضي ٢المرحلة  مة االئتمان غیر منخفضة الق
ــة الق ــذ التثبیـــت األوـلــي ولكنهـــا غیـــر منخفضـ ـــة منـ ــي المخـــاطر االئتمان ــة فـ ـــان بهـــا زـــادة جوهرـ ــة التـــي  ـ ة للتعرضـــات االئتمان مـــة النســـ

ة، یتم تثبیت خسارة االئتمان المتوقعة على مد العمر االفتراضي. االئتمان

ة-: خسارة االئتمان المتوقعة على مد العمر االفتراضي ٣المرحلة  مة االئتمان منخفضة الق
ـة عنـد وقـوع حـدث أو أكثـر لـه تـأثیر ضـار علـى التـ مـة االئتمان منخفضـة الق ـة  م الموجـودات المال ة المقـدرة یتم تقیـ ـة المسـتقبل دفقات النقد

لبند الموجودات المالي.

حساب خسائر االئتمان المتوقعة
ــــة المتوقعــــة  ـــاس العجــــز فــــي الســـیولة النقد ــتنادًا إلــــى الســـیناروهات األكثــــر احتمــــاًال لق ــة اســ حســـاب خســــائر االئتمــــان المتوقعـ ـقــوم الفــــرع 

مثل العجز ة المستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتـدفقات والمخصومة بتقرب سعر الفائدة الفعلي.  ة الفرق بین التدفقات النقد في السیولة النقد
ة التي تتوقع المنشأة استالمها. النقد

ة على النحو التالي: س ات احتساب خسارة االئتمان المتوقعة والعناصر الرئ ح آل تم أدناه توض

ـة التعثـر · ــة التعثـر هــي تقـد-احتمال حـدث التعثــر فـي وقــت إن احتمال ــة معینـة. قــد  یر الحتمــال حـدوث التعثــر علـى مــد فتـرة زمن
قًا وما زال ضمن المحفظة. محدد خالل الفترة المقدرة، إذا لم یتم التوقف عن تثبیت التسهیل مس

عد تارخ التقرر إن التعرض عند التعثر هو تقدیر للتعرض في تارخ التعثر المستقبلي، مع مراعاة التغیرات المتوقعة في ا· لتعرض 
ــات الســحب  عمل ة والفوائــد، ســواء تــم تحدیــد موعــدها مــن خــالل عقــد أو بخــالف ذلــك،  ســ ــالغ الرئ مــا فــي ذلــك ســداد الم المــالي، 

المتوقعة على التسهیالت الملتزمة والفوائد المستحقة من الدفعات الفائتة.
افتراض التعثر · ة الخسارة  اف-نس ة الخسارة  تراض التعثر هي تقدیر للخسارة التـي تنـتج فـي حـال حـدوث التعثـر فـي وقـت إن نس

مجـــرد تحقیـــ أ  ـــة المســـتحقة وتلـــك التـــي یتوقـــع المقـــرض اســـتالمها  ـــة التعاقد عتمـــد ذلـــك علـــى الفـــرق بـــین التـــدفقات النقد معـــین. 
ة من التعرضات عند التعثر. ة مئو نس ضمانات. وعادة ما یتم التعبیر عنها 

قـوم الفـرع بتقـدیر الجـزء المتوقـع مـن عند تقد ة،  یر خسائر االئتمان المتوقعة علـى مـد عمـر االسـتخدام اللتزامـات القـروض غیـر المسـحو
ـة للعجـز المتوقـع فـي  مـة الحال عد ذلك، تعتمد خسارة االئتمان المتوقعـة علـى الق ه على مد عمره المتوقع.  التزام القرض الذ سیتم سح

ة تم خصم العجز النقد الموقـع عنـد تقرـب سـعر الفائـدة الفعلـي المتوقـع التدفقات النقد إذا تم سحب القرض، بناًء على األكثر احتماًال. و
على القرض.
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ة ات المال ة والمطلو (تتمة)الموجودات المال

حساب خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)
ة، یتم احتسـاب  ل من القرض وااللتزام غیر المسحوب والتزامات القرض واالعتمادات المستند ة للتسهیالت المتجددة والتي تتضمن  النس

وعرض خسائر االئتمان المتوقعة مع القرض.

ة  م ة للجهة التنظ ة التال م مة خسارة االئتمان المتوقعة:في نخفاض لحساب االیراعي الفرع اللوائح التنظ ق

ار لمدة · حد أدنى (للدفعات التي تسدد على أساس رع سنو أو لمدة أقل) ولمدة ٣فترة اخت شهرًا (في الحـاالت التـي ١٢دفعات 
لة، قبل رفع التصنیف من المرحلة  عد إعادة اله .٢إلى ٣تزد فیها مدة دفع األقسا عن رع سنة) 

ـــة رقـــم · ـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــارر المال انـــات خمـــس ســـنوات ضـــمن نمـــوذج المع م خســـارة االئتمـــان ٩شـــر إدراج ب ألغـــراض تقیـــ
المتوقعة.

ـان الـدخل ومخصـص  ـًا، ناقصـًا اإلطفـاء التراكمـي المثبـت فـي ب مـة المثبتـة أول الق ل ضمان أیهما أكبـر  ات الفرع حسب  اس مطلو یتم ق
ض خسارة االئتمـ ـة للـدفعات المتوقعـة لتعـو مـة الحال قـوم الفـرع بتقـدیر خسـائر االئتمـان المتوقعـة بنـاًء علـى الق ان المتوقعـة. لهـذا الغـرض، 

ـالتعرض. یـتم إجـراء  حاملیها عن خسارة االئتمان التي تكبدها. یتم خصم العجز من خـالل سـعر الفائـدة المعـدل حسـب المخـاطر المتعلقـة 
استخدام ال عقود الضمان المالي یتم احتسابها وعرضها مع االحتساب  سیناروهات األكثر احتماًال. إن خسائر االئتمان المتوقعة والمتعلقة 

القرض.

ــة  مــة الدفترــة للموجــودات المال یــتم عــرض مخصصــات الخســارة بخصــوص خســارة االئتمــان المتوقعــة علــى أنهــا اقتطــاع مــن إجمــالي الق
للتكلفة المطفأة.

ةمعلومات ا لنظرة المستقبل
ا  بیـر منـذ تثبیتهــ ل  شــ ــأداة مـا قـد زادت  انــت مخـاطر االئتمـان الخاصـة  مهـا لمـا إذا  ـل مــن تقی ة ضـمن  یراعـي الفـرع معلومـات مســتقبل

اسها لخسارة االئتمان المتوقعة. تتم مراعاة عوامـل االقتصـاد الكلـي لهـذا الغـرض مـن خـالل تطبیـ المعلومـات المسـتق ة األولي وضمن ق بل
ة. ة المئو النس ة نمو الناتج المحلي  نس

ة.  انات المال ع خصائص السوق في تارخ الب س المدخالت والنماذج المستخدمة في حساب خسائر االئتمان المتوقعة دائمًا جم قد ال تع
ل  ش ة  ة المستقبل ات واالفتراضات التي تتضمن أ توقعات للظروف االقتصاد منتظم.یتم مراجعة المنهج

م الضمانات تقی
أنمـــا  نـــًا. تكـــون الضـــمانات  ــون مم ســـعى الفـــرع إلــى اســـتخدام الضـــمانات، عنـــدما  ـــة،  لتقلیــل مخـــاطر االئتمـــان علـــى موجوداتهــا المال

ة / الضـــمانات والعقـــارات والـــذمم المدینـــة والمخـــزون والموجـــودات غیـــ ـــة واالعتمـــادات المســـتند ـــة مختلفـــة، مثـــل النقـــد واألوراق المال ر المال
ـات  ة للضمانات المخصصة لها من خـالل ترتی النس ة للفرع  اسة المحاسب ة مثل اتفاقات المعاوضة. إن الس األخر والتحسینات االئتمان

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال موجب المع ار المحاسبي الدولي رقم ٩اإلقراض  موجب المع انت  ما  م . ما لـم تـت٣٩هي نفسها 
مــة العادلــة للضــمانات تــؤثر علــى احتســاب  ــز المــالي للفــرع. ومــع ذلــك، فــإن الق ــان المر إعــادة تملكهــا، ال یــتم تســجیل الضــمانات ضــمن ب
م  . ومــع ذلــك، یــتم تقیــ ــع ســنو م علــى أســاس ر ــة وٕاعــادة التقیــ ل عــام عنــد البدا شــ مــه  الحــد األدنــى، یــتم تقی خســائر االئتمــان المتوقعــة. 

ل یومي.عض الضمانا ش ات تحدید هامش الرح،  متطل ة المتعلقة  ة أو األوراق المال الضمانات النقد ت، 

ضـمانات. إن الموجـودات  ـة المحـتف بهـا  م الموجـودات المال غرض تقی انات السوق النش  استخدام ب قوم الفرع  ن،  إلى أقصى حد مم
ة جـاهزة قابلـ م سـوق س لها قـ ة األخر التي ل العقـارات، المال ـة،  ة للضـمانات غیـر المال النسـ اسـتخدام النمـاذج.  مهـا  ة للتحدیـد، یـتم تقی

مها استنادًا إلى معلومات مقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن أو است نادًا إلى مؤشرات أسعار المنازل.یتم تقی
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ات المشطو
ـــع  ــاب تأكـــد معقــول أل تحصــیل مســـتقبلي وتحصــیل جم ات وحســاب المخصـــص الخــاص بهــا فـــي حــال غ ــتم شــطب القـــروض والســلف و

ان الدخل. ، یتم تثبیت هذا االسترداد في ب لها إلى الفرع. في حال استرداد شطب ما في وقت الح الضمانات أو تحو

ة المشتقةاألدوات المال
ــة  ــارات. یــتم تثبیــت هــذه األدوات المال ــة اآلجلــة والخ ضــات أســعار الفائــدة وعقــود صــرف العمــالت األجنب ل عــام مقا شــ تشــمل المشــتقات 

مـة العادلـ مـة العادلـة. إن المشـتقات ذات الق الق اسـها الحقـًا  عـاد ق مة العادلة بتارخ إبرام عقـد المشـت و الق ة  ـة ة المشتقة في البدا الموج
ة (الخسـائر غیـر المحققـة) ضـمن  مـة العادلـة السـال ـتم إدراج المشـتقات ذات الق (األراح غیـر المحققـة) تـدرج ضـمن الموجـودات األخـر و

ز المالي.المطلو  ان المر ات األخر في ب

انـا افـة الفتــرات المقدمـة فــي هــذه الب ــة علــى  ة التال اســات المحاسـب اسـتمرار الس اسـتثناء التغیــرات المبینــة طبـ الفــرع  ــة،  ت المال
أعاله:

ة ما قبل األدوات المال )٢٠١٨ینایر ١(المتعلقة 
. ة لمنشأة أخر ة أو أداة حقوق ملك ات مال ند مطلو ة للمنشأة و ة هي أ عقد ینشأ عنه بند موجودات مال األداة المال

ة تصنیف األدوات المال
ـة قـوم الفـرع بتصـنیف األدوات الم مـة العادلـة مـن خـالل الـرح أو الخسـارة" و "القـروض والـذمم المدینـة". یــتم علـى أنهـا ال الق ـة  "أدوات مال

التكلفة المطفأة.  ة  ات المال .االستحواذالتصنیف المناسب لكل أداة في وقت بتحدید تقوم اإلدارةإدراج المطلو

التحق
ــة أو بنــد المط ــع مشــترات یـتم تثبیــت بنــد الموجــودات المال ــة لــألداة. إن جم ح الفــرع طرفــًا فــي النصــوص التعاقد صـ ــة عنــدما  ــات المال لو

ــة یــتم تثبیتهــا  الطرقــة العاد ــة  عــات الموجــودات المال اســتالم أو تــارخ احتســاباســتخدامومب قــوم الفــرع بهــا  ة، أ التــوارخ التــي  التســو
م الموجودات مـة .تسل قـة یتم تثبیت التغیرات في الق اسـة المط ـان الـدخل الشـامل وفقـًا للس العادلـة بـین تـارخ المتـاجرة وتـارخ السـداد فـي ب

م  ـــة التـــي تتطلـــب تســـل عـــات للموجـــودات المال ـــة تمثـــل المشـــترات أو المب الطرقـــة العاد عـــات  لـــألداة ذات العالقـــة. إن المشـــترات أو المب
حدد عمومًا حسب األنظمة عة في السوق.الموجودات خالل إطار زمني  أو األعراف المت

اس األولي الق
ـع األدوات مـة العادلـة. تضـاف تكـالیف المعـامالت إلـى تكلفـة جم الق ـة  ـة فـي البدا ـات المال ة أو المطلو ع الموجودات المال اس جم یتم ق

مـــة العادلـــة مـــن خـــالل األرـــاح الق اســـتثمارات  ـــة المصـــنفة  اســـتثناء الموجـــودات المال ـــة  أو الخســـائر. إن تكـــالیف المعـــامالت علـــى المال
ان الدخل الشامل. مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر یتم تثبیتها في ب الق استثمارات  ة المصنفة  الموجودات المال

اس الالح التصنیف والق
القروض والذمم المدینة

ــة غیــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للت التكلفــة إن هــذه موجــودات مال اســها الحقــًا  حدیــد وهــي غیــر متداولــة فــي ســوق نشــطة. یــتم ق
ـار أ  األخـذ فـي اإلعت مـة. تحتسـب التكلفـة المطفـأة  استخدام طرقة سعر الفائدة الفعلي ناقصًا أ مخصص لالنخفـاض فـي الق المطفأة 

ل جـزءًا ال یتجـزأ مـن سـ عر الفائـدة الفعلـي. یـدرج اإلطفـاء ضـمن "دخـل الفوائـد" خصم أو عالوة على اإلستحواذ والرسوم والتكالیف التـي تشـ
ــان الــدخل الشــامل ضــمن "صــافي المخصــص علـــى  مــة فــي ب ــان الــدخل الشــامل. وتثبــت الخســائر الناتجــة عــن اإلنخفــاض فــي الق فــي ب

ة". التسهیالت االئتمان

اتوالقــروضالعالقــةذاتاألطــرافمــعالجــار والحســابوالودائــعالبنــوكلــدواألرصــدةالنقــدتصــنیفیــتم عــضوالســلف الموجــوداتو
".مدینةوذممقروض"أنهاعلىاألخر 
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ما قبل  ة (المتعلقة  (تتمة))٢٠١٨ینایر ١األدوات المال

التكلفة ا ة مدرجة  ات المال لمطفأةالمطلو
ــار أ خصــم أو األخــذ فــي االعت اســتخدام طرقــة ســعر الفائــدة الفعلــي. یــتم احتســاب التكلفــة المطفــأة  التكلفــة المطفــأة  اســها الحقــًا  یــتم ق

ــالء  ل جـــزءًا ال یتجـــزأ مـــن ســـعر الفائـــدة الفعلـــي. یـــتم تصـــنیف المســـتحقات للبنـــوك وودائـــع العمـ عـــالوة عنـــد اإلصـــدار والتكـــالیف التـــي تشـــ
التكلفة المطفأة".والقر  ة مدرجة  ات مال ات األخر تحت بند "مطلو عض المطلو وض والحساب الجار من األطراف ذات عالقة و

ة المشتقة األدوات المال
ــة  ــة. یــتم تثبیــت المشــتقات فــي البدا ــات أســعار صــرف العمــالت األجنب ــة آجلــة إلدارة تعرضــه لتقل یبــرم الفــرع عقــود صــرف عمــالت أجنب

مـة العادلـة المو الق مـة العادلـة. إن المشـتقات ذات الق الق اسـها الحقـًا  عـاد ق ـه التعاقـد علـى المشـتقات و التارخ الذ تم ف ـة مة العادلة  ج
ة (خســائر غیــر محققــة) ضــمن  مــة العادلــة الســال ــتم إدراج المشــتقات ذات الق ــاح غیــر المحققــة) تــدرج ضــمن الموجــودات األخــر و (األر

ات  ز المالي.المطلو ان المر األخر في ب

ة الضمانات المال
ـة  فـاالت وأوراق قبـول. یـتم تثبیـت الضـمانات المال ة و ـة تتـألف مـن اعتمـادات مسـتند قـدم الفـرع ضـمانات مال ـة،  أثناء سیر األعمال العاد

ارهــا القســ المقـبـوض تحــت بنــد مطلو  اعت مــة العادلــة  الق ــة  انــات المال ــة فــي الب ــان فــي البدا ثبــت القســ المقبــوض فــي ب . و ــات أخــر
الــدخل الشــامل تحــت بنــد "صــافي دخــل الرســوم والعمــوالت" حســب طرقــة القســ الثابــت علــى مــد الفتــرة المقــدرة للضــمان. یــتم إدراج بنــد 

ــة  ــات مال مــة أ بنــد مطلو ــة ناقصــًا المبلــغ المطفــأ أو ق ــات الضــمان الحقــًا حســب المبلــغ المثبــت فــي البدا عــد ذلــك أیهمــا مطلو قــد ینــتج 
ة. انات المال ة یتم تثبیتها في الب الضمانات المال ات تتعل  أعلى. إن أ زادة في بند المطلو

تثبیتالالتوقف عن 
ة) یتم التوقف عن تثبیته عندما: ة (أو الجزء من بند الموجودات المال إن بند الموجودات المال

ة في الحصول ع· ة من تنتهي الحقوق التعاقد ؛ أوبند الموجوداتلى التدفقات النقد
ة من · حقوقه الستالم التدفقات النقد ـة المسـتلمة الموجودات حتف الفرع  أخـذ علـى عاتقـه االلتـزام بـدفع التـدفقات النقد أو عنـدما 

موجب ترتیب "تمرر"؛ أو الكامل دون تأخیر جوهر لطرف ثالث 
ة من بند الموجودات، وٕاماحول الفرع حقوقه للحصول على التدفقات· النقد

ا المتعلقة ببند الموجودات، أو - ع المخاطر والمزا ل فعلي جم ش حول الفرع  أن 
ــون الفــر - طرة عـلـى بنــد احــتفوال ع قــد حــّولال  ــا بنــد الموجــودات، إال أنــه حــّول الســ ــع مخــاطر ومزا ــًا بجم فعل

الموجودات.

حــول الفــرع حقــه فــي الحصــول علــى  ــع عنــدما  ًا بجم ــ ــون الفــرع قــد حــّول أو احــتف فعل ــة مــن بنــد الموجــودات وعنــدما ال  التــدفقات النقد
طرة علـى بنـد الموجـودات، یـتم تثبیـت بنـد الموجـودات ضـمن نطـاق اسـتمرار الفـرع فـي  حول الس ما أنه لم  ا بند الموجودات،  مخاطر ومزا

ا ببند الموجودات. االرت

ا المستمر الذ المبلغ األصـلي المـدرج لبنـد الموجـودات والحـد إن االرت اسه  ل ضمان معین على بند الموجودات المحول یتم ق أخذ ش
طلب من الفرع دفعه أیهما أقل. األقصى للمبلغ الذ قد 

ــات مــالي عنــدما یــتم اإلعفــاء مــن االلتــزام أو إلغائــه أو انت بنــد مطلو ــات المــالي  ــام یــتم التوقــف عــن تثبیــت بنــد المطلو هــاء فترتــه. عنــد الق
ًا أو أن الشـرو المتعلقـة  ات مالي آخر من نفس المقرض على أساس شرو مختلفة فعل ات المالي الحالي ببند مطلو بإحالل بند المطلو

صـورة جوهرــة، یــتم التعامـل مــع هــذا اإلحـالل أو التغییــر علــى أنـه توقــف عــن تثبیـت بنــد ــات الحــالي قـد تــم تعــدیلها  ــات ببنـد المطلو مطلو
ان الدخل الغ المدرجة ذات العالقة في ب تم تثبیت الفرق ضمن الم ات مالي جدید و .الشاملمالي أصلي وتثبیت بند مطلو
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ة التسو
ة یتم تسو ات المال نـو الفـرع إمـا السـداد علـى إن الموجودات والمطلو ـالغ المثبتـة و ة الم ون لد الفرع ح ملزم قانونًا لتسو تها عندما 

التزامن. ات  أساس الصافي أو تحقی بند الموجودات وسداد بند المطلو

ة مة الموجودات المال االنخفاض في ق
مقوم الفر  ة لتحدید ف م بتارخ إعداد التقارر المال ة أو مجموعـة مـن ع بإجراء تقی أن أحد الموجودات المال ان یوجد دلیل موضوعي  ا إذا 

ـــة قـــد  ـــة أو مجموعـــة مـــن الموجـــودات المال ـــار أن أحـــد الموجـــودات المال متهـــا. یـــتم اعت ـــة قـــد تعرضـــت النخفـــاض فـــي ق الموجـــودات المال
متها فق في حال وجود مثل هذا الدلیل الموضوعي لالنخفاض ف مة نتیجـة لحـدث خسـارة أو أكثـر حصـلت تعرضت النخفاض في ق ي الق

ة المتوقعة مستقبًال من أحد الموجودات الم ون لحدث الخسارة ذلك تأثیر على التدفقات النقد ة و ـة عد التثبیت األولي للموجودات المال ال
ـــة ـــع الموجـــودات المال مـــة، یـــتم تجم م االنخفـــاض فـــي الق ـــة. لغـــرض تقیـــ ل أو مجموعـــة الموجـــودات المال شـــ ات حیـــث یوجـــد  أقـــل مســـتو

ن تحدیدها. م ة  منفصل تدفقات نقد

ة للقــروض  مــة بنــد الموجــودات والــذمم المدینــةالنســ ض ق مــة، یــتم تخفــ ، فــي حــال وجــود دلیــل موضــوعي علــى خســائر االنخفــاض فــي الق
ــالقروض والــذمم المدینــة ذات أســعار فا مــا یتعلــ  ــن تحصــیله. ف ــة إلــى المبلــغ المم مــة المال ــن تحصــیله الق مثــل المبلــغ المم ئــدة ثابتــة، 

ة للقـروض والـذمم المدینـة ذات أسـع النسـ ة، و ـة األصـل ة المتوقعة مستقبًال المخصومة حسب أسـعار الفائـدة الفعل ة للتدفقات النقد ار الحال
ة ة الحال ة األصل ن تحصیله حسب أسعار الفائدة الفعل موجب العقد. تضم التـدفقات فائدة متغیرة، یتم خصم المبلغ المم ما هي محددة 

ن تحصیلها من الكفاالت والضمانات. الغ المم ة الم المستقبل

ض المبلـــغ المـــدرج لبنـــد  ة للقـــروض والـــذمم المدینـــة. یـــتم تخفـــ النســـ مـــا هـــو الحـــال  ن مخصـــص  جـــر تكـــو ـــة و م الكفـــاالت المال یـــتم تقیـــ
ـان فـي سـنة الحقـة، الموجودات من خالل استخدام حساب المخصص وتث ـان الـدخل الشـامل. إذا  مـة فـي ب بت خسائر االنخفاض في الق

مة، فإن خسـائر االنخفـاض  عد تثبیت االنخفاض في الق حصل  سبب حدث  مة المقدر  قد زاد أو انخفض مبلغ خسائر االنخفاض في الق
ـس مـن خـالل تعـدیل حسـاب المخصـص. یـت قًا تزداد أو تع مة المثبتة سا ـان الـدخل الشـامل. في الق ـس فـي ب م تثبیـت مبلـغ الزـادة أو الع

ــون قــد تــم  تشــطب القــروض والــذمم المدینــة مــع حســاب المخصــص المتعلــ بــذلك عنــدما ال یوجــد منظــور واقعــي للتحصــیل المســتقبلي و
لهــا إلــى  ــع الضــمانات أو تحو ــان الــدخل ع. فــي حالــة تحصــیل المبلــغ المشــطوب الحقــًا، یــتم تثبیــت المبالفــر تثبیــت جم لــغ المحصــل فــي ب

الشامل.

ضـــاً الفـــرعیراعــــيذلـــك،إلـــىاإلضـــافة ـــز المصــــرفتوجیهـــاتأ ـــةاإلمـــاراتدولــــةفـــيالمر األدنــــىالحـــدعلـــىللحفــــاالمتحـــدةالعر
الغالعامللمخصص حتم.المخاطرالمرجحةالموجوداتإجماليمن٪ ١,٥ال لذلكتوض ضاحضمنأوسعش .٢٢رقماإل

ـة ی ان مـة عنـدما تشـیر األحـداث أو التغیـرات فـي الظـروف إلـى عـدم إم عض الموجودات األخر بخصـوص االنخفـاض فـي الق تم مراجعة 
ه المبلغ المدرج لبند الموجودات یزـد عـن المبلـ ون ف مة للمبلغ الذ  الغ المدرجة بها. یتم تثبیت خسائر االنخفاض في الق غ تحصیل الم

ن تحصیله. إ مة االستخدام أیهما أعلى.المم ع وق مة العادلة لبند الموجودات ناقصًا تكلفة الب مثل الق ن تحصیله  ن المبلغ المم

شأنها القروض التي تم إعادة التفاوض 
ـاعن السدادفي حالة العجز ع ترتی شـتمل ذلـك علـى توسـ لة القروض بـدًال مـن الحصـول علـى ضـمان. قـد  سعى الفرع إلى إعادة ه ت ، 

ام للترتیب التعاقـد  ام هذه القروض، فإن الشرو واألح شأن شرو وأح الدفع واالتفاق على شرو جدیدة للقرض. عند إعادة التفاوض 
قى متأخرة السداد أم ال. انت هذه القروض ست ما إذا  التفـاوضأعیـدالتـيالقروضمراجعةفياإلدارةتستمرالجدید تنطب على تحدید ف

عأنمانلضشأنها ةالدفعاتتحصیلالمحتملومنبها،االلتزامتمقدالمعاییرجم .المستقبل
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الموجودات المعاد االستحواذ علیها
اســة  قــى س ــار الــدولي إلعــداد التقــارر االبنــكت ــة رقــم موجــب المع ــار المحاســبي الــدولي رقــم هــمــا ٩لمال موجــب المع ن مــن . إ٣٩ي 

اسة  عـه. إن الموجـودات البنكس ـة أو ب اتهـا الداخل ـه لعمل ـان مـن األفضـل اسـتخدام بنـد الموجـودات المعـاد االسـتحواذ عل ما إذا  تحدید ف
لهـا إلـى  ـة یـتم تحو ات الداخل مـة التـي تـم إعـادة االسـتحواذ بهـا أو التي یتم تحدیدها على أنها مفیدة للعمل الق فئـة الموجـودات ذات العالقـة 

لهـا  عهـا، یـتم تحو مة المدرجة لبند الموجودات المضمون األصلي أیهما أقل. إن الموجودات التـي یـتم تحدیـدها علـى أنـه مـن األفضـل ب الق
مة العادلة  الق ع  اشرة إلى الموجودات المحتف بها للب انـت المم ـع الموجـودات غیـر (إذا  مـة العادلـة ناقصـًا تكلفـة ب ـة) والق وجـودات المال

ة  اسة المال ما یتماشى مع س .البنكبتارخ إعادة االستحواذ 

ة ه النقد ة وش النقد
ــة ــان التــدفقات النقد ــة، تتــألف لغــرض ب ه النقد ــة وشــ ــلــد األرصــدة النقــد و مــنالنقد ــز لدولــة اإلمــارات العر ، ة المتحــدةالمصــرف المر

ـــة أخـــر ولـــد  اســـتثناء التـــي تســـو مؤسســـات مال ـــة التـــي یتطلـــب االحتفـــا بهـــا لـــد الودائـــعتح خـــالل فتـــرة ثالثـــة أشـــهر أو أقـــل،  القانون
ــة المتحــدة ــز لدولــة اإلمــارات العر ــالغ المسـتحقة للبنــوك والتــي تســتح فــي األصــل خــالل فتــرة ال تتجــاوز المصـرف المر عــد خصــم الم  ،

.ة أشهرالثالث

الموجودات الثابتة
ــــع  مــــة. یـــتم احتســــاب االســــتهالك لجم التكلفــــة ناقصــــًا االســـتهالك المتــــراكم وخســــائر االنخفـــاض فــــي الق ــع الموجــــودات الثابتـــة  ــ تظهـــر جم

ل عنصـر مـن الموجـودات الثابتـة علـى أسـاس طرقـة القسـ الثابـت  ة لشطب تكلفة  علـى الموجودات الثابتة على أساس األسعار المحتس
مد األعمار المقدرة لالستخدام. 

ة لبند الموجودات واألعمار المقدر  ق م المت ـة. ةیتم مراجعة الق ـل سـنة مال ـة  ل المالئم فـي نها الش لالستخدام وطرق االستهالك وتعدیلها 
التالي: إن األعمار المقدرة الستخدام الموجودات الحتساب االستهالك هي 

ة(لسنوات)ة لالستخدامالمقدر األعمار ةالفئ ق مة المت الق
ة تب %٥٣معدات م

اتأثاث ی %٥٣وتر
اني المستأجرةتحسینات  %٣٠الم

ارات %٦٣س
%٣٠وملحقاتهامبیوتر أجهزة

ـان هنـاك مؤشـر علـ مـا إذا  ـة لتحدیـد ف الغ المدرجـة للموجـودات الثابتـة بتـارخ إعـداد التقـارر المال ى حصـول إنخفـاض فـي یتم مراجعة الم
مـة فـي  ـن تحصـیلها وتثبـت خسـائر اإلنخفـاض فـي الق ـالغ المم ض الموجـودات إلـى الم مة. في حال وجـود مثـل هـذا المؤشـر، یـتم تخفـ الق

ان الدخل الشامل. عاد الموجودات الثابتة في ب ة أراح أو خسائر ناتجة عن است ان الدخل الشامل. یتم تثبیت أ ب

ملموسةالموجودات غیر ال
مـــة المتراكمـــة، إن وجـــدت. تكلفـــة  التكلفـــة ناقصـــًا اإلطفـــاء المتـــراكم وخســـائر انخفـــاض فـــي الق بنــــد یـــتم إدراج الموجـــودات غیـــر الملموســـة 

ة متعلقـة مصـارفهي سعر الشراء مع أ ةغیر الملموسالموجودات الالحقـة فقـ عنـدما تزـد المصـارف. تـتم رسـملة االسـتحواذعرضـ
ة المضـــمنة فـــي بنـــد مـــن المنـــافع ا ة المســـتقبل ل موثـــوق. یـــتم الموجـــوداتالقتصـــاد شـــ ـــاس المنـــافع  ـــن ق م افـــةغیـــر الملموســـة و تثبیـــت 

عــد األخــذ فــي المصــارف ــان الــدخل الشــامل عنــد تكبــدها. یــتم احتســاب رســوم اإلطفــاء للســنة علــى أســاس القســ الثابــت  األخــر فــي ب
ــة، إن وجـدت. تـت ق مـة المت ـار الق ــة واألعمـار االعت ق م المت اً وتعـدیلها، المقـدرة لالســتخدامم مراجعــة القـ ــان مناسـ ـل فتــرة إذا  ــة  ، فـي نها

اراً إلضافات لاإلطفاء احتسابتقرر. یتم إعداد  ه ون من الشهر الذ اعت اإلطفـاء احتسـابلالسـتخدام. ال یـتم متاًحـابنـد الموجـوداتف
عادفي شهر  .االست

ان الدخل الشامل.تدرج األراح وا ع الموجودات غیر الملموسة في ب لخسائر من ب
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ة الخدمة للموظفین افأة نها م
ــــل الهیئــــة العامــــة للمعاشــــات والتأمینــــات  ســــه مــــن قب قــــدم الفــــرع مســــاهمات فــــي صــــندوق تقاعــــد تــــم تأس بخصــــوص المــــوظفین المــــواطنین، 

ة وتحتسب  ة من رواتب الموظفین. تقتصر إلتزامات الفرع على تلك المساهمات والتي تحّمل للمصارف عند إستحقاقها.اإلجتماع نس

ار المحاسبي الدولي رقم لوفقًا  ـا ١٩لمع ـالغ المسـتحقة الـدفع عـن هـذه المزا ة الخدمة للموظفین اآلخرن. تستند الم افأة نها قدم الفرع م  ،
ـا علـى مـد فتـرة عادة على طول مدة خدمة الم وظفین وٕاتمام الحد األدنـى مـن فتـرة الخدمـة. یؤخـذ مخصـص للتكـالیف المتوقعـة لهـذه المزا

ات ا قل عن بند المطلو ة المتحدة.لناتج حسب قانون العمل وقانون الخدمة وال  ة في دولة اإلمارات العر المعاشات والتأمینات اإلجتماع

مة العادلة اس الق ق
مـة العادلـة هـي بخصوص الموجود ـل تقرـر مـالي. إن الق مة العادلة بتارخ  اس الق ق قوم الفرع  مة العادلة،  الق ات المدرجة  ات والمطلو

ین فـــي الســوق بتـــارخ  ــات فـــي معاملــة منظمــة بـــین المشــار ــل بنـــد المطلو ـــع بنــد الموجــودات أو دفعـــه لتحو المبلــغ الــذ ســـیتم اســتالمه لب
اس. الق

اس الق ات تحدث إما:ستند ق ل بند المطلو ع بند الموجودات أو لتحو أن المعاملة لب مة العادلة إلى االفتراضات 

ات، أو· سي لبند الموجودات أو بند المطلو في السوق الرئ
ات· سي، في السوق األكثر تفضیًال لبند الموجودات أو بند المطلو اب السوق الرئ في غ

ســـي أو األكثـــر تف ـــات إن الســـوق الرئ مـــة العادلـــة لبنـــد الموجـــودات أو بنـــد المطلو ـــاس الق ـــون فـــي متنـــاول الفـــرع. یـــتم ق ضـــیًال یجـــب أن 
ـــات، علـــى افتـــراض أن  ین فـــي الســـوق عنـــد تســـعیر بنـــد الموجـــودات أو بنـــد المطلو ســـتخدمها المشـــار اســـتخدام االفتراضـــات التـــي ســـوف 

ین في السوق یتصرفون على أساس مصلحتهم االقتصاد ة.المشار

ار قدرة المشارك في السوق علـى تحقیـ مزا عین االعت أخذ  ة)  ة (أدوات غیر األدوات المال مة العادلة لألدوات غیر المال اس الق ـا إن ق
ســتخدم بنــد  عــه إلـى مشــارك آخـر فــي السـوق الــذ سـوف  ـأعلى وأفضــل اسـتخدام لــه أو عـن طرــ ب اســتخدام بنـد الموجــودات  ة  اقتصـاد

أعلى وأفضل استخدام له.الموجودات

ة حســب الظـروف م المناســ ــة لــهسـتخدم الفــرع أســالیب التقیـ انـات الكاف مــة العادلــة، لزـادة اســتخدام المــدخالت وحیــث تتــوفر الب ـاس الق لق
الملحوظة ذات العالقة والتقلیل من استخدام المدخالت غیر الملحوظة.

ــة التــي یــ مــة العادلــة لــألدوات المال ـــع إن الق تم المتــاجرة بهــا فـــي األســواق النشــطة تســتند علــى أســعار اإلقفــال للعطــاءات. بخصــوص جم
م  ــ اســـتخدام أســـالیب التقیـ مـــة العادلـــة  ، یـــتم تحدیـــد الق ح الســـوق لهـــا غیـــر نشـــ مـــا فـــي ذلـــك األدوات التـــي أصـــ ـــة األخـــر  األدوات المال

مـة العادلـة المشـتقة مـ م تشـمل الق ة. إن أسـالیب التقیـ المقارنـة مـع أدوات مشـابهة حیـث توجـد أسـعار السـوق المناس ـة،  ن المعـامالت العاد
ین في السوق. م األخر ذات العالقة المستخدمة عادة من قبل المشار ة المخصومة أو أسالیب التقی الملحوظة، أو طرقة التدفقات النقد

م ال ة بناء على التقی مة العادلة لألدوات غیر المال اس الق مقدم من مثمن مستقل.یتم ق

ــة المشــتقة،  ص لتســو األداة المال ــاح أو الخســائر غیــر المحققــة مــن التخصــ ــة المشــتقة هــي المعــادل لألر مــة العادلــة لــألداة المال إن الق
ة. ة أو نماذج التسعیر الداخل استخدام أسعار السوق المعن وذلك 
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مة اس الق (تتمة)العادلةق

ما یلي: ة  انات المال فها واإلفصاح عنها في الب مة العادلة لها یتم تصن اس الق ات التي یتم ق ع الموجودات والمطلو إن جم

ات المماثلة.-١المستو · أسعار السوق المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلو
اشرة أو أسالیب تقی-٢المستو · صورة م مة العادلة (مدخالت ملحوظة  اس الق م تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لق

المقارنـة مـع أدوات مشـابهة حیـث توجـد أسـعار السـوق الملحوظـة والتـي  ة،  م من المعامالت العاد اشرة). یتم اشتقاق التقی غیر م
مـــة ومضـــاعفات أرـــاح  ادرة عـــن مـــدیر الصـــندوق تتضـــمن الســـعر لحجـــز مضـــاعفات الق مـــة الموجـــودات الصـــ الســـعر وصـــافي ق

ة المتداولة. واألسعار الخارج
مــة العادلــة (مــدخالت غیــر ملحوظــة). تشــمل -٣المســتو · ــاس الق م تســتخدم الحــد األدنــى مــن المــدخالت الــالزم لق أســالیب تقیــ

مـة الد ة المخصـومة أو طرقـة الق م طرقة التدفقات النقد م أخـر ذات عالقـة المسـتخدمة عـادة أسالیب التقی فترـة أو أسـالیب تقیـ
م هـذه معــدالت سـعر الفائـدة فـي السـوق وأسـعار الخصــم  ین فـي السـوق وتشــمل المـدخالت الهامـة ألسـالیب التقیـ مـن قبـل المشـار

ة. ومعدل النمو النهائي وخصم عدم السیولة وتقدیرات التدفقات النقد

ــات الم الت قــد تمــت بــین بخصــوص الموجــودات والمطلو انــت التحــو مــا إذا  حــدد الفــرع ف ــة علــى أســاس متكــرر،  انــات المال ثبتــة فــي الب
ـل  ـة  ـل) فـي نها مة العادلة  اس الق ة لق م التصنیف (استنادًا إلى أدنى مستو من المدخالت األساس ات في التسلسل بإعادة تقی مستو

ة.  فترة إلعداد التقارر المال

تتحق اإلیرادا
قــروض أو ذمـم مدینــة، یثبــت  ــة المصـنفة  مـة األداة المال ــة. عنـدما تــنخفض ق یـتم تثبیــت دخـل ومصــارف الفوائـد علــى أسـاس الفوائــد الفعل
مــة. إن دخـــل  ــاس خســـارة االنخفــاض فــي الق ة لغــرض ق ـــة المســتقبل اســتخدام ســعر الفائـــدة المســتخدم لخصــم التــدفقات النقد دخــل الفوائــد 

ان الدخل الشامل.ومصارف الفوائد ة التي تترتب علیها فوائد تثبت في ب ع األدوات المال لجم

تعدیل في سعر الفائدة الفعلـي. یـتم تثبیـت والرسوم العموالت دخل إن  ة تعالج  التي تمثل جزء ال یتجزأ من سعر الفائدة الفعلي لألداة المال
مهاأو عند تالرسوم والعموالت األخر على مد فترة الخدمة . قد

الضرائب
احتساب الضرائب على فر  ة الخاصة  ن مخصص للضرائب وفقًا لألنظمة المحل ة العاملة في إمارة أبوظبي.و یتم تكو ع البنوك األجنب

الغ ــ ــات والم ة للموجــودات والمطلو ة المؤجلــة للفروقــات المؤقتــة فــي تــارخ إعــداد التقرــر بــین األســس الضــرب ن مخصــص للضــر یــتم تكــو
ة. المدرجة ألغراض إعداد التقارر المال

ة  عــد مرجحــًا أن األرــاح الخاضــعة للضــر ــل تقرــر وتخصــم إلــى حــد لــم  ة المؤجلــة بتــارخ  یــتم مراجعــة المبلــغ المــدرج لموجــودات الضــر
م  ة المؤجلـة. یـتم إعـادة تقیـ ل أو جزء من بنـد موجـودات الضـر استخدام  ة ستكون متوفرة للسماح  ة المؤجلـة غیـر الكاف موجـودات الضـر

ة ســوف تســـمح بتحصـــیل بنـــد  ة الخاضـــعة للضـــر ـــه مـــن المـــرجح أن األرــاح المســـتقبل ح ف صــ ـــل تقرــر وتثبـــت إلـــى حـــد  المثبتــة بتـــارخ 
ة المؤجلة. موجودات الضر

قهــا فــي الســنة عنــد ت ة المتوقــع تطب النســب الضــرب ة المؤجلــة  ــات الضــر ــاس موجــودات ومطلو حقیــ بنــد الموجــودات أو ســداد بنــد یــتم ق
قة بتارخ إعداد التقرر. ة) المط ة (والقوانین الضرب ات، استنادًا إلى النسب الضرب المطلو
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ة العمالت األجنب
مة بتارخ  ة حسب أسعار الصرف السائدة للق العمالت األجنب ـات تسجل المعامالت التي تتم  مـا تحـول الموجـودات والمطلو المعـامالت. 

ــت ــة و ـة الســنة إلــى الــدرهم حســب أســعار الصـرف الســائدة بتــارخ إعــداد التقــارر المال ــة فــي نها ــالعمالت األجنب ـة القائمــة المســجلة  م المال
ز الم ان المر ة اآلجلة حسب سعر الصرف اآلجل السائد بتارخ ب م عقود صرف العمالت األجنب الي.تقی

اسـتخدام أسـعار الصـرف  لهـا  ـة یـتم تحو ـة للعملـة األجنب اسـها وفقـًا للتكلفـة التارخ ـة التـي یـتم ق ات غیـر النقد مـا إن الموجودات والمطلو
لهــا مــة العادلــة یــتم تحو الق ــة التـي تــم إدارجهــا  العملــة األجنب ــة  ــات غیــر النقد ــة. إن الموجــودات والمطلو إلــي درهــم بتـارخ المعاملــة األول

ــة مــة فیهــا. فــي حالــة الموجــودات غیــر النقد ــالتوارخ التــي تــم تحدیــد الق اســتخدام أســعار الصــرف الســائدة  ــة المتحــدة  دولــة اإلمــارات العر
ضًا تثبیـت فروقـات العمـالت األجنب اشرة في بنود الدخل الشامل األخر وفإنه یتم أ متها العادلة م ـة ضـمن التي یتم تثبیت التغیرات في ق

ــان الــدخل اشــرة فــي ب ــة األخــر یــتم تثبیتهــا م ــة للموجــودات غیــر النقد . بخصــوص فروقــات العمــالت األجنب بنــود الــدخل الشــامل األخــر
.الشامل

المخصصات
قة، ومـن المـرجح أن یلـزم تـدفقات خ ـة یتم تثبیت المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو ضمني) على الفرع نتیجة أحداث سا ارج

ن عمل تقدیر معقول لمبلغ االلتزام. م ة من أجل تسدید االلتزام و ا اقتصاد للموارد المتضمنة مزا

ات الطارئة المطلو
ة انات المال ة مرجحًا.ال یتم تثبیت الموجودات الطارئة في الب ا االقتصاد ون التدف للداخل للمزا فصح عنها عندما  لكن 

ا ةال یتم تثبیت المطلو انات المال ـا ت الطارئة في الب ن من المرجح تدف للخارج للمـوارد التـي تتضـمن مزا فصح عنها فق إذا لم  لكن 
ة. اقتصاد

التحول١-٣
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ة والناتجة من ات اسات المحاسب موضحة أدناه:٩إن التغیرات في الس

ـار لم یتم إعادة إدر )أ ـاع المع ـة الناتجـة عـن ات ـات المال م المدرجـة للموجـودات والمطلو اج فترات المقارنة. یتم تثبیـت الفـروق فـي القـ
ــة رقــم  مــا فـي ٩الـدولي إلعــداد التقـارر المال ــات  اط نــاًء علـى ذلــك، فــإن ٢٠١٨ینــایر ١ضـمن األرــاح غیــر الموزعـة واالحت . و
ـــة رقـــم ٢٠١٧المعلومـــات التـــي تـــم عرضـــها لســـنة  ـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــارر المال ـــات المع ـــس متطل ـــن ٩ال تع م التـــالي ال  و

ة رقم ٢٠١٧مقارنتها مع المعلومات التي تم عرضها لسنة  ار الدولي إلعداد التقارر المال .٩موجب المع

انت موجودة عند تارخ)ب ة على أساس الحقائ والظروف التي  مات التال التطبی األولي.تم إجراء التقی

ه االحتفا ببند موجودات مالي.· موج تحدید نموذج األعمال الذ یتم 
مــة العادلــة مــن خــالل · الق ارهــا مقاســة  اعت ــة  ــات المال ــة والمطلو عض الموجــودات المال قة لــ فات ســا تصــنیف وٕالغــاء تصــن

األراح أو الخسائر.
ــة رقــم · ــار الــدولي إلعــداد التقــارر المال ـان لســندات الــدین مخــاطر ائتمــان منخفضــة فــي تــارخ التطبیـ األولــي للمع ، ٩إذا 

بیر منذ تثبیتها األولي. ل  ش ة على بند الموجودات لم تزداد  افتراض أن المخاطر االئتمان قوم الفرع 

ما ة  اسة المحاسب هو على النحو التالي:٢٠١٨ینایر ١في إن تأثیر هذا التغییر في الس
ألف درهم

ار المحاسبي الدولي رقم رصید مخصص  موجب المع ١٢٬٦٨٤)٢٠١٨ینایر ١(٣٩خسارة القرض االفتتاحي 
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع )١٠٬٥٩٣(الوارد في األراح غیر الموزعة٩تعدیل على ات

ة رقم رصید خسارة اال ار الدولي إلعداد التقارر المال موجب المع ٢٬٠٩١)٢٠١٨ینایر ١(٩ئتمان المتوقعة المعدل 
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ـار المحاسـبي الـدولي رقـم  مة الدفترة وفقـًا للمع ة التصنیف األساسي والق موجـب وتصـنیف ٣٩یوضح الجدول التالي تسو ـاس الجدیـد  الق
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ما في ٩المع ة للفرع  .٢٠١٨ینایر ١للموجودات المال

ة الموجودات المال

ار  المع
المحاسبي 

٣٩الدولي رقم 
التصنیف

ار الدولي  المع
ر  إلعداد التقار

ة رقم  ٩المال
التصنیف

ار  المع
المحاسبي الدولي 

مة الق٣٩رقم 
ة الدفتر

ار الدولي  المع
ر  إلعداد التقار

ة رقم  ٩المال
تأثیر االنتقال

ار الدولي  المع
ر  إلعداد التقار

ة رقم  ٩المال
ة مة الدفتر الق

ألف درهمألف درهمألف درهم
ـــد  ــ ـــدة ل ـــة واألرصــ ــ النقد

ز  المصرف المر
القـــروض والـــذمم 

٤٣٥٬٨٠٨-٤٣٥٬٨٠٨التكلفة المطفأةالمدینة
القروض والذمم المستحقات من البنوك

٧٣٬٥٩٤)٥٤(٧٣٬٦٤٨التكلفة المطفأةالمدینة
ـــدفعات  ـــ ــ ـــ ـ ـــروض واـل ــ ـــ ــــ القـ

مقدماً 
القروض والذمم 

٩٣٢٬٩٧٩٨٬٥٠٠٩٤١٬٤٧٩التكلفة المطفأةالمدینة
────────────────────────

١٬٤٤٢٬٤٣٥٨٬٤٤٦١٬٤٥٠٬٨٨١المجموع
────────────────────────

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ة.٩إن ات ات المال اس المطلو لم ینتج عنه أ تغییر في تصنیف أو ق

ـار المحاسـبي الـدولي رقـم  ـة وفقـًا للمع ـة لخسـارة القـرض االفتتاح ة المخصصـات الكل التزامـات ومخصصـات٣٩یبین الجدول التالي تسـو
ــار المحاســبي الــدولي رقــم  ات) وفقــًا للمع ــات ٣٧القــرض وعقــود الضــمان المــالي (والمــدرج ضــمن القــروض والســلف المخصصــات والمطلو

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال موجب المع :٩الطارئة والموجودات الطارئة إلى مخصصات خسارة االئتمان المتوقعة 

خسائر االئتمان المتوقعةخسارة القرضمخصص 
ن المحاسبیین ار ار الدوليموجب المع موجب المع

ةإلعد٣٩/٣٧الدولیین رقمي  ر المال اد التقار
سمبر ٣١في  ینایر ١في ٩رقم د

اس٢٠١٧ ٢٠١٨إعادة الق
ألف درهمألف درهمألف درهم

مةانخفاضمخصص والمدینینللقروضالق
الغ المطفأةالتكلفةالبنوكمنالمستحقةوالم
ارموجب ةالتقاررإلعدادالدوليالمع ١٬٢٦٢)٨٬٤٤٦(٩٩٬٧٠٨رقمالمال

ة ٤٩٧)١٬٣٦٩(١٬٨٦٦ضمانات مال
ة للعمالء ١١٢اعتمادات مستند

٣٣٠)٧٧٩(١٬١٠٩التزامات أخر 

٢٬٠٩١)١٠٬٥٩٣(١٢٬٦٨٤
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ام استخدام التقدیرات واألح
ـة  ة. ومع ذلـك، فـإن الظـروف واالفتراضـات الحال انات المال حـول عتمد الفرع في افتراضاته وتقدیراته على المعاییر المتوفرة عند إعداد الب

طرة الفــ ة قــد تتغیــر نتیجــة لتغیــرات أو ظــروف الســوق الخارجــة عــن ســ س تلــك التغیــرات فــي االفتراضــات عنــد التطــورات المســتقبل رع. تــنع
حدوثها.

ات والمخاطر الكامنة فیها موضحة أدناه: م الدفترة للقروض والسلف إن األساس الذ تستخدمه اإلدارة في تحدید الق

ات مة القروض والسلف خسائر االنخفاض في ق
ـار الــدولي إلعــ ـل مــن المع موجــب  مــة  ـاس خســائر انخفـاض الق ــة رقـم إن ق ــار المحاســبي الـدولي رقــم ٩داد التقـارر المال فــي ٣٩والمع

م الضـمانات  ة وق ة المستقبل ام، على وجه الخصوص، تقدیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقد ة یتطلب إجراء أح ع فئات الموجودات المال جم
م الزــادة الجوهرــة فــي مخـاطر االئتمــان مــة وتقیــ ــالتغیرات التــي عنـد تحدیــد خســائر انخفــاض الق . یــؤثر علــى هــذه التقــدیرات عــدة عوامــل، 

قـــوم بهـــا الفـــرع لخســـائر االئتمـــان المتوقعـــة هـــي  ة التـــي  ـــات الحســـاب ات مختلفـــة مـــن المخصصـــات. إن العمل ـــن أن تـــؤد إلـــى مســـتو م
ار المدخالت المتغیرة واال اخت ة والمتعلقة  ما بینهـا. تتضـمن مخرجات لنماذج معقدة ولها عدد من االفتراضات األساس ادلة ف ة المت عتماد

ة ما یلي: ام وتقدیرات محاسب عناصر نماذج خسارة االئتمان المتوقعة والتي تعتبر أح

ة- ات التعثر للفئات الفرد حدد احتمال نموذج التصنیف االئتماني الداخلي للفرع، والذ 
ـان هنـاك زـادة جوهرـة فـي م- م مـا إذا  ار الفـرع هـو تقیـ ـة إن مع ـاس مخصصـات الموجـودات المال حیـث یجـب ق خـاطر االئتمـان 

م النوعي على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مد عمر االستخدام والتقی
م خسارة االئتمان المتوقعة على أساس جماعي- ة عند تقی م الموجودات المال تقس
غ المخت- ما في ذلك الص ر نماذج خسارة االئتمان المتوقعة،  ار المدخالتتطو لفة واخت
م الضـمانات والتـأثیر علــى - طالـة وقــ ات ال ة، مثـل مسـتو اطـات بـین ســیناروهات االقتصـاد الكلـي والمـدخالت االقتصــاد تحدیـد االرت

افتراض التعثر احتماالت التعثر والتعرضات عند التعثر ونسب الخسارة 
ة واالحت- ار سیناروهات االقتصاد الكلي المسـتقبل ة فـي نمـاذج خسـارة یتم اخت مـاالت المرجحـة، وذلـك الشـتقاق المـدخالت االقتصـاد

االئتمان المتوقعة.

مة العادلة اس الق ق
ـز المـالي علــى أسـاس األسـعار المتداولـة فــي  ـان المر ـة المســجلة فـي ب ـات المال مـة العادلــة للموجـودات والمطلو ـاس الق ـن ق م عنـدما ال 

م اس الق ـة المخصـومة. تؤخـذ المـدخالت لهـذه األسواق النشطة، یتم ق ما في ذلك نمـوذج التـدفقات النقد م  استخدام أسالیب التقی ة العادلة 
مـة  ـة لتحدیـد الق ـم مطلو نـا، فـإن درجـة مـن الح ـون ذلـك مم ـن ذلـك، ولكـن عنـدما ال  ا أم ـن مالحظتهـا حیثمـ النماذج من األسواق المم

ـــارات المـــدخالت ـــام اعت ـــات. إن أ تغییـــر فـــي تلـــك التقـــدیرات وفـــي العادلـــة. تشـــمل األح مثـــل مخـــاطر الســـیولة ومخـــاطر االئتمـــان والتقل
مها المدرجة. ون له تأثیر على ق استخدام التقدیرات المختلفة والمعقولة نفس الوقت قد 

ام األح
اسـتثناء تلـك ـة  ـام التال األح ة للفـرع، قامـت اإلدارة  اسات المحاسب ة تطبی الس التـي تشـتمل علـى تقـدیرات، والتـي لهـا التـأثیر خالل عمل

ة: انات المال الغ المثبتة في الب األكبر على الم

ة تصنیف الموجودات المال
ــارخ  ــه االحتفــــا ٢٠١٨ینــــایر ١عــــد تــ ــ موج ـــتم  ال الــــذ یـ ــ م نمــــوذج األعمــ ــتنادًا إلــــى تقیــــ ــــة اســ ــرع تصــــنیف الموجــــودات المال ، حــــدد الفــ

م ما إذا ـة هـي فقـ دفعـات للمبلـغ األساسـي والفائـدة علـى المبلـغ األساسـي الموجودات وتقی ـة لبنـد الموجـودات المال انت الشـرو التعاقد
ضاح  . لمزد من المعلومات، راجع إ ة.٣المستح تصنیف الموجودات المال

ـان ٢٠١٨ینـایر ١قبـل تـارخ  ـة، تقـرر اإلدارة مــا إذا  مـة العادلــة ، وعنــد االسـتحواذ علـى الموجــودات المال الق اسـتثمارات  فها  یلـزم تصــن
انــت الســوق  ــع أو القــروض والــذمم المدینــة. وعــالوة علــى ذلــك، إن تحدیــد مــا إذا  مــن خــالل األرــاح أو الخســائر أو اســتثمارات متــوفرة للب

م ا امًا من اإلدارة بناًء على تقی ة المتداولة نشطة أم ال یتطلب أح لحجم/ ظـروف السـوق ومـد تـوفر األسـعار التي تتوفر فیها األداة المال
ة. الجاهزة والعاد
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ة الهامة (تتمة)-٣ اسات المحاسب الس

عد سر مفعولها  المعاییر/التعدیالت الصادرة ولكن لم 
ما عد  سر مفعولها  ة تم إصدارها ولكن لم  ة الدول ة ذات العالقة والصادرة عن مجلس المعاییر المحاسب اعها إن المعاییر التال لم یتم ات

رًا من قبل الفرع. م

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار عقود اإلیجار١٦المع
ـة رقـم ٢٠١٦في شـهر ینـایر  ـار الـدولي إلعـداد التقـارر المال ـة المع ة الدول "عقـود اإلیجـار" والـذ ١٦، أصـدر مجلـس المعـاییر المحاسـب

ة التــي تبــد عــد ســر مفعولــه للفتــرات الســنو ــة رقــم ٢٠١٩ینــایر ١أ فــي أو  ــار الــدولي إلعــداد التقــارر المال ة ١٦. ینــتج عــن المع محاســ
ــل عقــود اإلیجــار التــي یــتم المســتأجر  عــة فــي تمو طرقــة مماثلــة للطرقــة المت ــار  مثلــون معظــم عقــود اإلیجــار ضــمن نطــاق المع ن الــذین 

ــار المحاســبي الــدولي ر  موجــب المع ًا  قــوم المســتأجرون بتثبیــت بنــد موجــودات حــ االســتخدام ١٧قــم معالجتهــا محاســب "عقــود اإلیجــار". و
ـات ا ـاس بنـد المطلو ـتم ق ة. یتم إطفاء بند الموجودات على مد فترة االیجار و ة العموم ة المقابلة في المیزان ات المال ند المطلو ـة و لمال

موجــب الم ة المــؤجر ال تتغیـر  ــار المحاســبي الـدولي رقــم التكلفـة المطفــأة. إن محاســ م تــأثیر ١٧ع ــًا بتقیــ قـوم الفــرع حال . و ٍل جــوهر شــ
ة رقم  ار الدولي إلعداد للتقارر المال ة للفرع.١٦المع انات المال على الب

الفوائددخل-٤
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

ات ٣٥,٠١٩١٧,٤٠٣القروض والسلف
الغ المستحقة من األطراف ضاح ذ العالقةالم ٥,٦٦٧٥,٠٢١)٢٠(إ

الغ المستحقة من  ٧,٣٦٤٥,٢٦٢البنوكالم

٤٨,٠٥٠٢٧,٦٨٦

فمص-٥ الفوائدار
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

١٩,٤٦٣-سندات
الغ المستحقة إلى األطراف ذ العالقة ضاح الم ٢٤,٧٢٤٦,٧٥٥)٢٠(إ

١,٧٢٣٦٤١ودائع عمالء
٤٩٨لبنوكلتحقاتمس

٤٩٦٢٦,٢٦,٨٦٧



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٢٦

الرسومو العموالتدخلصافي -٦

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

٢,٥٣٢٣,٢٨٥الرسومو العموالت دخل
)٤٩٦()١٧٤(الرسومو العموالتمصارف

٢,٣٥٨٢,٧٨٩

ةاتفو ر المص-٧ ة واإلدار العموم

٢٠١٨٢٠١٧
رهمألف دألف درهم

٧,٢٣١٥,٩٩٢تكالیف الموظفین
١,٨٥٩١,٢٥٩تكالیف اإلیجار 

جمصارف  ٤١٨٢٦٣واإلعالناتالعملترو
٤٥٠١,٠٠٨تمصارف االتصاال

ضاح  ضاح ١٢االستهالك واإلطفاء (إ ٣٧٦٨٠٩)١٣وٕا
انة حات والص ٤٥٠٢٥٤التصل

٥٩٣٦سفرلااتفمصرو 
ة  ةو أتعاب قانون ٧٨٥٤٦٥مهن

٦٦٩٢٤٨مصروفات أخر 
١٢,٢٩٧١٠,٣٣٤

ة المتحدة-٨ ز لدولة اإلمارات العر ة واألرصدة لد المصرف المر النقد

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ة المتحدة ز لدولة اإلمارات العر :أرصدة لد المصرف المر
ات جارة ٤٢١,١٣٨٣٨٢,٠٥٧حسا

ات  اطياالحمتطل ٣٠,٨٨٨٥٣,٧٥١النقدت

٤٥٢,٠٢٦٤٣٥,٨٠٨

ــاتإن ــاطيمتطل ــز المصــرفلــدبهــااالحتفــایــتماالحت ــةاإلمــاراتلدولــةالمر ــيوالــدوالرالــدرهمالمتحــدةالعر ــنوالاألمر م
ـل . موافقتهبدون سحبها ه، هـذه الودائـع غیـر متـوفرة لتمو ناًء عل ـة للفـالو ـات الیوم ـاطيمسـتو یتغیـررع.  عمل شـهرـلالمطلـوباالحت

ز المصرفلتوجیهاتوفقاً  ةاإلماراتلدولةالمر ستندالمتحدةالعر .العمالءلودائعالقائمالرصیدإلىو



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٢٧

البنوكلد/منالمستح-٩
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم
الغ المستحقة من البنوك  :تتألف منالم

ات جارة ٢٣,٨٥٠٥٧,٨٦٤بنوك أخر لد حسا
٢٧٥,٤٧٥١٥,٧٨٤الودائع لد البنوك

-)١٢١()١-٩(ناقصًا: خسائر االئتمان المتوقعة

٢٩٩,٢٠٤٧٣,٦٤٨

الغ  :تتألف منالبنوك المستحقة إلىالم
-٣٦,٧٣٠ودائع الجل

٥,٠٨٠١٨١الودائع تحت الطلب

٤١,٨١٠١٨١

ة في١-٩ ما یلي:الحر خسائر االئتمان المتوقعة 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

--ینایر١الرصید في 
-١٢١المخصص خالل السنة

سمبر ٣١الرصید في  -١٢١د

ات-١٠ القروض والسلف
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

اتضو قر ال ٤٩٩,٦٧٩٩٤٥,٦٦٣)١-١٠(والسلف
اتمخصص االنخفا مة مقابل القروض والسلف –ض في الق

)١٢,٦٨٤()٢,٤٠٩()٢-١٠(المتوقعةاالئتمانخسائر

ات ٤٩٧,٢٧٠٩٣٢,٩٧٩صافي القروض والسلف

ات١-١٠ تحلیل القروض والسلف
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

ل التجار  ١٣,٧٢٥١٢٤,٢٣٣خصومات الفواتیر–التمو
٢١٢,٥٩١٣٢٦,١٦٩ةالقروض المشتر 
ة ٢٧٣,٣٦٣٤٩٥,٢٦١القروض الثنائ

سمبر٣١الرصید في  ٤٩٩,٦٧٩٩٤٥,٦٦٣د



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٢٨

ات-١٠ (تتمة)القروض والسلف

ما یلي:٢-١٠ ة  ة في مخصص الخسائر االئتمان الحر
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

١٢,٦٨٤٣,٣٦٤ینایر ١الرصید في 
ار-متوقعةخسائر االئتمان ال ةالتقاررإلعدادالدوليالمع ٩رقمالمال

ضاح االنتقالتعدیل -)١٠,٥٩٣()١-٣(إ

٢,٠٩١٣,٣٦٤ینایر١الرصید المعدل في 
٣٢٢١,٨٨٩المخصص خالل السنة

ة  اطي المخاطر االئتمان ٧,٤٠٠-المحول من احت
٣١)٤(فروقات سعر صرف العمالت

سمبر٣١د في الرصی ٢,٤٠٩١٢,٦٨٤د

المتأخرة ولكن غیر منخفضة القیمة
اتالقروضتعتبرال مةیوًما٩٠منأقلالسداد لفترةمتأخرة والسلف س ذلكتشیر إلىأخر معلوماتتتوافرلمما،منخفضة الق لـم. ع

مةولكن غیر منخفضةمتأخرةاتسلفأوقروضهناكن س٣١فيماالق ).شيءال-٢٠١٧(٢٠١٨مبرد

مةفياالنخفاضمخصص اتللقروضالق والسلف
ــاطرللتعـــرضاألقصـــىوالحـــداالئتمـــانجـــودةأدنـــاهالجـــدولیوضـــح امإلـــىاســـتنادً االئتمـــانلمخـ ــ عللفـــر الـــداخلياالئتمـــانيالتصـــنیفنظـ

ةمرحلةوتصنیف .السنةنها

ما یلي تحلیل ل مرحلة:خسائر االئتمان المتوقعة المدرجف ة تحت تصنیف 

باأللف درھم
٢٠١٨

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة الفئات

*متعثرةغیر
٢٫٣٦٢--٢٫٣٦٢(AAA1 – A3)فئة عادیة 
٤٧--٤٧(A4 – C)فئة متابعة 

*متعثرة
----(D)دون المستوىفئة 

----(D)فئة مشكوك في تحصیلھا 
----(D)خسائر فئة 

─────────────────────────────────
٢٫٤٠٩--٢٫٤٠٩المجموع

─────────────────────────────────



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٢٩

ات-١٠ (تتمة)القروض والسلف

ما یلي:٢-١٠ ة  ة في مخصص الخسائر االئتمان )تتمة(الحر

ورةالفئاتاشى مع للفرع تتمالداخليالتصنیففئة*إن  ضاحمبینة فيأعالهالمذ أ.٢٢اإل

القروض  ما یتعل  مة الدفترة ف ما یلي تحلیل للتغیرات في إجمالي الق اتف :والسلف

٢٠١٨

باأللف درھم
المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

ینایر ١إجمالي القیمة الدفتریة كما في 
٩٤٥٫٦٦٣--٢٠١٨٩٤٥٫٦٦٣

١٫٠٦٨٫٨٢٧--١٫٠٦٨٫٨٢٧موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤھا
موجودات تم التوقف عن تثبیتھا أو سدادھا 

)١٫٥١٤٫٨١١(--)١٫٥١٤٫٨١١((باستثناء المشطوبات)

----١تحویالت إلى المرحلة 
----٢تحویالت إلى المرحلة 
----٣تحویالت إلى المرحلة 

----استردادات
----مبالغ تم شطبھا

─────────────────────────────────
٤٩٩٫٦٧٩--٢٠١٨٤٩٩٫٦٧٩دیسمبر ٣١في 

─────────────────────────────────

اتالقـروضإظهـاریـتم ـانفـيوالسـلف ـزب مـة مخصصـاتتنزـلعـدالمـاليالمر ـاتإن. لقـةالمعوالفوائـداالنخفـاض فـي الق خســائر حر
:یليماهيالمعلقةوالفوائداالئتمان المتوقعة

الداخليالتصنیففئة
المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

كما في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
٢٫٠٩١--٢٠١٨٢٫٠٩١ینایر ١

٣١٨--٣١٨موجودات جدیدة نشأتصافي 
─────────────────────────────────

٢٫٤٠٩--٢٠١٨٢٫٤٠٩دیسمبر ٣١في 
─────────────────────────────────



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٣٠

ات-١٠ (تتمة)القروض والسلف

ما یلي: ٢-١٠ ة  ة في مخصص الخسائر االئتمان )تتمة(الحر

ز اتالقروضعلىاالقتصادالقطاعمخاطرتر :والسلف

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهملف درهمأ

ة ٧٢,٠٨٣١٤٤,٢٤٥صناع
ة األخر  ١٣,٧٢٥١٢٤,٢٣٢البنوك والمؤسسات المال

١٦٥,٢٨٥١٥٩,٢٧٣واحملاجرتعدين
اه و الو الكهراءخدمات  ةالغاز و الم ١٠٣,٠٢٨١٦٢,١٩٠صح

٣٨,٢٨٩١٤٥,٦٩١االنشاءات
٨١,٥٥٩٨٨,٨٥٦المواصالت واالتصاالت 

٠٢٥,٧١١٢١,١٧٦خدمات

٤٩٩,٦٧٩٩٤٥,٦٦٣المجموع

شأنهاالتفاوضإعادةتمالتيالقروضالمعدلة و القروض٣-١٠

ماالتفاوضإعادةتمقروضأومعدلةقروضهناكتكنلم سمبر٣١فيشأنها  ).شيءال-٢٠١٧(٢٠١٨د

الموجودات األخر -١١

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ضفوائد مست ٣,٣٨٨٣,٢١٤حقة الق
٥٠٨١,١٩٢أخر 

٣,٨٩٦٤,٤٠٦



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٣١

الموجودات الثابتة-١٢

مبیوتر علىتحسیناتأجهزة 
اتثاثأ ی اراتوتر اني المستأجرةوملحقاتهاس ةالم تب المجموعمعدات م

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
:التكلفة
٢٠١٧٢٣١١٥٢٢٨٠١,٦٣٣٧٢٢,٣٦٨سمبر د٣١في 

١٨٠٢٥٧٦٥٨٣,٩٢٤١٠٢٥,١٢١اإلضافات خالل السنة

سمبر ٣١في  ٢٠١٨٤١١٤٠٩٩٣٨٥,٥٥٧١٧٤٧,٤٨٩د

:االستهالك المتراكم
سمبر ٣١في  )٢,٠٨٢()٣١()١,٦٣٣()٢٠٤()٨٠()١٣٤(٢٠١٧د

)٣١٩()١٧()١٤٠()٧١()٤٠()٥١(للسنة

سمبر ٣١في  )٢,٤٠١()٤٨()١,٧٧٣()٢٧٥()١٢٠()١٨٥(٢٠١٨د

الغ المدرجة: صافي الم
سمبر ٣١في  ٢٠١٨٢٢٦٢٨٩٦٦٣٣,٧٨٤١٢٦٥,٠٨٨د

سمبر ٣١في  ٤١٢٨٦-٢٠١٧٩٧٧٢٧٦د

عالموجودات-١٣ المحتف بها للب

مبیوتربرامج
درهمألف

التكلفة:
٢٠١٨٣٤٦ینایر١في 

سمبر ٣١في  ٢٠١٨٣٤٦د

:االستهالك المتراكم
)٢٤٣(٢٠١٨ینایر١في ما 
)٥٧(للسنة

سمبر ٣١في  )٣٠٠(٢٠١٨د

الغ المدرجة: صافي الم
سمبر ٣١في  ٢٠١٨٤٦د

سمبر٣١في  ٢٠١٧٠٣١د



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٣٢

ودائع العمالء-١٤

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ات  ١٤٤,٩٠٠١٧٥,٩٠١الجارةالحسا
١٤٢,٨٠١٨٦,٤٧٥ودائع ألجل

٢٨٧,٧٠١٢٦٢,٣٧٦

ســــمبر ٣١فــــي  ــة ٢٠١٨د مــ ق ــع ألجــــل  ــى أنهــــا ٢٩–٢٠١٧میــــون درهــــم (٣٨، تــــم االحتفــــا بودائــ ــــة ملیــــون درهــــم) علــ ضــــمانات نقد
الت الممنوحة للعمالء.للتسهی

ات األخر -١٥ المطلو
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

-٢,١١٨الواردةالحواالت
١٥٦١,٥٩٠الرسوم المؤجلةدخل

١,٦٩٣٧٤٦مستحقة الدفعمصروف الفوائد 
٢,٦٢٩٢,٣٤٢ینالموظفمستحقات تكالیف

ضاح  ة الدخل (إ ٢,٤٨١١,٩٤٣)١٦مخصص إلى مستحقات ضر
١٩٦٣٩١وذمم دائنةأخر مستحقات 

١٠,٠٣٨٧,٠١٢

الضرائب-١٦

ة للســنة و الــدخل یــتم احتســاب  عــض التعــدیالت عـلـى األرــاح قبــل الضــر عــد إجــراء  ة  قــوانین الضــرائب فــي ســتند إلــى الخاضــع للضــر
ة الدخل أبوظبي ونات مصروف ضر سمب٣١في تینالمنتهیللسنتین . إن م هي:٢٠١٧و٢٠١٨ر د

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ة ة الدخل الحال ٢,٤٨١١,٩٤٣ضر

٢,٤٨١١,٩٤٣

ة المؤجلة الضر
قةالخبخصوص  ة للسنوات السا ١,٤٦٨-سائر الضرب

ان الدخل ة الدخل المعلن عنها في ب ٢,٤٨١٣,٤١١مصروف ضر



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٣٣

(تتمة)الضرائب-١٦

ما یلي:إن ة للسنة هي  ة للسنة والرح المحاسبي قبل الضر العالقة بین مصروف الضر

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

١١,٩٥٩٢٠,٧٦٧الضرائبقبل المحاسبيحرلا
٤٤٣١,٨٨٩المصارف التي ال تستقطع

ةا ١٢,٤٠٢٢٢,٦٥٦للسنةألراح الخاضعة للضر
ة لسنة الخناقصا:  )٥,٥٩٥(-٢٠١٦سائر الضرب
ة لسنة ناقصا:  )٧,٣٤٢(-٢٠١٧الخسائر الضرب

ة اح الخاضعة للضر ١٢,٤٠٢٩,٧١٩للسنةصافي األر
ة ال ة ضر ة بنس ٢,٤٨١١,٩٤٣٪٢٠الحال

ة-الضرائب المحملة للسنة  ٢,٤٨١١,٩٤٣الحال
١,٤٦٨-المؤجلة-الضرائب المحملة للسنة 

٢,٤٨١٣,٤١١

ات في مخصص إن  ةاالحر ما یليلضر :هي 
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

ة السنة -١,٩٤٣الرصید في بدا
٢,٤٨١١,٩٤٣خالل السنةالمخصص

-)١,٩٤٣(المدفوعة خالل السنةالضرائبناقصًا: 

ة السنة ٤٨١٢,١,٩٤٣الرصید في نها
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رأس المال المخصص-١٧

ــة المتحــدة رقــم  مثــل رأس المــال المخصــص األمــوال المقدمــة مــن ١٩٨٠لســنة ١٠وفقــًا للقــانون االتحــاد لدولــة اإلمــارات العر المعــدل، 
سي. تب الرئ الم

اطي القانوني-١٨ االحت

ل دلالمع١٩٨٠لسنة ١٠رقم االتحادمن القانون ٨٢وفقًا للمادة  اطيمن صافي أراح السنة إلى ٪١٠، یتم تحو إلى القانونياالحت
ـــاطي  ســاو هـــذا االحت ــه، .مـــن رأس المـــال المخصـــص%٥٠أن  نـــاًء عل ـــل و ) ألـــف درهـــم١,٧٣٦-٢٠١٧ألـــف درهـــم (٩٤٨تـــم تحو

اطيهذا خالل السنة. سمح بها القانون.االحت غیر قابل للتوزع إال في الحاالت التي 

ات -١٩ وااللتزاماتالطارئةالمطلو

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ات ضمان ٣١٩,٨٨٤٤٢٦,٦٢٠خطا
ةاعتمادات ٣,٨٩٢-مستند
ةالتزامات  ةحسغیر مائتمان ١١٨,٨٢٠١٤٧,٩٣٢و

٤٣٨,٧٠٤٥٧٨,٤٤٤جمالياإل

ة،اتاالعتمـادو الكفاالتإن علـىالعمیـلقـدرةعـدمحالـةفـيالـدفعاتبتسـدیدالفـرعقـومـأنفیهـاةرجعـالضـماناتتمثـلالتـيالمسـتند
.اتوالسلفالقروضمثلاالئتمانمخاطرنفستحملو ثالثة،أطرافتجاهالتزاماتهالوفاء

ةاتاالعتماد ةتعهداتهيالتيوالتجارة،المستند تو ةالفرعقبلمنم ا الفـرععـنتالمسـوداسـحبثالثطرففوضعمیلعنن
ـامشـروموجـبـهالمسـموحالمبلـغحتى ةالشـحناتقبـلمـنمضـمونةمحـددة،وأح ضـائعاألساسـ ـةلل التـاليالمعن أقـلمخـاطرلهـاو

ل أكبـر ـات. شـ ـةالمتطل ةاتاالعتمـادو الكفـاالتموجـبالنقد اً عمومــیتوقـعالالفـرعألنااللتـزاممبـلغمـنثیـرأقـلالمسـاندة المسـتند
ةموجباألموالسحبالثالثالطرفقومأن .االتفاق

ةااللتزاماتتمثل ةغیراالئتمان ضاتمنمستخدمةغیرأجزاءالمسحو لعلىاالئتمانلتمدیدالتفو فاالتأوضماناتأوقروضش
ةاعتمادأو  ما. ات مستند مااللتزاماتعلىاالئتمانمخاطریتعلف عـادلمبـلغلخسـارةالفـرعیتعـرضأنلمحتمـلامـن،االعتمـادبتقد

ــاسعلــى الــرغم مــن عــدم ســهولةالمحتمــل،الخســارةمقــدارفــإنذلــك،ومــع. المســتخدمةغیــرااللتزامــاتإجمــالي مــنأقــلعتبــر،تــهمیق
متزاماتالمعظمألنالمستخدمةغیرااللتزاماتإجمالي ـةمعاییرعلىفاحوتطارئةاالئتمانتقد علـى. العمـالءقبـلمـنمحـددةائتمان
طــةاالئتمــانمخــاطرعــضوجــودمــنالــرغم ــة،االلتزامــاتالمرت ق ــةإلــىیرجــعذلــكألننظــًرامحــدودة،المخــاطرتعتبــرالمت ان ــامإم ق

اتهـذهمـنوثانًـا،،المفوضـةالقـروضمـنمسـتخدمةغیـرأجـزاءسـحبالعمیـل الفـرعومقـ. الحـوقـتفـيسـدادهایـتمتـي الالالسـحو
ـة ـةااللتزامـاتاسـتحقاقمـدةمراق لـةااللتزامـاتلـدألناالئتمان قصــیرةااللتزامـاتمقارنـةاالئتمـانمخـاطرمـنأكبـردرجـةاألجــلطو
ــائم التعاـقــدمبلـــغإجمـــاليمثـــلال. األجـــل ــاتالضـــرورةاالئتمـــانتمدیـــدتزامـــاتلالالقـ ـ ـــةمتطل ة،نقد ــتقبل ــذهمـــنالعدیـــدأنحیـــثمسـ هـ

لبدون تنتهيأوتلغىقدااللتزامات .تمو
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ات -١٩ (تتمة)وااللتزاماتالطارئةالمطلو

سي.٦,٨–٢٠١٧ملیون درهم (١٤٣تشمل الكفاالت وأوراق القبول  تب الرئ ة عن الفروع األخر للم ا ملیون درهم) متكبدة ن

ســـمبر٣١فـــي ـــاتاإلجمــــاليالرصـــیدبلـــغ،٢٠١٨د ــةفـــيالطارئـــةللمطلو ــةبلغـــت. درهـــمألـــف٤٣٨٬٧٠٤األولــــىالمرحلـ مـ خســــائر ق
اتالقروضضمنمدرجةوهيدرهمألف٣٩٢األولىللمرحلةاالئتمان المتوقعة ).درهمألف٢٬٩٧٦-٢٠١٧(والسلف

اتااستحقاق :ما یليوااللتزاماتالطارئةلمطلو

٢٠١٨
أكثر عنحتىمن سنةنمأقل

المجموعسنوات٥سنوات٥سنة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢١٦,٩١٤٦,٥٥٤٩٦,٤١٦٣١٩,٨٨٤الكفاالت وأوراق القبول
ةالتزامات  ةائتمان ١١٨,٨٢٠--١١٨,٨٢٠غیر مسحو

٣٣٥,٧٣٤٦,٥٥٤٤١٦٩٦,٤٣٨,٧٠٤اإلجمالي

٢٠١٧
أكثر عنحتىمن سنةمنأقل

المجموعنواتس٥سنوات٥سنة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣١٦,٢٨٧١٣,٩٤٣٩٦,٣٩٠٤٢٦,٦٢٠الكفاالت وأوراق القبول
ة ٣,٨٩٢--٣,٨٩٢االعتمادات المستند

ة ة غیر مسحو ١٤٧,٩٣٢-١٥,٧٣٣١٣٢,١٩٩التزامات ائتمان

٣٣٥,٩١٢١٤٦,١٤٢٩٦,٣٩٠٥٧٨,٤٤٤اإلجمالي

مع األطراف ذات العالقةواألرصدة المعامالت -٢٠

ســـي و  ـــز الرئ ــات تمثـــل األطـــراف ذات عالقـــة المر ـــز المجموعـــة و انـ ســـیین للمر ســـي والمســـاهمین الرئ ـــز الرئ ــاء مجلـــس إدارة المر أعضـ
ســي والفــروع والمعــامالت مــع األفــراد المقــرین مــن عــائ ــز الرئ ا للمر ــ ســي ومــوظفي اإلدارة العل ات التــي تحــت الرئ طرةالتهم والشــر أو الســ

طرة ل جوهر بتلك األالس ش ة أو التي تتأثر  على الشرو المتعلقة بهذه المعامالت.فرع طراف. تؤخذ موافقة إدارة الالمشتر

مع األطراف ذات العالقة المعامالت
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

٥,٦٦٧٥,٠٢١العالقةدخل الفوائد على الودائع مع األطراف ذات 

٢٤,٧٢٤٦,٧٥٥دخل الفوائد على الودائع من األطراف ذات العالقة
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(تتمة)مع األطراف ذات العالقةواألرصدة المعامالت -٢٠

األرصدة لد أطراف ذات عالقة
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

الغ المستحقة من أطراف ذات العالقة الم
٢٣,٨٢١٤,٤٤٢حاليالالحساب

٢٣,٨٢١٤,٤٤٢

مـةفـيمنخفضـةأوفي السدادمتأخرةتكنلمالتياتوالسلفالقروضمن٪) ٧٥-٢٠١٧٪ (٢٢إن  مـنفـاالتالكامـلمضـمونةالق
تب سيالم .فروعهخاللمنالرئ

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

الغ المستحقة إلى أطراف ذات العالقة الم
٥٠٩,٢١٠٨١٧,٨٥٥ألجلائعود

٥٠,١٩٨١,٩٢٥الجار الحساب

٥٥٩,٤٠٨٨١٩,٧٨٠

٩٣٢٥٩٦الدفعفوائد مستحقة

ة الخدمة  افأة نها ام :لموظفي اإلدارة العل
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

ة الخدمة لموظفي اإلدارة  افأة نها ام ٨٩٣٨٢١العل

مة العادلة ل-٢١ ةالق ألدوات المال

ة األدوات المال
ة  ة والمشتقات.من الموجعموًماتتألف األدوات المال ات المال ة والمطلو ودات المال

ــة والودائــع  ــة مــن النقد ــز فــي دولــةتتــألف الموجــودات المال ــة المتحــدةلــد المصــرف المر ات اإلمــارات العر عــض والقــروض والســلف و
ـة مـن مسـتحقات إلـى البنـوك وودائـع العمـالء. وتتـألفالموجـودات األخـر  ـات المال عـض المطلو ـات و المشــتقاتوتتـألف .األخـر المطلو

ةالعمالتصرفعقودمن .اآلجلةاألجنب

مة العادلة یتم تصنیف ةلالق ما یلي: ألدوات المال

ة المدرجة التكلفة المطفأة األدوات المال
مة العادلة لألإن ة المدرجةدوات المالق صورة جوهرةال متهـا المدرجـة نظـرًا ألن معظـم هـذه الموجـودات التكلفة المطفأة ال تختلف  عـن ق

ات هي  ة السوق ألسعار الفائدة. صفة دورة تم إعادة تسعیرها یاستحقاقات قصیرة األجل أو ذات والمطلو استنادًا إلى حر

مة العادلة  ة لإن الق مة المدرجة بهاالاألخر ألدوات المال صورة جوهرة عن الق .تختلف 
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ةإدارة المخاطر-٢٢ المال

ةالمخاطرلمختلفتعرضهالفرعأنشطةإن متحلیلاألنشطةتلكوتشملالمال مـنمـزجأوالمخـاطرمعینـة مـندرجـةوٕادارةوقبـولوتقی
ــةاألعمــالجــوهرهــوالمخــاطرقبــول. المخــاطر مــنوالحــدوالعائــداتالمخــاطربــینمناســبتــوازن تحقیــإلــىالفــرعیهــدفولــذلك. المال

ةاآلثار .للفرعالمالياألداءعلىالمحتملةالسلب

ةالمصادرتنشأ س ةللمخاطرالرئ ة،األدواتمنالفرعاهیواجهالتيالمال ةتعدوالتيالمال لالفرع،ألعمالأساس اتـهجوهروتش . عمل
ةاألدوات ـانالسوق ومخاطراالئتمانمخاطر و السیولةمخاطرتخفضأوعدلتأوتنشئالمال ـزلب التـالي،. للفـرعالمـاليالمر ـرسو

اسإلدارةةفعالضواعلىللحفابیرةمواردالفرع انتظـامالمخـاطرإدارةوأنظمـة إجـراءاتومراجعـةالمخـاطرهـذهمـنـلوتقلیلوق
ةفياستمرارهالضمان اجاتتلب .ألعمالااحت

ة،المخاطرإدارةتمثل التحدیدالمال ـةفـياأساسًـ اوعنصـرً للفـرعالعمـلنشـامناأساسً اجزءً االئتمان،مخاطرو حقـ. التخطـعمل
ـــزفـــيالمخـــاطرإدارةعلـــىالحفـــاخـــاللمـــنالمخـــاطرإدارةأهـــدافالفـــرع نـــاءالتنفیـــذاألعمـــالجـــدولمر ـــاسثقافـــةو ق إدارةتقـــوم 

ةالعملقراراتاتخاذعند مخاطرال .الیوم

ــهأنالفــرعضــمن ــةالجدیــدةأعمالــهفــيالمخــاطرإدارةعلــىالقــدرةلد ــةمــعتتوافــأعمالــهخطــوأن،والتنمو أالمخــاطرة،فــيالرغ
. أعمالهأهدافتحقیعندقبولهفيالفرعیرغبالذالمخاطرةمستو 

متم اساتتصم ة،المخـاطروضـواحـدودووضـعالمخـاطر،وتحلیـللتحدیدالفرعفيالمخاطرإدارةس والتقیـدالمخـاطرورصـدالمناسـ
اســاتهــذهـتـوفر. الحــدود ــادالس ــةم لالمخــاطرإلدارةخط العمــالتصــرفمخــاطرمثــلمحــددة،مجــاالتإلــىاإلضــافةعــام،شــ
ة ةدواتاألواستخداماالئتمانومخاطرالفائدةسعرومخاطراألجنب ةواألدواتالمشتقةالمال .المشتقةغیرالمال

) الفائـدةأسـعارومخـاطرالعمـالتومخـاطراألسـعارمخاطرتشملالتي(السوق ومخاطراالئتمانمخاطرهيصلةاألكثرالمخاطرإن
ة.مقدماً الدفعومخاطر السیولةومخاطر والمخاطر التشغیل

االئتمانمخاطر -أ

المبلـــغ ســدادأوالفوائــددفــعفــيمرغبــتهعــدمأوأداءفــيأخــر أطـــرافأوأو زــائن عمــالءفشــلمخــاطرأنهــااناالئتمــمخــاطرفر تعــ
سي  ـةالتزاماتهـالوفاءاأوالرئ ـاتموجـبالتعاقد ـةالتسـهیالتأوالقـروضاتفاق ،االئتمان لخسـائر الفـرعتعـرضفـيیتسـببممـااألخـر

ة یًزامثلمعینصناعيقطاعنشافيأواالقتصاد،فيةالكبیر التغییراتتؤدقد. مال عـنتختلـفخسـائرإلـىالفـرع،محفظـةفيتر
ـةفيالمتوفرةتلك لاالئتمـانمخـاطرتنشـأ. االئتمـانلمخـاطرتعرضـهاحـرصاإلدارةتـدیرلـذلك. التقرـرإعـدادفتـرةنها سـيشـ فـيرئ

ةاعتمـــاداتمثـــلالممـــولغیـــروالتعـــرضالمدینـــة األخـــر ذمموالـــالبنـــوكلـــدواألرصـــدةاتوالســـلفالقـــروض ـــاتو مســـتند الضـــمانخطا
ة. والتزامات غیر مسحو

ةإدارةتتم ةفياالئتمان،مخاطرومراق ةالمیزان اساتوفًقاوخارجها،العموم میـتم. المحددةاالئتمانوٕاجراءاتلس ـةتقیـ ـةاألهل االئتمان
ـحدودوضعمعطرفلكل ةةائتمان اتالثابتـةالحـدودمراجعـةتـتم. مناسـ ـةوالمسـتو تـم. اإلدارةقبـلمـنانتظـاموتحـدیثهاللتعـرضالفعل

م رة،مرحلةفيلتحدید،االئتمانمراجعةإجراءاتتصم ةتتطلبالتيالتعرضاتم .تفصیالً أكثرومراجعةرقا

فاتعالـفــر ســـتخدممحفظتـــه،إدارةعنـــد سالتصـــن ـــاتوالتوالمـقــای ــر قن ــاةخاللهـــامـــنســـعىحیـــثاألخـ ـــعلمراعـ المخـــاطرجوانـــبجم
وٕانتـاجاألعمـالتحلیـلعلـىالقـدرةCCMSنظـامأداةتـوفر. االئتمـانيللتصـنیفداخلـيمحـركCCMSنظـامعالفر ستخدم. الملحوظة
ــدعم. والتســــهیلالمــــدینالطــــرفمــــنــــلمســــتو علــــىللمخــــاطرتصــــنیف ــتخدامالتحلیــــلیــ ــــةلالعوامــــاســ ــافةالمال العوامــــلإلــــىاإلضــ

ة ةغیرالموضوع فاتـذلكعالفـر سـتخدم،ذلـكینطبـحیثمـا. المال ـةالتصـن ـاالتقبـلمـنالخارج للمحـافبهـاالمعتـرفالتصـنیفو
.الخارجيالتصنیفذات
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ف التعثر تعر
ة ع بندالفر حدد  ه أنه مالموجودات المال ـات حسـاب خسـارة االئتمـان ٣ضمن المرحلـة صنفه تعثر وعل ـة) لعمل مـة االئتمان (مـنخفض الق

المتوقعة عندما:

سداد التزاماته االئتماون · ام المقترض  ة للفر من غیر المرجح ق تحقی الضـمان (إن احـتف ن ام بإجراءات  الكامل، دون الق ع 
الفرع؛قبلمنأ منها)

ــاً ٩٠اســـتحقاق المقتـــرض لمـــدة أكثـــر مـــن · مـــنخفض علـــى أ التـــزام ائتمـــاني هـــام للفـــر یومـ ـــار المقتـــرض  ـــد اعت مـــة ع؛ أو عن الق
ةةاالئتمان م النوعي ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخل بناًء على التقی

ـة أو متعثـر السـداد والـذ تـم إعـ مـة االئتمان متعثـر عـن السـداد.إن أ تسهیل منخفض الق عتبـر  لتـه قـد  طلـب مـن التسـهیالت ادة ه قـد 
عها على أساس حالي) لمدة سـنة واحـدة علـى األقـل لتها إتمام فترة تعلی السداد (إن وجدت) وسداد الدفعات المجدولة (جم ، أو المعاد ه

.١ة / المرحل٢ع وذلك للنظر في نقل التسهیل إلى المرحلة ما هو محدد من قبل الفر 

ـان العمیـل متعثـرًا عـن عتبر الفر  م النـوعي لمعرفـة مـا إذا  جـزء مـن التقیـ ـة فـي السـداد  ع مجموعة المؤشرات التي قد تشیر إلـى عـدم الرغ
تشمل هذه المؤشرات:السداد.

انتهاكات العهود·
ات مستحقة للدائنین العامین أو الموظفین· ون للمقترض مطلو أن 
ون المقترض متوفي· أن 

ادة الكبیرة في مخاطر االئتمان الز
ـع الموجـودات الخاضـعة لخسـارة االئتمـان المتوقعـة.قوم الفر  ة المسـتمرة لجم المراق انـت أداة مـا أو محفظـة مـن األدوات ع  لتحدیـد مـا إذا 

ــاة، ١٢تخضــع لخســارة االئتمــان المتوقعــة لمــدة  انــت هنــاك زــادة قــوم الفــر شــهرًا أو لخســارة االئتمــان المتوقعــة مــد الح م مــا إذا  ع بتقیــ
ة المستخدمة لتحدیدییاإن المعجوهرة في مخاطر االئتمان منذ التثبیت األولي. زادة جوهرة في مخاطر االئتمان هي سلسـلة أر الكم

ة و الحـدود مـن  ـةالنسـب ـة التـي تجــاوز اسـتحقاقها .النهائ ــع الموجـودات المال ت زـادة جوهرـة فـي مخــاطر ذاعمومــاً یومـًا تعتبـر٣٠إن جم
لهــا إلـى المرحـلة  ـتم تحو انـت المعــاییر األخـر ال تشـیر إلــى وجـود زـادة جوهرــة فـي مخــاطر ٢االئتمـان منـذ التثبیــت األولـي و حتــى إذا 

االئتمان.

ض فـــي التصــنیف االئتمـــاني للتســـ ــون هنـــاك تخفـــ ـــة عنـــدما  ـــة ضــمن المرحلـــة الثان مقـــدار درجتـــین یــتم تصـــنیف التســـهیالت االئتمان هیل 
مقدار درجة واحدة للتسهیالت بتصنیف غیر استثمار. للتسهیالت بتصنیف استثمار و

مقابل للعجز.راعي الفر ی ورة أدناه هي مؤشرات لزادة جوهرة في مخاطر االئتمان  ضًا أن األحداث المذ ع أ

ة للمقترض مع مراعاة الز· بیر في تصنیف المخاطر االئتمان ة التعثر.تدهور  ة في احتمال ادة النسب
ة (قید التجدید) لمدة · ة الصالح ات منته ة).٦الحسا اب الفن ات ذات األس ع الحسا استثناء جم أشهر أو أكثر (
ل یؤد إلى حدوث ضرر على التدف النقد للمقترض.· ش ة بین المقترض والجهة المتعاقدة،  المنازعات التعاقد
ل یؤد إلى حدوث ضرر على قدرة سداد المقترضین.نزاع إدارة أو خسارة · ش ا،  موظفي اإلدارة العل
ــة تأجیـــل ســداد الـــدین أو عنــدما یـــتم تحمیـــل · ـــع اتفاق ســي أو فـــي حــال توق ات فــي حـــال إجــراء خصـــم رئ ـلـة الحســـا ـتـتم إعـــادة ه

لته.على مخصصًا محددًا  الحساب المعاد ه

ة ذات التصنیراعي الفر ی أن تكون ذات مخاطر ائتمان منخفضة.ع األداة المال ف الخارجي من "تصنیف استثمار" بتارخ التقرر المالي 
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ة التعثر ة تقدیر احتمال عمل
التزاماته في المستقبل. ة تعثر الطرف المدین عن الوفاء  احتمال التعثر هو احتمال

ل منفصــل لمــدة یتطلـ شـ ــة التعثـر اســتخدام احتمــال التعثــر  ص مرحلــة الطــرف المــدین.١٢ب احتمــال عمل شـهرًا وفتــرة تعتمــد علــى تخصـ
ـــة رقـــم  ـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــارر المال ـــس احتمـــال التعثـــر المســـتخدم فـــي المع ع تقـــدیر الفـــروع لجـــودة بنـــد الموجـــودات فـــي ٩یجـــب أن 

ة مـن أداة خـالل الـدورة المحالمستقبل. ـة.CCMSاسـب ـة / الخارج ـة الداخل فات االئتمان تقـوم ، تنشـأ احتمـاالت التعثـر اسـتنادًا إلـى التصـن
ة. ات المناس استخدام النماذج والتقن ة التعثر في وقت ما  ة التعثر إلى احتمال ل احتمال الفروع بتحو

التعرض عند التعثر
ـه الملتـزم للفـرع عنـد التعثـر. یراعـي الفـرع التعرضـات المتغیـرة التـي قـد تزـد مـن التعـرض عنـد مثل التعرض عند التعثر المبلغ الذ یدین

ة وااللتزامــات الطارئــة. لــذلك، ســ اإلضــافة إلــى الحــد االئتمــاني المســحوب. تنشــأ هــذه التعرضــات مــن الحــدود غیــر المســحو حتو التعثــر 
ــة وغیــ ــة العموم م المدرجــة فــي المیزان ــار الشــرو التعــرض علــى القــ ر المدرجــة فیهــا. یــتم تقــدیر التعــرض عنــد التعثــر مــع األخــذ فــي االعت

ــالغ المدفوعــة مقــدمًا والجــدول الزمنــ ــارات الم ــة واالســتحقاق وخ ــات المرجع ــون)، والتكــرار والمنحن ــة مثــل معــدالت الفائــدة (الكو ي التعاقد
افتراض التعثر، إلخ. لإلطفاء واالستخدام 

اف ة الخسارة  تراض التعثرنس
ــافتراض  ة الخســارة  س نســ قــوم الفــرع بتقــدیر مقــای افتراض التعثــر هــي حجــم الخســارة المحتملــة فــي حــال وجــود تعثــر.  ــ ة الخســارة  إن نســ
ــة  ــة المطال ــافتراض التعثــر بن ة الخســارة  قة ضــد األطــراف المتعثــرة. تراعــي نمــاذج نســ ــات الســا التعثــر بنــاًء علــى معــدالت اســترداد المطال

ة. مثل جزءًا ال یتجزأ من بند الموجودات المال وضمانها وأقدمیتها وقطاع أعمال الطرف المقابل وتكالیف االسترداد أل ضمان 

ة تطبی المعلومات المستقبل
ــون لهــا تــأثیر علــى مخــاطر االئتمــان وخســائ ة التــي مــن المتوقــع أن  ســ ة الرئ ــار المتغیــرات االقتصــاد ر االئتمــان أخــذ الفــرع فــي االعت

ل أساسي توقعات معقولة ومحتملـة  ش س  ة على نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. وهي تع المتوقعة من أجل تطبی المعلومات المستقبل
ســتخدم الفــرع  ــم فــي تحدیــد خســائر االئتمــان المتوقعــة.  ــد مــن درجــة الح ة. إن النظــر فــي هــذه العوامــل یز ة المســتقبل للظــروف االقتصــاد

ة (نموذج الماكرو نماذج ـار السـیناروهات Zإحصائ أخـذ الفـرع فـي االعت قة.  ) لتطبی عوامل االقتصاد الكلي علـى معـدالت التعثـر السـا
ة علـى هـذه السـیناروهات  ـتم تطبیـ االحتمـاالت المرجحـة المناسـ ل منفصـل لكـل قطـاع جغرافـي و شـ انات االقتصاد الكلـي  ة لب المستقبل

ـات واالفتراضـات التـي تتضـمن أ توقعـات الستخالص نتیجة مر  مراجعـة المنهج جحة الحتماالت خسائر االئتمـان المتوقعـة. تقـوم اإلدارة 
ل منتظم. ش ة  ة المستقبل للظروف االقتصاد

ة المشتقة األدوات المال
ة المشتقة تقتصر على القاالئتمانإن مخاطر  ة لتلك األبخصوص األدوات المال .دواتم العادلة الموج

ل فردا ش مة  نخفاض الق
ما في  ل فرد  ش مة  ات منخفضة في الق س هناك قروض أو سلف سمبر ٣١ل ال شيء).–٢٠١٧(٢٠١٨د

اسات التخفیف الحد من المخاطر وس
ــدیرالفــرعحــتف یــزاتو والمجموعــات األخــر لألطــرافوعلــى وجــه الخصــوصتحدیــدها،تــمأینمــااالئتمــانمخــاطرحــدود وضــوا تر

ة .والدولوالصناعاتالفرد
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اسات التخفیف (تتمة)الحد من المخاطر وس
ــتم ــانمخــــاطرإدارةتــ ســــياالئتمــ ل رئ ــعــــنشــــ ــ مــــا یتعلــــالمقبولــــةالمخــــاطرلمقــــدارحــــدودوضــــعطر أواألفــــراد المقترضــــینأحــــدف
ةیتم. عاتمجمو ال .یوميأساسعلىالمخاطرهذهمراق

ًضایتم الفائـدةالتزاماتالوفاءعلىالمحتملینوالمقترضینالمقترضینلقدرةالمنتظمالتحلیلخاللمناالئتمانلمخاطرالتعرضإدارةأ
ةوالسداد س .عندما يكون ذلك مالئماً ، اإلقراضحدودتغییرطروعنالرئ

اســمــنجـزء أنــواع. اتوالســلفللقــروضضــروًراعتبـرحیــثالضــمانعلــىحصـلفإنــهللفــرع،االئتمــانمخـاطرإدارةوممارســاتاتس
ةوالضماناتةالنقدالودائعتعهداتهيالضمان .المصرف

زات قبل االحتفا االئتمانالحد األقصى للتعرض لمخاطر  ةضمانات وتعز أخر ائتمان

ــاالتلســـوأاألســـیناروالالتـــاليالجـــدولمـثــل ــانلمخـــاطرالتعـــرضحـ ســـمبر٣١فـــيللفـــرعاالئتمـ ــذدون ٢٠١٧و٢٠١٨د عـــیناألخـ
ــار ـــةتحســیناتأأوبهـــامحــتفضـــماناتأاالعت ــةالــواردة فـــيلموجـــوداتابخصــوص. مرفقـــةأخــر ائتمان ـــة،المیزان تســـتندالعموم

ـالغإجماليإلىأدناهالواردةالتعرضات ـانفـيالمعلـن عنهـاتلـكمـنأكبـرسـتكون التـيالمخصصـاتقبـلترـةالدفالم ـزب . المـاليالمر
ــةخــارجالموجــوداتبخصــوص ــة،المیزان ــالغإجمــاليإلــىأدنــاهالــواردةالتعرضــاتتســتندالعموم ــلعامــلقبــلالدفترــةالم االئتمــانتحو
وخسائر االئتمان المتوقعة.االئتمانمخاطرمنوالتخفیف

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

الغ المستحقة من البنوك ٢٩٩,٣٢٥٧٣,٦٤٨الم
الغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ٢٣,٨٢١٤,٤٤٢الم

ات ٤٩٩,٦٧٩٩٤٥,٦٦٣القروض والسلف
استثناء الدفعات المقدمة ٣,٦٠٧٣,٤٠٦)موجودات أخر (

٨٢٦,٤٣٢١,٠٢٧,١٥٩

ات  ضاح وااللتزاماتالطارئةالمطلو ٤٣٨,٧٠٤٥٧٨,٤٤٤)١٩(إ

زات  ةضمانات وتعز أخر ائتمان
معلىعتمدالمطلوبالضمانونوعمبلغإن ةالتوجیهاتتطب. المقابلللطرفاالئتمانمخاطرتقی ةالنس الضماناتأنواعقبوللعمل

مومؤشرات . التقی

ةاألنـواعإن ســ ـةواألوراقالنقــدهــيعلیهـاولالحصــتــمالتـيللضــماناتالرئ . المقابلــةوالضــماناتالعقـارات الملموســةعلــىوالرســومالمال
ســـمبر٣١بتـــارخ اتالقـــروضإجمـــاليمـــن،٢٠١٨د ســـمبر٣١(درهـــمألـــف ٤٩٩,٦٧٩مبلـــغضـــمانتـــمالقائمـــة،والســـلف –٢٠١٧د

مة) درهمألف ٩٤٥,٦٦٣ سمبر٣١(درهمألف ٣٤٦,١٤٨تبلغضماناتق ).درهمألف ٨٧٨,٠٩٨–٢٠١٧د

ة ة مع التعرض للمخاطر االئتمان یز الموجودات المال مخاطر تر
ــة،المنطقــةذاتفــيأنشــطةأومماثلــة،تجارــةأنشــطةفــياألخــر األطــرافمــنعــددیــتم تعیــینعنــدمازیــالترمخــاطرتنشــأ أوالجغراف

ةســماتلهــاتكــون  االوفــاءعلــىهاقـــدرتتــأثرفــيتتســببقــدمشــابهةاقتصــاد ــةالتزاماتهــ فـــيــالتغیراتمتــأثرة مماثــلنحــوعلــىالتعاقد
ةالظروف ةأواالقتصاد اس ةإلىزاتالترتشیر. الظروفمنغیرهاأوالس علىتؤثرالتيلتطوراتإزاء االفرعأداءالمتعلقةالحساس
.معینجغرافيموقعأوصناعة



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٤١

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال

(تتمة)االئتمانمخاطر -أ

ةمخاطر  یز االئتمان حسب المنطقة الجغراف تر
ــةالمخــاطرالتــاليالجــدولقســم ةاالئتمان ســ متهــاعنــدللفــرعالرئ ما،الدفترــةق فهاتــمحســ ــةالمنــاطحســبتصــن ٣١فــيمــاالجغراف

ســـمبر ـــةالـــواردة فـــيلموجـــوداتابخصـــوص. ٢٠١٧و٢٠١٨د ـــةالمیزان اهالـــواردةالتعرضـــاتتســـتند، العموم اليإـلــىأدنـــ ــالغإجمـــ ـ الم
انفيالمعلن عنهاتلكمنأكبرستكون التيالمخصصاتقبلالدفترة زب خصوص. الماليالمر صالفرعقامالجدول،هذاو بتخصـ

.أطرافهإقامةبلدعلىبناءً للمناطالتعرضات

اإلمارات
ة المتحدة االعر لمجموعاأخر آس

سمبر ٣١ ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٨د
الموجودات

الغ المستحقة من البنوك ٢٧٥,٤٧٥٢٣,٨٥٠٢٩٩,٣٢٥-الم
الغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ٢٣,٨٢١-٢٣,٨٢١-الم

ات ٦٩,٣٢٦٣٤٨,٧٩٤٨١,٥٥٩٤٩٩,٦٧٩قروض وسلف
,١٦٦٠٢٢٣,٤١٩٦٠٧٣)ء الدفعات المقدمةاستثنا(موجودات أخر 

٦٩,٤٩٢٦٥١,١١٢١٠٥,٨٢٨٨٢٦,٤٣٢

اإلمارات
ة المتحدة االعر المجموعأخر آس

سمبر ٣١ ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٧د
الموجودات

الغ المستحقة من البنوك ١٥,٧٨٣٥٧,٨٦٥٧٣,٦٤٨-الم
٤,٤٤٢-٤,٤٤٢-الغ المستحقة من أطراف ذات عالقةالم

ات ٢٤٠,٢٤٠٦٣٠,١٦٥٧٥,٢٥٨٩٤٥,٦٦٣قروض وسلف
استثناء الدفعات المقدمة)موجودات أخر  )٣,٤٠٦-١٩٢٣,٢١٤

٢٤٠,٤٣٢٦٥٣,٦٠٤١٣٣,١٢٣١,٠٢٧,١٥٩

یز االئتمان حسب امخاطر  لصناعةتر
ـةالمخـاطرليالتــاالجـدولقسـم ةاالئتمان ســ ـالغ المســتحقة إلـىللفـرعالرئ ـالغ المســتحقة مـن البنـوك األخــر والم ات والم القــروض والسـلف

ة المصنفة حسب ة العموم مامن األطراف ذات العالقة والبنود خارج المیزان سمبر٣١فيالصناعة  .٢٠١٧و٢٠١٨د

ـةالـواردة فـيلموجـوداتابخصـوص ــةالالمیزان ـالغإجمــاليإلـىأدنـاهالـواردةالتعرضـاتتسـتند، عموم التــيالمخصصـاتقبـلالدفترـةالم
انفيالمعلن عنهاتلكمنأكبرستكون  زب ةخارجالموجوداتبخصوص.الماليالمر ة،المیزان أدنـاهالـواردةالتعرضـاتتستندالعموم

الغإجماليإلى لعاملقبلالدفترةالم .االئتمانمخاطرمنوالتخفیفناالئتماتحو



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٤٢

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال

(تتمة)االئتمانمخاطر -أ

یز االئتمان حسب الصناعة (تتمة)مخاطر  تر

ة ة العموم البنود الواردة في المیزان
الغ المستحقة الم

البنود خارجمجموعمن البنوك األخر  القروض
ات اتوالسلف لالمجموعةوشر ةالتمو ةالمیزان اإلجماليالعموم
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

سمبر ٣١ ٢٠١٨د
١٦٥,٢٨٥٩١,٨٢٥٢٥٧,١١٠-١٦٥,٢٨٥والتعدین والمحاجروالغاز الخام النف

١٠٣,٠٢٨-١٠٣,٠٢٨-١٠٣,٠٢٨الكهراء
ع ٧٢,٠٨٣١٣,٥٠٣٨٥,٥٨٦-٧٢,٠٨٣التصن

٣٨,٢٨٩٦٣,٦٥٨١٠١,٩٤٧-٣٨,٢٨٩االنشاءات
٨١,٥٥٩٤٥,٢٢٣١٢٦,٧٨٢-٨١,٥٥٩االتصاالت والمواصالت

ة ١٣,٧٢٤٣٢٣,١٤٦٣٣٦,٨٧٠٢٠٠,٦٠٨٥٣٧,٤٧٨المؤسسات المال
٢٥,٧١١٢٣,٨٨٧٤٩,٥٩٨-٢٥,٧١١خدمات

٤٩٩,٦٧٩٣٢٣,١٤٦٨٢٢,٨٢٥٤٣٨,٧٠٤٦١,٥٢٩١,٢

ة ة العموم البنود الواردة في المیزان
الغ المستحقة الم

البنود خارجمجموعمن البنوك األخر  القروض
ات اتوالسلف لمجموعةالوشر ةالتمو ةالمیزان اإلجماليالعموم
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

سمبر ٣١ ٢٠١٨د
١٥٩,٢٧٣٩١,٨٠٠٢٥١,٠٧٣-١٥٩,٢٧٣والتعدین والمحاجرلغاز الخام واالنف

١٦٢,١٩٠-١٦٢,١٩٠-١٦٢,١٩٠الكهراء
ع ١٤٤,٢٤٥١٤,٣٢٧١٥٨,٥٧٢-١٤٤,٢٤٥التصن

١٤٥,٦٩١٧٦,٥٥٦٢٢٢,٢٤٧-١٤٥,٦٩١االنشاءات
٨٨,٨٥٦١٣٠,٥٥٢٢١٩,٤٠٨-٨٨,٨٥٦االتصاالت والمواصالت

ةا ١٢٤,٢٣٢٧٨,٠٩٠٢٠٢,٣٢٢٢٣٤,٨١٩٤٣٧,١٤١لمؤسسات المال
١٢١,١٧٦٣٠,٣٩٠١٥١,٥٦٦-١٢١,١٧٦خدمات

٩٤٥,٦٦٣٧٨,٠٩٠١,٠٢٣,٧٥٣٥٧٨,٤٤٤١,٦٠٢,١٩٧إجمالي المصارف



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٤٣

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال

(تتمة)االئتمانمخاطر -أ

قيالتعرض اإلجمالي لالئتمان حسب  خ االستحقاق التعاقد المت تار

أكثر منإلى١إلى٣من ٣إلى 
سمبر ٣١ المجموعسنوات٥سنوات٥شهراً ١٢أشهر٢٠١٨د

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الغ المستحقة من البنوك ٢٩٩,٣٢٥--٢٠٧,٥٠٠٩١,٨٢٥الم
الغ المستحقة من األطرا ٢٣,٨٢١---٢٣,٨٢١ف ذات العالقةالم

ات ٣٧٠٩٧,٠٩٩٢٣٠,٩٤٠١٧١,٢٧٠٤٩٩,٦٧٩القروض والسلف

ل ٢٣١,٦٩١١٨٨,٩٢٤٢٣٠,٩٤٠٧٠١٧١,٢٨٢٢,٨٢٥مجموع التمو

أكثر منإلى١إلى٣من ٣إلى 
سمبر ٣١ المجموعسنوات٥سنوات٥شهراً ١٢أشهر٢٠١٧د

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الغ المستحقة من البنوك ٧٣,٦٤٨---٧٣,٦٤٨الم
الغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ٤,٤٤٢---٤,٤٤٢الم

ات ٩٥٣٤٧,٢٣٢٦,٣٢٠١٥٢,٦١٠١١٩,٤٣٨٩٤٥,٦٦٣القروض والسلف

ل ٨٥٤٢٥,٣٣٢٦,٣٢٠١٥٢,٦١٠١١٩,٤٣٨١,٠٢٣,٧٥٣مجموع التمو

اطي مةانخفاضاحت ماتموجبالق ةاإلماراتمصرفتعل ز المتحدةالعر المر
ز البنكأصدر ةاإلماراتلدولةالمر ـارشـأنتوجیهاتهالمتحدةالعر ـةالتقـاررإلعـدادالـدوليالمع ٢٠١٨مـارس٩بتـارخرقـمالمال

اتمختلـفیتنـاولوالـذ ــةواآلثـارالتنفیـذتحــد ـةالعمل ـارالبنـوكاعتمــادعلـىالمترت ــةالتقـاررإلعـدادالــدوليللمع دولــةفـي٩رقـمالمال
ةاإلمارات .المتحدةالعر

والمخصصــاتالمعلقــةاألرــاح/ الفائــدةجانــبإلــىالمحــددالمخصــصــون التنفیــذ،مــناألولــىالســنةفــيأنــهعلــىاإلرشــاداتتــنص
ــاتوفًقــا) االئتمــانلمخــاطرالمرجحــةالموجــوداتإجمــالينمــ٪ ١,٥نســة(العامــة ــز البنــكلمتطل ــةاإلمــاراتلدولــةالمر المتحــدةالعر

م( مــةانخفــاضمخصــصمــنأعلــى،)٢٨/٢٠١٠رقــمالتعمــ ــارموجــبالمحســوبالق ــةالتقــاررإلعــدادالــدوليالمع ــتم،٩رقــمالمال و
ل لالفرق تحو اطيإلىفردش مةفاضانخاحت ضاً یجب. الموزعةغیراألراحمنمخصصالق مأ اطيتقس مةانخفاضاحت الق

ـــاطي(محــددمخصــصفـــرق إلــىهــذا مـــةانخفــاضاحت ـــاطي(العــام/ الجمــاعيالمخصـــصوفــرق ) محــدد-الق مـــةانخفــاضاحت -الق
اطيون لن). عام مةانخفاضاحت .األراحتوزعاتلسدادمتوفراً هذاالق

ـــةالالئحـــةتحـــددذلـــك،إلـــىاإلضـــافة م ـــاطيأنالتنظ مـــةانخفـــاضاحت مـــيالمـــالرأسفـــيالعـــامبـــإدراجُســـمح: الق أقصـــىحـــدالتنظ
ازل،وفقاً المخاطرالمرجحةالموجوداتمن٪ ١,٢٥ قأً ذلكاستخدامیتملمحیثل .مس



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٤٤

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال

(تتمة)االئتمانمخاطر -أ

مة اطي انخفاض الق : عاماحت

٢٠١٨
ألف درهم

م رقم  موجب التعم الصادر ٢٨/٢٠١٠المخصصات العامة 
ة المتحدة ز في دولة اإلمارات العر ١٣,١٢٣عن المصرف المر

ة رقم ٢والمرحلة ١مخصصات المرحلة  ار الدولي إلعداد التقارر المال )٢,٥٣٠(٩موجب المع

مة*المخصص الع اطي انخفاض الق ١٠,٥٩٣ام المحول إلى احت

مة: فرد اطي انخفاض الق احت

٢٠١٨
ألف درهم

م رقم  موجب التعم ة  الصادر ٢٨/٢٠١٠المخصصات الفرد
ة المتحدة ز في دولة اإلمارات العر -عن المصرف المر

ار الدولي إلعداد التقارر ٣مخصصات المرحلة  ة رقم موجب المع -٩المال

مة* اطي انخفاض الق -مخصص فرد محول إلى احت

مة اطي انخفاض الق -إجمالي المخصص المحول إلى احت

موجب في حالة تجاوز *  ار الدولي إلالمخصصات  ة عداد االمع مـن قبـل المصـرف المنصوص علیهـا للمخصصات ٩رقم لتقارر المال
ز في دولة اإلمارات  ة المتحدةالمر مة.العر اطي انخفاض الق ل أ مبلغ إلى احت ، لن یتم تحو



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٤٥

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال

(تتمة)االئتمانمخاطر -أ

مة اطي انخفاض الق : عاماحت

ةللسنةللبنكالداخلياالئتمانيالتصنیففئات سمبر٣١فيالمنته :٢٠١٨د

فئة 
التصنیف 
االئتماني 
الداخلي

صف فئة و
التصنیف 
االئتماني 
الداخلي

النقد
لدىواألرصدة

مصرف
اإلمارات
العربیة
المتحدة
المركزي
ألف درھم

المطلوبات الطارئة 
وااللتزامات
ألف درھم

المبالغ 
المستحقة من 

البنوك
ألف درھم

الفائدة
ألف درھم

القروض 
والسلفیات
ألف درھم

المبالغ 
المستحقة من 
أطراف ذات 

عالقة
ألف درھم

اإلجمالي

AAA1-
AAA4٢٣٬٨٢١٤٩٢٬٥٠٨-١٥٬٨٩٧٧٦٤-٤٥٢٬٠٢٦منخفض جدا

AAA5 -
AAA7٦٢٬٠٧٦-٩٦٬٤١٦٧٬٩٥٣-منخفض-

١٦٦٬٤٤٥
AA1 -

AA3٥٤٬٣٠٧-١٣٬٣٥٥--٤٠٬٩٥٢-نسبیامنخفض

A1 - A3٦٤٤٬٤٦٤-٢٬٦٢٤٣٤٠٬٥٠٤-٣٠١٬٣٣٦-متوسط
A4 -
BB2٢٨٥٬٧٥٩-١٠٬٢٨٤-٢٧٥٬٤٧٥--نسبیامرتفع

B1 - C٧٣٬٤٦٠-٧٣٬٤٦٠----جداً مرتفع
Dافتراضي-------

٤٥٢٬٠٢٦٤٣٨٬٧٠٤٢٩٩٬٣٢٥٣٬٣٨٨٤٩٩٬٦٧٩٢٣٬٨٢١١٬٧١٦٬٩٤٤

مخاطر السوق -ب

مـةتقلبمخاطروهيالسوق،لمخاطرالفرع تعرضهي  ـةالتـدفقاتأوالعادلـةالق ةالنقد ـةألداةالمسـتقبل أسـعارفـيالتغیـراتسـببمال
عهــاتتعــرضوالتــيوالعملــة،لفائــدةاســعرفــيالمفتوحــةالمراكــزمــنالســوق مخــاطرتنشــأ. الســوق  ــاتجم والخاصــةالعامــةالســوق لتحر

اتمستو فيوالتغیرات ةالعمالتصرفوأسعاراالئتمانوفروق الفائدةأسعارمثلأسعارأوالسوق أسعارتقل مخـاطرتتكـون . األجنب
.الفائدةسعرومخاطرالعمالتومخاطراألسعارمخاطرمنالسوق 

ــاتالموجــوداتلجنــةوتتحمــل ةوالمطلو یلمســؤول ــةالمؤشــراتتشــ ةالمال ســ ــةإلدارةالحــدودووضــعللفــرع،الرئ الســوق،مخــاطرومراق
ــذلك ةتحلیــلو ــاتالموجــوداتلجنــةتـقـوممــا . لفــرعوتــوارخ االســتحقاق لالفائــدةأســعاراالختالفــات فــي حساســ قــراراتبإرشــادوالمطلو

ماالتوجیهاتتقدمو الفرعالمتعلقةاالستثمار اتیتعلف اتالفائدةأسعاربتحر .العملةوتحر

مخاطر األسعار١–ب 

مةتقلبمخاطرهياألسعارمخاطر ةاألدواتق الفائـدةأسـعارغیـرأخر عواملسببالسوق أسعارفيللتغیراتنتیجةللمنشأةالمال
ــاتأو ــةالعمــالتتحر ســيلشــالســعرمخــاطرتنشــأ. األجنب قــینعــدممــنرئ ــةلــألدواتالمســتقبليالســعرشــأنال تمتلكهــاالتــيالمال

ةأدواتالفرعمتلكال. المنشأة متهاتتأثرهامةمال التاليالسوق،أسعارفيالتغیراتق .األسعارلمخاطرالفرعیتعرضالو



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٤٦

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال

مخاطر السوق (تتمة)-ب

ةطر العمالمخا٢–ب  ت األجنب

ــةالعمـــالتمخــاطر مــةتقلـــبمخــاطرهـــياألجنب ـــةأداةق ــةالعمـــالتصــرفأســـعارفــيالتغیـــراتســببمال األدواتمـــنوتنشـــأاألجنب
ة ةعملةالصادرةالمال .أجنب

ــاتلتــأثیراتــالتعرضالفــرعقــوم ــةالعمــالتصــرفأســعارفــيالتقل ــزهعلــىالســائدةاألجنب ــةوتدفقاتــهيالمــالمر تــبضــع. النقد الم
سي لة األجـلالمراكز قصیرةمنلومجموععملةحسبالتعرضلمستو حدوًداالرئ الجـدولیلخـص. یومًـامراقبتهـایـتموالتـي،أو طو

ـــالتلمخــــاطرالفــــرعتعــــرضأدنــــاه ــــةالعمـ ــمل. األجنب ـــةاألدواتالجــــدولشــ ـ ــةللفــــرعالمال مــ ـــةالق ــــةحســــبالمصــــنفةالدفترـ ـــلالعمل قبـ
.المخصصات

يالدوالرإن ـةالعملـةهواألمر ةاألجنب سـ ـي،الـدوالراإلمـاراتيالـدرهملـرنظـراً . الرئ األرـاحصـافيعلـىتـأثیرأیوجـدالاألمر
ع ةالعمالتلمخاطراألخر التعرضاتوجم .جوهرةتكون الاألجنب



أبوظبي- المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٤٧

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال

(تتمة)اطر السوق مخ-ب 
ة (تتمة)٢–ب  مخاطر العمالت األجنب

سمبر ٣١في سمبر ٣١و ٢٠١٨د ان لد الفرع صافي تعرضات ٢٠١٧د ـة. ،  ـة التال ة للعمـالت األجنب ـةالعملـةألننظـًراصـاف ف عنـدعملـةمخـاطرألیتعـرضالالفـرعفـإندرهم،الـهـيللفـرعالوظ
:للدرهمتعرضه

يراتيمااإلدرهمال ونغالدوالر األمر المجموعالیوروالیوان الصینيدوالر هونغ 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

سمبر ٣١ (معادلة)(معادلة)(معادلة)(معادلة)(معادلة)(معادلة)٢٠١٨د

الموجودات
ز المصرفالنقد واألرصدة لد المر
ة المتحدةلدولة اإلمارات  ٤٥٢,٠٢٦---٤٢٥,٣٨٨٢٦,٦٣٨العر
الغ المستحقة  ٢٩٩,٢٠٤---٢٩٩,٢٠٤-من البنوكالم

الغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ٥,٧٤٩٤٣١٦,٧٥٢١,٢٧٧٢٣,٨٢١-الم
ات ٤٩٧,٢٧٠-١٣,٣٤٧-٢٧,٨٦٢٤٥٦,٠٦١القروض والسلف

استثناء الدفعات المقدمة ٣,٥٩٢-٣٣٧-٢,٤٧٩٧٧٦موجودات أخر 

ة ٤٥٥,٧٢٩٧٨٨,٤٢٨٤٣٤٣٦٣٠,١,٢٧٧١,٢٧٥,٩١٣إجمالي الموجودات المال

ات المطلو
١٠,٩٥٤١,٣١٣٢٨٧,٧٠١-٢١,٩٩٤٢٥٣,٤٤٠العمالءودائع 

الغ المستحقة ال ٥٥٩,٤٠٨-١٣,٣٥١-٥٠,٢١٥٤٩٥,٨٤٢األطراف ذات العالقةإلىم
الغ ٤١,٨١٠---٥,٠٨٥٣٦,٧٢٥البنوكلدالمستحقةالم

ات ٩,٨٨٢---٥,٩٣٥٣,٩٤٧خل المؤجلالداستثناءأخر مطلو

اتإجمالي ةالمطلو ٢٤,٣٠٥١,٣١٣٨٩٨,٨٠١-٢٢٩٨٣,٧٨٩,٩٥٤المال
ز ٣٧٧,١١٢)٣٦(٤٣٦,١٣١)١,٥٢٦(٣٧٢,٥٠٠صافي المر



أبوظبي- المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٤٨

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال

(تتمة)مخاطر السوق -ب 
ة (تتمة)٢–ب  مخاطر العمالت األجنب

يماراتياإلالدرهم  ونغالدوالر األمر المجموعالیورویوان الصینيالدوالر هونغ 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

سمبر ٣١ (معادلة)(معادلة)(معادلة)(معادلة)(معادلة)(معادلة)٢٠١٧د

الموجودات
ز  النقد واألرصدة لد المصرف المر

ة المتحدة ٤٣٥,٨٠٨---٣٨٧,٢٥٧٤٨,٥٥١لدولة اإلمارات العر
الغ المستحقة من البنوك ٧٣,٦٤٨-١٥,٧٨٤-٥٧,٨٦٤-الم

الغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ٢,١٨٩٩٣٤١,٠٠١٣١٨٤,٤٤٢-الم
ات، إجمالي ٩٤٥,٦٦٣-١٤,٦٠٣٧٤٦,٣٤٧١٠٢,٨١٩٨١,٨٩٤القروض والسلف

استثناء الدفعات المقدمةموجودات  ٣,٤٠٦-٣٦٤-٩٤٢٢,١٠٠أخر 

ة ٤٠٢,٨٠٢٨٥٧,٠٥١١٠٣,٧٥٣٩٩,٠٤٣٣١٨١,٤٦٢,٩٦٧إجمالي الموجودات المال

ات المطلو
١٦,٥١٧٣٣٢٢٦٢,٣٧٦-٣١,٢١٢٢١٤,٣١٥ودائع العمالء

الغ المستحقة إلى األطراف  ٨١٩,٧٨٠-١,٩٢٥٦٣٥,٢٥٦١٠١,٩٩٠٨٠,٦٠٩ذات العالقةالم
الغ ١٨١-١٨١---البنوكلدالمستحقةالم

ات ٥,٤٢٣-١٥٠-٤,٨٧٨٣٩٥خل المؤجلالداستثناءأخر مطلو

اتإجمالي ةالمطلو ٣٨,٠١٥٨٤٩,٩٦٦١٠١,٩٩٠٩٧,٤٥٧٣٣٢١,٠٨٧,٧٦٠المال
ز ٣٧٥,٢٠٧)١٤(٣٦٤,٧٨٧٧,٠٨٥١,٧٦٣١,٥٨٦صافي المر



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٤٩

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال

مخاطر السوق (تتمة)-ب 

مخاطر أسعار الفائدة٣–ب 

ةتالعمالالمستحقةفوائدالتي یترتب علیهااألرصدةعلىالفائدةأسعارمتوسأدناهالجدولیلخص س ةلألدواتالرئ ةالمال :النقد

دوالرالدوالرالیوان
سمبر ٣١ يالصینيدرهم إماراتي٢٠١٨د ونغالیورواألمر هونغ 

%%%%%

الموجودات
الغ المستحقة من البنوك --٣,١٢--الم

الغ المستحقة من األطراف ذات العالقة -----الم
اتالقروض --٧,١٧٤,٧٥٤,٢٨والسلف

ات المطلو
الغ المستحقة لد البنوك --٣,٢٠--الم

الغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة --٤,٦٠٣,٢٧-الم
--٣,٢٥٢,١٥-العمالءودائع 

دوالرالدوالرالیوان
سمبر ٣١ ياألالصینيدرهم إماراتي٢٠١٧د ونغالیورومر هونغ 

%%%%%

الموجودات
الغ المستحقة من البنوك ---٤,٦٠-الم

الغ المستحقة من األطراف ذات العالقة -----الم
ات ٢,٨٥-٥,٧٢٤,٧٠٣,٠٢القروض والسلف

ات المطلو
الغ المستحقة لد البنوك --٣,٠٢--الم

الغ ١,٢٠-٤,٤٦٢,٢٨-المستحقة إلى األطراف ذات العالقةالم
--٣,٠٠١,٧٣-ودائع العمالء

ـات  فتـرض الفـرع وجـود تقل ـات أسـعار الفائـدة.  اس تأثیر التغیرات المحتملة المعقولة فـي تحر اس مخاطر أسعار الفائدة من خالل ق یتم ق
ة للسنة:نقطة أساس على أنه١٠٠في أسعار الفائدة  تم تقدیر التأثیر التالي على النتائج وحقوق الملك ا معقولة و



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٥٠

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال

مخاطر السوق (تتمة)-ب 

(تتمة)مخاطر أسعار الفائدة٣–ب 
مصروفدخل
الفوائدالفوائد

ألف درهمألف درهم

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د
ات ت ٨,٦٨٣,٨١٩٧نقطة أساس٠٠١قل

سمب٣١في  ٢٠١٧رد
ات ت ١٢,٨٤٣١١,٠٤٨نقطة أساس٢٠٠قل

ةتحلیلیتضمنال نالتياإلجراءاتأعالهالحساس اتتأثیرمنللتخفیفاإلدارةتتخذهاأنم .الفائدةأسعارتحر

ــةللتــدفقاتالفائــدةأســعارمخــاطر ــةالتــدفقاتتقلــبمخــاطرهــيالنقد ةالنقد ــةألداةالمســتقبل فــيالفائــدةأســعارفــيالتغیــراتســببمال
مةتقلبمخاطرهيالعادلةالفائدةأسعارمخاطرإن. السوق  ةأداةق مـعالفرعیتعامل. في السوق الفائدةأسعارفيالتغیراتسببمال

ـاتلتـأثیراتالتعـرض اتفــيالتقل مـةمــنـلعلـىفـي الســوق الفائـدةلمعــدالتالسـائدةالمسـتو ـةالتـدفقاتومخــاطرعادلـةالالق قــد. النقد
ـــاتتحـــدوثحالـــةفـــيالخســـائرتقلـــلقـــدولكنهـــاالتغییـــراتلهـــذهنتیجـــةالفائـــدةهـــوامشترتفـــع الموجـــوداتلجنـــةتضـــع. متوقعـــةغیـــرحر

ات نالذالفائدةأسعارتسعیرتطابعدممستو علىقیوًداوالمطلو امم .الخزنةاستخداماللا من خیومً مراقبتهیتموالذهالق



أبوظبي- المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٥١

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال
مخاطر السوق (تتمة)-ب 

(تتمة)مخاطر أسعار الفائدة٣–ب 

ةاألدواتتشملوهي. الفائدةأسعارلمخاطرالفرعتعرضأدناهالجدولیلخص مةإجماليأساسعلىللفرعالمال أتي أوالً ستحقاقاالتوارخأوسعیرتالإعادةتارخحسبمصنفةالدفترة،الق .أیهما 

ال یترتب أكثر منمن سنة حتىأشهر٣من أقل من٢٠١٨
ه فائدةسنوات٥سنوات٥حتى سنةأشهر٣ المجموععل

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
:الموجودات

ز المصرفالنقد واألرصدة لد  المر
ة المتحدةلدول ٤٥٢,٠٢٦٤٥٢,٠٢٦----ة اإلمارات العر

الغ المستحقة من البنوك ٢٣,٨٥٠٢٩٩,٣٢٥---٢٧٥,٤٧٥الم
الغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ٢٣,٨٢١٢٣,٨٢١----الم

ات، إجمالي ٤٩٩,٦٧٩----٤٩٩,٦٧٩القروض والسلف
استثناء الدفعات المقدمة ٨,٥٩٢٨,٥٩٢----موجودات أخر 

٥٠٨,٢٨٩,٢٨٣,٤٤٣١---٧٧٥,١٥٤إجمالي

ات :المطلو
١٨٢,٥٤٨٢٨٧,٧٠١--٦١,٠٧٧٤٤,٠٧٦ودائع العمالء

الغ المستحقة إلى األطراف ذات العال ٥٠,١٩٨٥٥٩,٤٠٨--٤٧٢,٤٨٠٣٦,٧٣٠قةالم
الغ ٥,٠٨٠٤١,٨١٠---٣٦,٧٣٠البنوكإلىالمستحقةالم

ات ٧,٧٧٤٧,٧٧٤----خل المؤجلالداستثناءأخر مطلو

٢٤٥,٦٠٠٨٩٦,٦٩٣--٥٧٠,٢٨٧٨٠,٨٠٦إجمالي
ة ٢٦٢,٦٨٩٣٨٦,٧٥٠--)٨٠,٨٠٦(٢٠٤,٨٦٧سعر الفائدةفجوة حساس



أبوظبي- المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٥٢

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال

مخاطر السوق (تتمة)-ب 
(تتمة)مخاطر أسعار الفائدة٣–ب 

ال یترتب أكثر منمن سنة حتىأشهر٣من أقل من٢٠١٧
ه فائدةسنوات٥سنوات٥حتى سنةأشهر٣ عالمجمو عل

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
الموجودات:

ز  النقد واألرصدة لد المصرف المر
ة المتحدة ٤٣٥,٨٠٨٤٣٥,٨٠٨----لدولة اإلمارات العر

الغ المستحقة من البنوك ٥٧,٨٦٤٧٣,٦٤٨---١٥,٧٨٤الم
الغ المست ٤,٤٤٢٤,٤٤٢----حقة من األطراف ذات العالقةالم

ات، إجمالي ٩٤٥,٦٦٣---٤٦٦,٧٣٣٤٧٨,٩٣٠القروض والسلف
استثناء الدفعات المقدمة ٣,٤٠٦٣,٤٠٦----موجودات أخر 

,٥٠١,٥٢٠٩٦٧١,٤٦٢--٤٨٢,٥١٧٤٧٨,٩٣٠إجمالي

ات: المطلو
٢٠٥,١٥٨٢٦٢,٣٧٦--٤٦,٢٠٢١١,٠١٦ودائع العمالء

الغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة ١,٩٢٥٨١٩,٧٨٠--٥٢٠,٥٤٣٢٩٧,٣١٢الم
الغ ١٨١١٨١----البنوكإلىالمستحقةالم

ات ٥,٤٢٣٥,٤٢٣----لمؤجلخل االداستثناءأخر مطلو

٢١٢,٦٨٧١,٠٨٧,٧٦٠--٥٦٦,٧٤٥٣٠٨,٣٢٨إجمالي
ة سعر الفائدة ٢٨٨,٨٣٣٣٧٥,٢٠٧--١٧٠,٦٠٢)٨٤,٢٢٨(فجوة حساس



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٥٣

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال

مخاطر السیولة-ج
طـةالوفـاءعلى فرعالقدرةعدممخاطرهيمخاطر السیولة  اتـه سـداد التزاماتـه المرت ـةمطلو عنـداألمـوالواسـتبدالاسـتحقاقهاعنـدالمال

.اإلقراضالتزاماتهموالوفاءأصحاب الودائعللسداد إلىااللتزاماتالوفاءعدمالنتیجةتكون قد. سحبها

ـاتوفقـاً ته سیولبإدارةالفرعقوم ـز المصـرفلمتطل ـةاإلمـاراتلدولـةالمر ـادالمتحـدةالعر ـةوالم لـةللبنـكالداخل لجنـةقبـلمـنالمو
اتالموجودات ز المصرفحتف. والمطلو ةاإلماراتلدولةالمر اتالمتحدةالعر اطيمتطل ٪ ١بـینتتـراوحالتـيالودائععلىاالحت

ـز المصـرففـرض. ألجـلوالودائـعالطلـبتحتالودائععلى٪ ١٤و ـةاإلمـاراتلدولـةالمر ـةدفعـات مقدمـةالمتحـدةالعر ١-١إلزام
ة اتالقـروضتتعـدال حیــثالودائـعإلـى نسـ ةاإلیـداعاتمقترنــة(والسـلف ــالغ) أشـهرثالثـةعــنمـدتهاتزـدالتـيالبنــوكبـینالمشـتر م

ــز مــن قبــل المصــرفمحــددمــا هــو حســبثابتــة ــةاإلمــاراتلدولــةالمر ــاتالموجــوداتلجنــةومتقــ. المتحــدةالعر ــةوالمطلو نســبمراق
ةمنتظمأساسعلىالسیولة لفإنالسیولة،فيأ نقصمخاطرولتغط تبتمو سيالم .للبنكمتوفرالرئ

ةالتدفقاتأدناهالجدولعرض ةأدواتموجبالفرعقبلمنالمستحقةالنقد قيالتعاقداالستحقاقطرعنمشتقةغیرمال فـيالمت
انتارخ زب الغإن.الماليالمر ةالتدفقاتهيالجدولفيعنهاالتي تم اإلفصاحالم ةالنقد .المخصومةالتعاقد

ة ات المال أكثر منإلى١من حتى ٣من أقل منالمطلو
المجموعسنوات٥سنوات٥أشهر٦أشهر٣تحت الطلب

سمبر ٣١في  ألف درهمألف درهمألف درهمهمألف در ألف درهمألف درهم٢٠١٨د

٢٨٧,٧٠١--١٤٤,٩٠٠٩٣,٩٢٥٤٨,٨٧٦العمالءودائع 
الغ المستحقة إلى الم
٥٥٩,٤٠٨-٥٠,١٩٨٣٨٠,٦٥٥٣٦,٧٣٠٩١,٨٢٥أطراف ذات عالقة

الغ المستحقة الم
٤١,٨١٠---٥,٠٨٠٣٦,٧٣٠إلى البنوك

استثناءالمطلو ات األخر 
٩,٨٨٢---٨,١٨٩١,٦٩٣الدخل المؤجل

ة ات المال إجمالي المطلو
٨٩٨,٨٠١-٢٠٨,٣٦٧٥١٣,٠٠٣٨٥,٦٠٦٩١,٨٢٥غیر المخصومة

ة ات المال أكثر منإلى١من حتى ٣من أقل منالمطلو
المجموعسنوات٥سنوات٥أشهر٦أشهر٣تحت الطلب

سمبر ٣١في  ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٧د

٢٦٢,٣٧٦--٢٠٥,١٥٨٤٩,٨٧٤٧,٣٤٤ودائع العمالء
الغ المستحقة إلى الم
٨١٩,٧٨٠-١,٩٢٤٣٦٧,٤٧٠٣٥٨,٥٨٦٩١,٨٠٠أطراف ذات عالقة

الغ المستحقة الم
١٨١----١٨١بنوكإلى ال

استثناء ات األخر  المطلو
٥,٤٢٣---٢,٧٣٤٢,٦٨٩الدخل المؤجل

ة ات المال إجمالي المطلو
١,٠٨٧,٧٦٠-٢٠٩,٩٩٧٤٢٠,٠٣٣٣٦٥,٩٣٠٩١,٨٠٠غیر المخصومة



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٥٤

ة (تتمة)إدارة المخاطر-٢٢ المال

اً قدممخاطر الدفع م-د 

عـد لفر تعرض ایالدفع مقدمًا هي المخاطر عندما إن مخاطر ـرا أو  التسـدید م ة حیـث أن عمالئهـا واألطـراف المقابلـة قـاموا  ع لخسارة مال
سـعر ثابـت عنـد  ات  القروض والسلف ـة لموجـودات الر الفائـدة. إن معظـم أسـعاانخفـاضالوقت المتوقع  ترتـب علیهـا فوائـد تع التـي لفـر المال

سعر متغیره .ي 

ة-ه المخاطر التشغیل

ـاتفيالفشلعنالناتجةالخسارةمخاطرهيالتشغیلمخاطر ةالعمل ـالاألشـخاصأخطـاء و التشـغیل ـةواألحـداثواالحت وفشـلالخارج
ــاتیــدعمالــذالنظــام ةالعمل ــن،مهامهــافــيالضــواتفشــلعنــدما. التشــغیل ةالمخــاطرتتســببأنم ه اليفــالتشــغیل أوســمعةتشــو
ةآثارعلیهاتترتب ةأوقانون م ةخسارةإلىتؤدأوتنظ عینهيأنلفرعایتوقعال. مال ة،المخاطرجم إطـارخـاللمـنولكـنالتشغیل

م ــتح ـــ ــةال ـــ ـــاطرومراق ـــةالمخــ ةالمحتملــ ــتجا علهـــــا،واالســـ ـــتط ـــاطرإدارةالفـــــرعســ ـــینالفعـــــالالعـــــزلالضـــــواوتشـــــمل. المخــ ـــــاتالواجبــ
ةو  ض إجراءات التسو ات وتفو اتالموظفینوتدربالصالح م،وعمل اتيالداخلالتدقیاستخدامذلكفيماالتقی .للحسا

اسـاتوضـعخاللمنالمخاطرهذهالفرعیدیر تـبقبـلمـنالموافقـة علیهـایـتموالتـيواإلجـراءات،الس سـيالم ـتمالرئ قهـاو لتحدیـدتطب
م ـةوتقیـ ةلمخــاطراومراق ةاألنشــطةالمتعلقـةالمخـاطرمــنأخـر أنـواعإلــىاإلضـافةالتشـغیل ـةالمصـرف بــإدارةالفـرعقـوم. للفــرعوالمال

ةالمخاطر تبوتوجیهاتالفرعفيالمخاطرإدارةقسمخاللمنالتشغیل سيالم .الرئ

إدارة رأس المال
ز المصرفقوم ةاإلماراتلدولةالمر ةبتحدیدحدةالمتالعر اتومراق .للفرعالمالرأسمتطل

ميالمالرأستحلیلتم :شقینمن خاللللفرعالتنظ

ـــاطي، المخصــصالشــ األول مـــن رأس المــال، والـــذ یتضــمن رأس المـــال · عــد االحت اقتطـــاعالقــانوني واألرـــاح غیــر الموزعـــة 
الشهرة والموجودات غیر الملموسة، إن وجدت.

ات المساندة المؤهلة.الش الثاني من· رأس المال، والذ یتضمن المطلو

ــة فــي خــالل ســمبر ٣١الســنة المنته ــات رأس المــال. تمامــاً ، امتثــل الفــرع ٢٠١٧و ٢٠١٨د افــةلمتطل البنــوك العاملــة فــي یتطلــب مــن 
ة المتحدة ة من األدنىالحدعلى الحفااإلمارات العر ة رأس المال بنس .٪١٢فا

س هنا ك تغییرات جوهرة في إدارة رأس المال للفرع خالل السنة.ل



أبوظبي-المحدودالصینكبن
ة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

٥٥

ةالمخاطرإدارة-٢٢ )تتمة(المال

(تتمة)إدارة رأس المال
٣ازل ٣ازل 
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

الش األول من رأس المال
٣٦٧٫٢٠٠٣٦٧٫٢٠٠رأس المال المخصص

اطي ٢٫٦٨٤١٫٧٣٦القانونياالحت
)٦٫٦١٣(١٫٩١٧األراح غیر الموزعة

٣٧١٫٨٠١٣٦٢٫٣٢٣إجمالي

الش الثاني من رأس المال
مةالجماعيالمخصص ٨٫٨٥٥١٠٫٥٧٩منخفض في الق

٣٨٠٫٦٥٦٣٧٢٫٩٠٢إجمالي قاعدة رأس المال

ة التعدیالت النظام
)٠٣١()٤٦(الشهرة والموجودات غیر الملموسة األخر 

٣٨٠٫٦١٠٣٧٢٫٧٩٩إجمالي قاعدة رأس المال

المخاطرالمرجحةالموجودات 
٥٩٠٫٣١٦٨٤٦٫٢٩١االئتمانمخاطر 

٩٠٥٠٧مخاطر السوق 
ة ٢٣٫٨٤٩٢٣٫٨٤٧المخاطر التشغیل

٦١٤٫٢٥٥٨٧٠٫٦٤٥المخاطرالمرجحةإجمالي الموجودات 

ة  ة رأس المال (%)نس ٪٤٢٫٨٣٪٧٦١٫٩فا

ما في المخاطرالمرجحةالموجوداتإن  مخاطر االئتمان  سمبر ٣١المتعلقة  ألف درهم.٥٩٠,٣١٦تبلغ ٢٠١٨د


