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 الصفحة المحتويات 

 ۲-۱ للمجموعة المالية الموحدة تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات 

 ۳ بيان المركز المالي الموحد للمجموعة

 ٤ بيان الدخل الموحد للمجموعة

 ٥ الموحد للمجموعة الدخل الشاملبيان 

 ۷-٦ بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة

 ۹-۸ بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للمجموعة

 ۱۲۱-۱۰ المالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات 

 
  









 

                                                            ٤إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                        ا
 بيان الدخل الموحد للمجموعة

 ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱للسنة المنتهية في 
     

 
 

 إيضاحات
--------- 

۲۰۱٥ 
 ألف درهم
---------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
---------- 

 ۱۰٫٤۱۹٫۱٤٥ ۱۱٫۰۷۷٫٤٦۸ ۲٥ والدخل المشابه الفوائد دخل
 )۲٫۲۸۲٫۳٥۲( )۲٫٥۱۸٫۷۱۸( ۲٥ ومصروفات مشابهة مصروفات الفوائد

  ---------------- ---------------- 
 ۸٫۱۳٦٫۷۹۳ ۸٫٥٥۸٫۷٥۰  الفوائد دخلصافي 
 ۱٫۸۳۳٫٦٥٦ ۲٫۱۹۷٫٦۷۸ ۲٦ من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية الدخل

واألرباح المدفوعة إلى  على أساس النظام اإلسالمي توزيعات أرباح للمودعين
 )٤۷٤٫۲۳۰( )٥۱٥٫۱٦٤( ۲۷ حاملي الصكوك 

 ۱٫۳٥۹٫٤۲٦ ۱٫٦۸۲٫٥۱٤  من التمويل اإلسالمي والمنتجات االستثمارية الدخلصافي 

  ---------------- ---------------- 
التمويل اإلسالمي والمنتجات االستثمارية اإلسالمية  ودخلالفوائد  دخلصافي 

 ۹٫٤۹٦٫۲۱۹ ۱۰٫۲٤۱٫۲٦٤  صافية من توزيعات األرباح للمودعين

 ۳٫۲۳۲٫۹٥۲ ۳٫٥۳٤٫٦٦٤  األتعاب والعموالت  دخل

 )٦٦۹٫٥۳۳( )۷٤۱٫۳۷٥(  مصروفات األتعاب والعموالت
 ۲٫٥٦۳٫٤۱۹ ۲٫۷۹۳٫۲۸۹ ۲۸ صافي إيرادات األتعاب والعموالت 

 ۱۱۰٫۳٤۸ ۸۰٫٤۳٤ ۲۹ (الخسارة) من أوراق مالية للمتاجرة / صافي الربح 

 ۲٫۱۱۳٫۰۷۹ ۳۰ خرى األتشغيلية بنود الدخل ال
---------------- 

۲٫۲۷۱٫۹۰٥ 
---------------- 

    

 ۱٤٫٤٤۱٫۸۹۱ ۱٥٫۲۲۸٫۰٦٦  التشغيلي الدخلإجمالي 

 )٤٫۷۱۹٫٤۳۷( ۳۱ المصروفات اإلدارية والعمومية
---------------- 

)٤٫۳۸۸٫۸۱۸( 
---------------- 

  ۱۰٫٥۰۸٫٦۲۹ ۱۰٫۰٥۳٫۰۷۳ 

    األرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة

 )۳٫٤۰٦٫٤٦٥( ۳۲ صافي خسارة انخفاض القيمة للموجودات المالية 
---------------- 

)٤٫۹۹٤٫۸۱۸( 
---------------- 

    

 ٥٫۰٥۸٫۲٥٥ ۷٫۱۰۲٫۱٦٤  األرباح التشغيلية بعد انخفاض القيمة  

 ۱٦٦٫۳٥۷ ۱۱ مشتركة مشاريعحصة ربح من شركات زميلة و
---------------- 

۲۰۹٫۹٥۲ 
---------------- 

    
 ٥٫۲٦۸٫۲۰۷ ۷٫۲٦۸٫٥۲۱  قبل الضريبةأرباح المجموعة عن السنة  

 )۱۲۹٫۱۷۷( )۱٤٤٫۷٥۳(   رسوم ضريبة

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

 ۷٫۱۲۳٫۷٦۸   بعد الضريبةأرباح المجموعة عن السنة  
========= 

٥٫۱۳۹٫۰۳۰ 
========= 

    العائدة إلى:   
 ٥٫۱۳۸٫٦۲۹ ۷٫۱۲۳٫۰۳۲  مساهمي المجموعة

 ۷۳٦  غير مسيطرةحصة 
---------------- 

٤۰۱ 
---------------- 

 ۷٫۱۲۳٫۷٦۸  أرباح المجموعة عن السنة 
========= 

٥٫۱۳۹٫۰۳۰ 
========= 

  ۰٫۸۳ ۱٫۱۸ ۳٥ ربحية السهم
  ========= ========= 
 

 من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ال يتجزأ جزءاً  ٥۰إلى  ۱تشكل اإليضاحات المدرجة من 
 . ۲إلى  ۱الصفحات من في   للمجموعةتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة 

 
 

 
  

  



 

                                                ٥إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                       ا
 للمجموعة   الموحد الدخل الشاملبيان 

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
  

 
۲۰۱٥ 

 ألف درهم
---------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
---------- 

 ٥٫۱۳۹٫۰۳۰ ۷٫۱۲۳٫۷٦۸ أرباح المجموعة عن السنة 
   

 :لبيان الدخل بنود يحتمل إعادة تصنيفها الحقاً 
  اآلخر الشامل الدخل

  

   
   تحوطات التدفق النقدي:

 )٥۹٫٥۲۷( )۲۱٫۷٥۷( التغيرات في القيمة العادلةالحصة الفعلية من  -
   

   احتياطي القيمة العادلة (أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع):
   
 ٦۱٦٫۳٦۸ )۲۲۹٫٤۲۳( صافي التغير في القيمة العادلة -

   

 )٤٦٦٫۷۱۰( )۱٦۳٫۷۳٥( صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل -
 )۷۷٫۰۸۲( )۱۳٥٫٦۷۲( احتياطي تحويل العملة

 --------------- --------------- 
 ۱۳٫۰٤۹ )٥٥۰٫٥۸۷( للسنة بنود الدخل الشامل اآلخر

 --------------- --------------- 
 ٥٫۱٥۲٫۰۷۹ ٦٫٥۷۳٫۱۸۱ للسنة الدخل الشاملإجمالي 

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

   عائدة إلى:
 ٥٫۱٥۱٫٦۷۸ ٦٫٥۷۲٫٤٤٥ مساهمي البنك

   

 ٤۰۱ ۷۳٦ حصة غير مسيطرة
 --------------- --------------- 

 ٥٫۱٥۲٫۰۷۹ ٦٫٥۷۳٫۱۸۱ للسنة الدخل الشاملإجمالي 
 ======== ======== 
 
 

 من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ال يتجزأ جزءاً  ٥۰إلى  ۱تشكل اإليضاحات المدرجة من 
 . ۲إلى  ۱الصفحات من في   المستقلين حول البيانات المالية الموحدة للمجموعةتم إدراج تقرير مدققي الحسابات 

 
 
 
 
 
 



 

                                                    ٦ إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                           ا
 بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة 

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم
---------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
---------- 

    األنشطة التشغيلية 
 ٥٫۱۳۹٫۰۳۰ ۷٫۱۲۳٫۷٦۸  أرباح المجموعة عن السنة  

    تسويات لبنود غير نقدية 
 ۳٫۲۸۷٫۳۷۱ ۲٫۱۹۸٫٦٥۸  خسائر انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة  

 ۱٫۳۰۷٫۷۸۱ ۹۳۷٫۸۷۹  خسائر انخفاض قيمة المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
 ۲٦٥٫۲۹٤ ۸۰٫۹٥۰  خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية

 )۸۷٫۱۳٦( -  تقليص الفائدة على القروض الضعيفة
 ٤۷٫۲۸۰ ۳۳٫٥۷٤  إطفاء خسائر القيمة العادلة

 ٤۲٫۲۸٤ ٥٦٫۷۸٦  خصم رئيسي على األوراق المالية االستثمارية
 )۱٥۰٫۸۲۹( )۱٥۱٫٥۷۰(  أرباح غير محققة عن الصرف األجنبي

 ۹۳٫۰۰۰ ۸۱٫۰۰۰  إطفاء موجودات غير ملموسة 
 ۳۰۱٫۳۱۷ ۳٥۲٫٥۸۹  / عقارات استثماريةاستهالك الممتلكات والمعدات 

 )۲۰۹٫۹٥۲( )۱٦٦٫۳٥۷(  مشتركة مشاريعحصة من أرباح شركات زميلة و
 )۱۳٥٫٦٤۱( ۳۳٫۷٥٦  االستثماراتعن خسائر ناتجة /(األرباح) غير المحققة
خسائر ناتجة عن مواد تغطية القيمة /(األرباح) غير المحققة

 العادلة
 )۳۸۲٫۹٤۲( )۱۲٥٫٦٥۳( 

 )۲٤٫۳٥۸( )۲۸٫٤۹۱(  أرباح على مبيعات أصول ثابتة
 )۱۳۰٫۸۷۸( )۱٤۲٫۸۸۹(  بيع عقارات استثماريةأرباح ناتجة عن 

 )٥٥٫۲٤۹( -  إعادة تقييم خسائر على عقارات استثمارية
 )۸۳٫٦۹۸(  بيع عقارات (مخزون)أرباح ناتجة عن 

------------- 
)۳۱۹٫۳۷۹( 

------------- 
والمطلوبات  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات 

 التشغيلية
 ۹٫۹٤۳٫۰۱۳ ۹٫۲٤٤٫۲۸۲ 

 )٥٫٦۷۸٫۰٦٤( )٥٫۷٥۰٫۱٥۷(  في الودائع اإللزامية دون فوائد )/ النقصالزيادة(
في شهادات الودائع لدى المصرف المركزي  )/ النقصالزيادة(

 المستحقة بعد ثالثة أشهر 
 )٤٫٤٥۲٫۲۰۱( )۱٫۸٤۸٫۰۰۷( 

 )۱٫۷٥۷٫۲۱۱( ٤٥۰٫۰۰۰  في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر  )/ النقصالزيادة(
 ۱٫۳٥۰٫۱٦۷ ۱٫۸۹٤٫۱٤۳  في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر /النقصالزيادة

 ۱٫۸۷۰٫٤۹۰ ۲٫۲۱۳٫٦۱٦  في الموجودات األخرى )/ النقصالزيادة(
 )۱٫٤۰۷٫٥٥۷( ۱٫٤۰۸٫۷۹۳  األخرى المطلوباتفي  )النقص(/ الزيادة

 ٤۰٥٫٤٦۳ )۱٫۳٥٤٫۳٤۲(  للمشتقات  الموجبة في القيمة العادلة )/ النقصالزيادة(
 ۲۰۸٫۷۱۱ ۹۳۸٫۳۸۹  للمشتقات  السالبة في القيمة العادلة )النقص(/ الزيادة
 ۸٫۷۰۰٫۲٥٥ ۲۰٫٤۱۳٫۷٥٥  في ودائع العمالء  )النقص(/ الزيادة
 ۹٫۹۳۲٫٦۰٦ ۸٫٥٥۹٫٥۲۱   اإلسالمية في ودائع العمالء )النقص(/ الزيادة

 )۹٫۲۲۹٫٦٦٤( )۱٦٫۸۷٥٫٦۰۰(  في القروض والذمم المدينة   )/ النقصالزيادة(
 )۲٫۹۰۷٫۹۹٥( )۱۰٫۸٦۸٫۰٥٤(    للتمويل اإلسالمي في الذمم المدينة )/ النقصالزيادة(
  ------------------- ------------------- 

األنشطة  (المستخدمة في)/ صافي التدفقات النقدية من
 التشغيلية 

 ٦٫٥۲۰٫۸۷٦ ۸٫۸۸۳٫٤۷٦ 
  ------------------- ------------------- 

 



 
 

                                                    ۷ إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                           ا
 بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة 

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱المنتهية في للسنة 
 
 

  

۲۰۱٥ 

 ألف درهم

---------- 

۲۰۱٤ 

 ألف درهم

---------- 

    األنشطة االستثمارية 

 ۱٫٦۲۸٫۳۲۸ )۲٫۰۱٤٫۹۳۲(  (الزيادة)/ النقص في األوراق المالية االستثمارية  

 ٥٥۱٫۲٦۸ )۸٤۷٫۰۲۱(   للمتاجرة(الزيادة)/ النقص في أوراق مالية  

في االستثمارات في شركات زميلة  )/ النقصالزيادة(
 ٥٦٫٥۲۰ ۳۲٦٫۰۱٥  مشتركة مشاريعو

 )٥۱٫٤۳۸( )۳۲٫٦٥۲(  استحواذ على عقارات استثمارية 

 ۲۱۰٫٤۲٤ ٥۳۷٫۹٦۲  التخلص من عقارات استثمارية 

 )۳۲۳٫٥۳۲( )۷۱۸٫۷٥٥(  عقارات ومعداتإضافات إلى 

 ۷۰۲٫۸٤۹  عقارات ومعداتالتخلص من 
--------------- 

۱٤٤٫٦٥٥ 
------------- 

األنشطة  / (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية من
  االستثمارية

)۲٫۰٤٦٫٥۳٤( 
--------------- 

۲٫۲۱٦٫۲۲٥ 
------------- 

    األنشطة التمويلية 

 )۳۱٫۷٦۰( ۲۱۲٫۹٦٥  في ودائع بموجب اتفاقيات إعادة شراء )النقص(الزيادة/ 

 ۱۱٫۷۱٤٫۸٥۳ ۱۰٫٥٦۳٫۱٤۱  إصدار سندات دين مصدرة وأموال مقترضة أخرى 

 )٤٫۸۹٥٫۲۳۹( )٥٫٦٥۱٫۳۷٥(  سداد سندات دين مصدرة وأموال مقترضة أخرى

 ٥٫٦٤۰ -  سداد قروض الصكوك

 )٥۰٦٫٥۷۱( )٥۹۰٫۷۳۱(  األولالفائدة على سندات رأس المال الشق 

 ۱٫۸۲۸٫٥۷۹ -  األول الشق المال رأس سندات إصدار

 )۱٫۹٤۳٫۱٥٥(  توزيعات أرباح مدفوعة 
-------------- 

)۱٫۳۸۷٫۹٦۸( 
-------------- 

    
األنشطة /(المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية من

  التمويلية 
۲٫٥۹۰٫۸٤٥ 
======== 

٦٫۷۲۷٫٥۳٤ 
======== 

    

في النقد وما يعادله (راجع اإليضاح  /(النقص)الزيادة
 ۷٫۰٦٥٫۱۸۷  )٤٤رقم 

======== 
۱۷٫۸۲۷٫۲۳٥ 
======== 

    
 
 

 من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ال يتجزأ جزءاً  ٥۰إلى  ۱تشكل اإليضاحات المدرجة من 
 . ۲إلى  ۱الصفحات من في   المالية الموحدة للمجموعة تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات

 



٨ 

                                                                                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 
 
 المجموعة   وحاملي السندات فيلمساهمي  العائدة 

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

رأس المال  
 المصدر(أ)
 ألف درهم

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

 أسهم خزينة
 ألف درهم

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

 سندات رأس المال  
 الشق األول(ب)

 ألف درهم

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

احتياطي عالوة  
 األسهم (أ)
 ألف درهم

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

 االحتياطي القانوني
 واإللزامي (ت)

 ألف درهم

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

احتياطيات  أخرى 
 (ت)

 ألف درهم

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

احتياطي القيمة 
 العادلة (ت)
 ألف درهم

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

احتياطي تحويل 
 العملة (ت)
 ألف درهم

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

 األرباح المحتجزة
 ألف درهم

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

 اإلجمالي
 ألف درهم

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

 حصة غير مسيطرة
 ألف درهم

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

 للمجموعةاإلجمالي 
 ألف درهم

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

 

 ٤٦٫۷٦۲٫۹۱۷ ٤٫۹۲٦ ٤٦٫۷٥۷٫۹۹۱ ۱۳٫۰۳۱٫۲۱۹ )۷۱٫۷۳۹( ۸۹۱٫۲۹۰ ۲٫۸٦۹٫٥۳۳ ۲٫۷۷۸٫۸۸۸ ۱۲٫۲۷۰٫۱۲٤ ۹٫٤۷۷٫۰۷٦ )٤٦٫۱۷٥( ٥٫٥٥۷٫۷۷٥ ۲۰۱٥يناير  ۱الرصيد كما في 
 

 ٦٫٥۷۳٫۱۸۱ ۷۳٦ ٦٫٥۷۲٫٤٤٥ ۷٫۱۲۳٫۰۳۲ )۱۳٥٫٦۷۲( )٤۱٤٫۹۱٥( - - - - - - للسنة الدخل الشاملإجمالي 
 

  سندات رأس المال الشق األول 

 - - - - - - - - - - - - المصدرة خالل السنة

 

الفائدة على سندات رأس المال 

 )٥۹۰٫۷۳۱( - )٥۹۰٫۷۳۱( )٥۹۰٫۷۳۱( - - - - - - - - الشق األول

 )۱٫۹٤۳٫۱٥٥( - )۱٫۹٤۳٫۱٥٥( )۱٫۹٤۳٫۱٥٥( - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة
 

 - - - - - - - - - - - - التحويل لالحتياطيات

 

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 )۳۳(راجع اإليضاح رقم 
- - - - - - - - )۲۰٫٦٥۰( )۲۰٫٦٥۰( - )۲۰٫٦٥۰( 

 )۳۳٫۰۳٥( - )۳۳٫۰۳٥( )۳۳٫۰۳٥( - - - - - - - - الزكاة
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
 

ديسمبر  ۳۱الرصيد كما في 

۲۰۱٥ 

٥٫٥٥۷٫۷۷٥ 

======= 

)٤٦٫۱۷٥( 

======= 

۹٫٤۷۷٫۰۷٦ 

======= 

۱۲٫۲۷۰٫۱۲٤ 

======= 

۲٫۷۷۸٫۸۸۸ 

======= 

۲٫۸٦۹٫٥۳۳ 

======= 

٤۷٦٫۳۷٥ 

======= 

)۲۰۷٫٤۱۱( 

======= 

۱۷٫٥٦٦٫٦۸۰ 

======= 

٥۰٫۷٤۲٫۸٦٥ 

======= 

 

٥٫٦٦۲ 

======= 

٥۰٫۷٤۸٫٥۲۷ 

======= 

  
 تمت معاملة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة على أنها تخصيص من حقوق الملكية. ،وفقاً لتفسير وزارة االقتصاد

 
 من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ال يتجزأ جزءاً  ٥۰إلى  ۱تشكل اإليضاحات المدرجة من 

 . ۲إلى  ۱الصفحات من في   تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 

 إيضاحات:
 ۲۲للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح  ) أ(
 ۲۳للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح  ) ب(

 ۲٤للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح   (ج)   
 
 
 



٩ 

                                                                                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 
 

 
 

 المجموعة   وحاملي السندات فيلمساهمي  العائدة 

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

رأس المال  
 المصدر(أ)

 ألف درهم

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

 أسهم خزينة

 ألف درهم

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

 سندات رأس المال  
 الشق األول(ب)

 ألف درهم

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

احتياطي عالوة  
 األسهم (أ)

 ألف درهم

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

 االحتياطي القانوني
 واإللزامي (ت)

 ألف درهم

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

احتياطيات  أخرى 
 (ت)

 ألف درهم

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

احتياطي القيمة 
 العادلة (ت)
 ألف درهم

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

احتياطي تحويل 
 العملة (ت)
 ألف درهم

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

 األرباح المحتجزة

 ألف درهم

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

 اإلجمالي

 ألف درهم

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

 حصة غير مسيطرة

 ألف درهم

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

 للمجموعةاإلجمالي 

 ألف درهم

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

 ٤۱٫۷۱٥٫۳۱۲ ٤٫٥۲٥ ٤۱٫۷۱۰٫۷۸۷ ۹٫۸۲٥٫٦٤۳ ٥٫۳٤۳ ۸۰۱٫۱٥۹ ۲٫۸٦۹٫٥۳۳ ۲٫۷۷۸٫۸۸۸ ۱۲٫۲۷۰٫۱۲٤ ۷٫٦٤۸٫٤۹۷ )٤٦٫۱۷٥( ٥٫٥٥۷٫۷۷٥ ۲۰۱٤يناير  ۱الرصيد كما في 
 

 ٥٫۱٥۲٫۰۷۹ ٤۰۱ ٥٫۱٥۱٫٦۷۸ ٥٫۱۳۸٫٦۲۹ )۷۷٫۰۸۲( ۹۰٫۱۳۱ - - - - - - للسنة الدخل الشاملإجمالي 
 

  سندات رأس المال الشق األول 

 ۱٫۸۲۸٫٥۷۹ - ۱٫۸۲۸٫٥۷۹ - - - - - - ۱٫۸۲۸٫٥۷۹ - - المصدرة خالل السنة

 

الفائدة على سندات رأس المال 

 )٥۰٦٫٥۷۱( - )٥۰٦٫٥۷۱( )٥۰٦٫٥۷۱( - - - - - - - - الشق األول

 )۱٫۳۸۷٫۹٦۸( - )۱٫۳۸۷٫۹٦۸( )۱٫۳۸۷٫۹٦۸( - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة
 

 - - - - - - - - - - - - التحويل لالحتياطيات
 

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 )۱٤٫٤۰۰( - )۱٤٫٤۰۰( )۱٤٫٤۰۰( - - - - - - - - )۳۳(راجع اإليضاح رقم 

 )۲٤٫۱۱٤( - )۲٤٫۱۱٤( )۲٤٫۱۱٤( - - - - - - - - الزكاة
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

ديسمبر  ۳۱الرصيد كما في 

۲۰۱٤ 
٥٫٥٥۷٫۷۷٤٦٫( ٥۱۷٥( ۹٫٤۷۷٫۰۷٦ ۱۲٫۲۷۰٫۱۲٤ ۲٫۷۷۸٫۸۸۸ ۲٫۸٦۹٫٥۳۳ ۸۹۱٫۲۹۰ )۷۱٫۷۳۹( ۱۳٫۰۳۱٫۲۱۹ ٤٦٫۷٥۷٫۹۹۱ ٤٫۹۲٤٦٫ ٦۷٦۲٫۹۱۷ 

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

 
 تمت معاملة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة على أنها تخصيص من حقوق الملكية. ،وفقاً لتفسير وزارة االقتصاد

 من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ال يتجزأ جزءاً  ٥۰إلى  ۱تشكل اإليضاحات المدرجة من 
 . ۲إلى  ۱الصفحات من في   تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 
 إيضاحات:

 ۲۲للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح 
 ۲۳للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح 
 ۲٤ للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح

 



١٠    

                                                                                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 
 
 

 
 

 معلومات عن الشركة  ۱
 

نتيجة اإلندماج  ۲۰۰۷يوليو  ۱٦تم تأسيس اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. ("البنك") في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 
بموجب قانون الشركات بين بنك اإلمارات الدولي ش.م.ع ("بنك اإلمارات الدولي") وبنك دبي الوطني ("بنك دبي الوطني") 

 ۲۰۱٥لسنة  ۲دخل القانون االتحادي رقم  وتعديالته) كشركــة مساهمة عامة. ۱۹۸٤لعام   ۸التجارية ( القانون االتحادي رقم 
. والبنك اليوم ۱۹۸٤لسنة  ۸، ليحل محل القانون االتحادي رقم ۲۰۱٥يوليو  ۱بشأن الشركات التجارية حيز التنفيذ اعتباراً من 

  .  ۲۰۱٦يونيو  ۳۰ نهاية فترة السماح في في أو قبلبصدد تقييم تأثير القانون الجديد ويتوقع أن يمتثل معه كلياً 
 

لبنك وشركاته التابعة (يشار إليهم معا بـ البيانات المالية ل تشمل ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 مشتركة. مشاريع"المجموعة") وحصة المجموعة في شركات زميلة و

 
"). ويتمثل نشاط المجموعة األساسي في الخدمات EMIRATESNBDلمالي (المؤشر: "تم إدراج البنك في سوق دبي ا

المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للمستهلكين والخزينة والخدمات المصرفية اإلسالمية. عنوان موقع البنك على شبكة 
عة يرجى االطالع على اإليضاح .  لمزيد من التفاصيل عن أنشطة الشركات التابwww.emiratesnbd.comاإلنترنت هو: 

 .۳۸رقم 
 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.   . دبي  . ۷۷۷إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب. 
 

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

 أساس اإلعداد ۲
 

 (أ)  بيان االلتزام  •
 

المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية  الدولية إلعداد التقاريرلمعايير لتم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً 
الدولية والتفسيرات الصادرة عن مجلس المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات القوانين السارية في دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة. 
 

الية الموحدة للمجموعة مبينة أدناه. وتم تطبيق هذه إن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم استخدامها في إعداد هذه البيانات الم
 ما لم يذكر خالف ذلك.   . السياسات بصورة متسقة على جميع السنوات المقدمة

 
  .۲۰۱٦يناير  ۱۷مجلس اإلدارة بتاريخ  من قبلإصدار هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة تمت الموافقة على 

 
 (ب) أساس القياس  •
 

 تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما يلي: 
 
 األدوات المالية المشتقة على أساس القيمة العادلة؛  تم قياس •
 من خالل الربح أو الخسارة تم قياسها بالقيمة العادلة؛ عادلة بالقيمة الللمتاجرة  األدوات المالية المصنفة على أنها •
 و تم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة؛ •
 .تم قياس الموجودات والمطلوبات المغطاة والمعترف بها بالقيمة العادلة فيما يتعلق بالمخاطر التي يتم تغطيتها •
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                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 أساس اإلعداد (تتمة) ۲
 

 أساس القياس (تتمة)  (ب)
 

. درهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي")بموجبها هي  عرض هذه البيانات المالية الموحدةإن العملة التي تم 
درهم للتقييمات االفتراضية المهمة لكل من موجودات ومطلوبات وإيرادات ونفقات المجموعة هي أيضاً العملة التشغيلية و

درهم اإلمارات العربية ومع ذلك، يكون لدى بعض الشركات التابعة عملة تشغيلية تختلف عن  .العربية المتحدةاإلمارات 
  العملة التي يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بموجبها. درهم اإلمارات العربية المتحدةويكون  المتحدة

 
التقارير المالية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة محددة. ويتطلب  دللمعايير الدولية إلعداالمالية وفقا  البياناتإن إعداد 

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

 (أ).  ۳قد تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم 
 

 مبادئ التوحيد(ج)   
 

 الشركات التابعة:  -۱

 الشركات التابعة هي جميع الشركات (بما في ذلك الشركات المهيكلة) التي تسيطر عليها المجموعة.

تسيطر المجموعة على شركة عندما تستثمر في أو لديها حقوق في أو عائدات متنوعة من اشتراكها في الشركة 
 السلطة التي تمتلكها على الشركة.خالل ولديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من 

 وجود إلى تشير والظروف الحقائق كانت إذا مستثمر على عدمه من سيطرتها جدوى تقييم بإعادة المجموعة تقوم
. يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ االستحواذ الثالثة السيطرة عناصر من أكثر أو واحد في تغييرات

عليها، نظراً لكونه تاريخ خضوع تلك الشركات إلى سيطرة المجموعة، ويستمر توحيدها حتى تاريخ توقف هذه 
 السيطرة.

 .۳۸عة للمجموعة في اإليضاح رقم مدرج قائمة بالشركات التاب

 أساس التوحيد  
 

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

 ۳۱باستثناء شركة اإلمارات للخدمات المالية ش م خ، وهي شركة تابعة غير ذات صلة، تنتهي سنتها المالية في 
ديسمبر. يتم تطبيق  ۳۱شهراً كما في  ۱۲مارس، وبالتالي تستخدم المجموعة بيانات حساباتها المراجعة لمدة 

 ة على مثل هذه المعامالت واألحداث في ظروف مماثلة.السياسات المحاسبية المعتمد
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



١٢ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 
 

 أساس اإلعداد (تتمة) ۲
 

 (تتمة)(ج) أساس التوحيد 
 

 الشركات التابعة (تتمة) )۱(
 

 أساس التوحيد (تتمة)
 

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

 كمصروفات في الفترات التي يتم فيها تكبد التكاليف وتلقي الخدمات.
  

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

 .اعليه المستحوذ الشركة قبل من الرئيسية العقود
   

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

 المحاسبي للمعيار وفقاً  سيتم االعتراف بها التزام، أو أصل إما تعتبر التي المحمل للمبلغ العادلة للقيمة الالحقة التغيرات إن
 يتم حتى قياسه إعادة عدم يجب مساهمين، مصنف كحقوق المحتمل المبلغ كان الخسائر. إذا أو األرباح ضمن ۳۹ رقم الدولي
 .المساهمين حقوق ضمن النهاية في تسويته

 
 بالقيمة تقديرها يعاد عليها الشركة المستحوذ في سابقاً  بها المحتفظ المساهمينحقوق  حصة فإن مراحل، على االندماج تحقق إذا

  الخسائر. أو األرباح وتدرج األرباح والخسائر الناتجة في االستحواذ بتاريخ العادلة
 

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

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

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

. في الحاالت التي يزيد فيها ۳يتم إدراجها كشهرة. تمت اإلشارة إلى السياسة المحاسبية الخاصة بالشهرة في اإليضاح رقم 
متحصلة من صفقة شراء بالربح أو الخسارة في تاريخ المبلغ األخير عن المبلغ األول، يتم االعتراف بالزيادة كأرباح 

 االستحواذ.
 

عند فقدان السيطرة، ال تعترف المجموعة بالموجودات والمطلوبات للشركة التابعة، وأي حصص غير مسيطرة والمكونات 
ة في الربح أو األخرى من األسهم ذات الصلة بالشركة التابعة. يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ناجم عن فقدان السيطر

الخسارة. في حال احتفاظ المجموعة بأي حصة في  الشركة التابعة السابقة، فيتم قياس مثل هذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ 
فقد تلك السيطرة. بعد ذلك يتم احتسابها على أنها حصة في رأس المال المستثمر أو وفقاً لسياسة المجموعة المحاسبية المتعلقة 

 المالية اعتماداً على مستوى تأثير االحتفاظ بها. باألدوات
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                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

 
 
 أساس اإلعداد (تتمة) ۲
 

 (ج) مبادئ التوحيد (تتمة)     
 

 ) مؤسسات ذات أغراض خاصة ۲(

المؤسسات ذات األغراض الخاصة هي مؤسسات تم تأسيسها لتحقيق غرض محدد تماما مثل توريق موجودات معينة أو 
في حال حصول خاصة إقراض أو قروض معينة. يتم توحيد البيانات المالية للمؤسسة ذات األغراض التنفيذ معاملة 

تغيير هذه المجموعة على عائدات متغيرة ناتجة عن المشاركة في الشركات ذات األغراض الخاصة ولديها القدرة على 
 بناء على تقييم جوهر عالقتها بالمجموعة. العائدات من خالل نفوذها على الشركة ذات األغراض الخاصة، وذلك

مسيطرة على المؤسسة ذات  -من الناحية الموضوعية –قد تشير الظروف التالية إلى عالقة تكون فيها المجموعة 
 األغراض الخاصة وبالتالي يتم توحيد بياناتها المالية: 

عا الحتياجاتها المحددة حتى تحصل تتم ممارسة أنشطة المؤسسة ذات األغراض الخاصة نيابة عن المجموعة تب •
 المجموعة على مكاسب من أنشطة تلك المؤسسة؛

يكون للمجموعة حقوق في الحصول على معظم منافع المؤسسة ذات األغراض الخاصة ولذلك قد تتعرض للمخاطر  •
 المتعلقة بأنشطة تلك المؤسسة؛ أو

متعلقة بالمؤسسة ذات األغراض الخاصة أو تحتفظ المجموعة بمعظم المخاطر المتبقية أو مخاطر الملكية ال •
 موجوداتها من أجل الحصول على منافع من أنشطتها.

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

 ريق الخاصة بالمجموعة.معلومات حول أنشطة التو ۹يتضمن اإليضاح رقم 

 إدارة الصناديق) ۳(
 

تتولى المجموعة إدارة وتوجيه الصناديق نيابة عن المستثمرين. ال يتم تضمين البيانات المالية لهذه الصناديق في البيانات 
 .٤٦المالية الموحدة هذه. المعلومات عن نشاط إدارة الصناديق للمجموعة مبينة في اإليضاح رقم 

 
 االئتمانية األنشطة) ٤(
 

ال تعتبر الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية كموجودات تابعة للمجموعة، وبالتالي، ال يتم تضمينها في البيانات 
 ).٤۷المالية الموحدة هذه (يرجى مراجعة اإليضاح رقم 

 
 ) معامالت الحصص غير المسيطرة٥(
 

تمثل الحصص غير المسيطرة حقوق المساهمين في شركات تابعة غير عائدة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مالكي البنك، 
الموحد وضمن حقوق المساهمين في الميزانية العمومية الموحدة،  الشامل الدخلويتم إدراجها على نحو منفصل في بيان 

 البنك.وبشكل مستقل عن حقوق المساهمين العائدة لمالكي 
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                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 أساس اإلعداد (تتمة) ۲
 

 (ج) مبادئ التوحيد (تتمة)     
 

 ) معامالت الحصص غير المسيطرة (تتمة)٦(

المجموعة ضمن شركة فرعية ما، بحيث ال يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة عليها، على ملكية يتم تصنيف التغيرات في حصة 
الظروف، يتم تعديل القيمة الدفترية للحصص المسيطرة وغير أنها معامالت خاصة بحقوق المساهمين. في مثل هذه 

المسيطرة لتعكس التغيرات في الحصص ذات الصلة بالشركة التابعة. في حال وجود أي فرق بين المبلغ الذي تم بموجبه 
ي حقوق المساهمين تعديل الحصة غير المسيطرة، يتم االعتراف بالقيمة العادلة للمبلغ المقابل المدفوع أو المستلم مباشرة ف

 وتنسب إلى المالكين في المجموعة.

 المشتركة  مشاريع)  ال۷(
 

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

 
المشتركة  مشاريعحصة المجموعة من إجمالي األرباح والخسائر المعترف بها في ال الموحدةتتضمن البيانات المالية 

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

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

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

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

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

 المحتفظ به واإليرادات المتأتية من التخلص منه فيتم االعتراف به في بيان الدخل.
 
 ) الشركات الزميلة۸(

ويصاحب ذلك بصورة عامة   . ليهاتتمثل الشركات الزميلة بالشركات التي يكون للمجموعة فيها نفوذاً هاماً ولكن ال تسيطر ع
 ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك.و %۲۰ تزيد عنامتالك المجموعة أسهم ملكية ذات حق التصويت فيها بنسب 

والشركة الزميلة هي حقوق ملكية تسري صالحيتها اعتباراً من تاريخ اضطالع المجموعة بلعب دور مؤثر فيها وحتى 
 على تلك الشركة الزميلة.تاريخ توقف تأثير المجموعة 
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                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 
 أساس اإلعداد (تتمة) ۲
 

 (ج) مبادئ التوحيد (تتمة)     
 

 ) الشركات الزميلة (تتمة)۹(

يتم قياس االستثمار في الشركة الزميلة في الميزانية العمومية بموجب طريقة حقوق الملكية، بالتكلفة إضافة إلى التغيرات 
 المجموعة في صافي أصول الشركة الزميلة.التي تلي التغيرات في حصة 

 بنود تعكس األرباح أو الخسائر الحصة من نتائج العمليات في الشركات الزميلة. حيثما يكون هناك تغير معترف به في
الدخل  بنود من قبل الشركات الزميلة، تقوم المجموعة باالعتراف بحصتها من هذه التغيرات في األخرى الشامل الدخل

. يتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركات الزميلة إلى مدى خرىاألالشامل 
 حصتها في الشركات الزميلة.

 الموحد. الدخليتم إدراج حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركات الزميلة في بيان 

زميلة مساوية أو أعلى من نسبة مساهمتها في الشركة الزميلة، ال عندما تكون حصة المجموعة من الخسائر في شركة 
تعترف المجموعة بالمزيد من الخسائر، ما لم يكن هناك التزامات قد ترتبت عليها أو سددت دفعات نيابة عن الشركة 

 الزميلة.

رة اإلضافية في انخفاض بعد تطبيق طريقة حقوق المساهمين، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري أن تعترف بالخسا
القيمة على استثمار المجموعة في شركاتها الزميلة. تحدد المجموعة في كل تاريخ ميزانية عمومية ما إذا كان هناك أي دليل 
موضوعي بأن االستثمار في الشركة الزميلة منخفض القيمة. إذا كان هذا هو الحال، تقوم المجموعة باحتساب مقدار 

أساس الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد من الشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتعترف بالقيمة في الربح انخفاض القيمة على 
 أو الخسارة. 

 
تم إعداد البيانات المالية للشركات الزميلة في نفس تاريخ التقرير الخاص بالمجموعة. حيثما تقتضي الضرورة، يتم إجراء 

 جموعة لتتوافق مع السياسات المحاسبية للشركات الزميلة بما يتوافق مع سياسات المجموعةتعديالت على البيانات المالية للم
 

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

النفوذ الهام عليها وبين مجموع القيمة العادلة في حال ظهور أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان 
 لالستثمار المحتفظ به واإليرادات المتأتية من التخلص منه فيحتسب ذلك في الربح أو الخسارة.
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                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 
 السياسات المحاسبية الهامة   ۳
 

  استخدام التقديرات واألحكامأ)   
  

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة أن تضع تقديرات وافتراضات معينة تؤثر على المبالغ المقررة 
يتطلب من اإلدارة وضع   للموجودات والمطلوبات المالية ومخصصات انخفاض القيمة الناتجة والقيم العادلة. وبشكل محدد،

التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة للقروض والذمم  أحكام هامة حول تقدير مبالغ ومواعيد
المدينة المعرضين النخفاض القيمة باإلضافة إلى مخصصات انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة. يتم 

والعوامل األخرى بما في ذلك التوقعات الخاصة  بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام والتي تعتمد على الخبرة التاريخية
 باألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف الراهنة. 

 
 وفيما يلي أهم النقاط التي يتطلب فيها استخدام التقديرات واألحكام:

 مخصصات انخفاض قيمة القروض والذمم المدنية والتمويالت اإلسالمية)   ۱(

المجموعة بمراجعة محفظة القروض والذمم المدنية والتمويالت اإلسالمية لتقييم انخفاض القيمة بصورة منتظمة. تقوم 
تقوم المجموعة بوضع األحكام لمعرفة ما إذا كان   ، ولتحديد مدى ضرورة تسجيل مخصص خسارة ما في بيان الدخل

قات النقدية التعاقدية المستقبلية من قرض أو مجموعة هناك أي بيانات ملحوظة تدل على وجود نقصا ملموسا في التدف
قروض متجانسة أو ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي. إن المنهج واالفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات 

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

تقوم المجموعة أيضا   . اإلضافة إلى قيام المجموعة بتكوين مخصص مقابل قروض وذمم مدينة للتمويل اإلسالميب
بتكوين مخصص انخفاض قيمة متراكم لالعتراف بأنه في أي تاريخ للتقرير سوف يكون هناك مبلغ للقروض والذمم 

ها حتى من خالل نقطة إطالق محددة لالعتراف بالخسارة المدينة  والذمم المدينة للتمويل اإلسالمي التي تم تخفيض قيمت
 التي لم تثبت بعد (والتي تعرف بـ"مدة الظهور"). 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   ) ۲(

 ، عندما ال يمكن اشتقاق القيم العادلة لموجودات مالية ومطلوبات مالية مدرجة في بيان المركز المالي من أسعار مدرجة
ة التي تشمل استخدام نماذج حسابية. تكون معطيات هذه فباستخدام مجموعة من أساليب التقييم المختل يتم تحديدها

النماذج مأخوذة من معطيات ملحوظة لدى السوق إذا كان ذلك ممكنا وإذا تعذر ذلك يكون مطلوبا قدرا من التقديرات 
ادلية لتحديد القيم العادلة. تشمل هذه التقديرات أخذ وضع السيولة ومعطيات النماذج في االعتبار مثل العالقات التب

 والتقلب لمشتقات بتاريخ أطول. 

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

 انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع  ) ۳(

المتاحة للبيع قد تعرضت النخفاض في القيمة عندما يحدث انخفاض  تقرر المجموعة أن األوراق المالية االستثمارية
حاد أو طويل األمد في القيمة العادلة إلى أدنى من سعر التكلفة. ويتطلب تحديد إذا ما كان ذلك االنخفاض حاداً أو طويل 

 وغير سوقية.  تقوم المجموعة بتقييم عدة عوامل سوقية  ، األمد وضع األحكام حول ذلك. ولوضع تلك األحكام
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳
 
 (تتمة) استخدام التقديرات واألحكام أ)   

 
 انخفاض قيمة الشهرة ) ٤(

 
تحدد المجموعة على أساس سنوي ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة. وهذا يتطلب تقدير المبلغ القابل 

المستخدمة من خالل الوحدات المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها. إن تقدير لالسترداد اعتماداً على القيمة 
القيمة المستخدمة يتطلب من المجموعة إجراء تقييم للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدات المنتجة للنقد 

 قدية.وكذلك اختيار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات الن
 

 خسارة انخفاض قيمة االستثمارات في شركات زميلة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة  )٥(
 

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

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

 لمناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.الخصم ا

 اإللتزامات الطارئة الناشئة عن التقاضي  )٦(

نظرا لطبيعة عملياتها، قد تدخل المجموعة في إجراءات تقاضي ناشئة عن سياق العمل المعتاد. يعتمد مخصص 
االقتصادية ومدى دقة ومصداقية تقدير تدفق تلك المطالبة الطارئة الناشئة عن التقاضي على احتمال تدفق الموارد 

الموارد. تخضع مثل هذه األمور للعديد من حاالت عدم اليقين، ومن الصعب التنبؤ بما قد تتمخض عنه نتاجات 
 األمور الشخصية.

 قياس القيمة العادلة ب) 

في تاريخ  رئيسيتزام في معاملة منتظمة في سوق لبيع أصل أو تم دفعه لتحويل ال الحصول عليهي السعر الذي يتم العادلة هالقيمة 
 القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث إما:

 لألصل أو االلتزام؛ أو رئيسيفي سوق  •
 في السوق الذي به أكبر قدر من المميزات لألصل أو االلتزامات. رئيسي،في حالة عدم وجود سوق  •

إذا كان ألصل أو  التزام تم قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقيس المجموعة الموجودات والمراكز الطويلة بسعر 
 بسعر الطلب. ةالعرض والمطلوبات والمراكز القصير

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة كتابة التقارير التي حدث خاللها  المجموعة بالتحويالت بين مستويات تعترف
 التغيير.

 

 .تنطبق القيمة العادلة على كل من األدوات المالية وغير المالية
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 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 
 
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳
 

  األدوات المالية)  ج 
 

 التصنيف )۱
 

 األصول المالية
 

 مالية للمتاجرة:أوراق  •
 

أصول المتاجرة هي األصول التي تحصل عليها المجموعة لغرض البيع قصير األجل، أو تحتفظ بها كأداة في 
 محفظة مدارة على نحو مشترك لجني أرباح قصيرة األمد.

 
يتم إدراج األوراق المالية للمتاجرة بصفة مبدئية بقيمتها العادلة. يتم إدراج األرباح والخسائر الناجمة عن التغيرات 
في القيم العادلة في بيان الدخل الموحد في السنة التي تنشأ فيها. يتم إدراج الفائدة المكتسبة وتوزيعات األرباح 

 ي األخرى على التوالي.التشغيل والدخلالفوائد  دخلالمستلمة في 
 

 أوراق مالية استثمارية:  •
 

  محتفظ بها لحين االستحقاق -۱
 

ذات دفعات ثابتة أو محددة    إن الموجودات المحتفظ بها لحين االستحقاق هي موجودات مالية غير مشتقة
وهذه األصول هي واستحقاق ثابت والتي يكون للمجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بها لحين االستحقاق. 

 أدوات الدين.
 

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

 يسمح ببيع االستثمارات المحتفظ بها لحين االستحقاق في الحاالت التالية فقط: 
 
 له تأثير على القيمة العادلة؛ عندما يكون االستثمار قريبا من االستحقاق بدرجة ال يكون •
 تم استالم قدر كبير من أصل المبلغ؛  •
 حدث منفصل خارج سيطرة المجموعة؛ •
 انخفاض ائتماني ملحوظ؛  •
 دمج أو استبعاد رئيسي لألعمال؛ أو   •
 زيادة في المتطلبات الرأسمالية النظامية.   •
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)     ۳
 
 

 (تتمة) الماليةاألدوات )   ج
 
 التصنيف (تتمة) ) أ(

 
 المتاحة للبيع  -۲

 
الموجودات المتاحة للبيع هي موجودات مالية لم يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر أو كقروض وذمم مدينة أو محتفظ بها لحين االستحقاق. تشمل الموجودات المتاحة 

في الديون وحقوق الملكية. قد يتم بيع هذه الموجودات لتلبية الحاجة إلى السيولة للبيع بعض االستثمارات 
 ومعدالت صرف العمالت األجنبية أو أسعار األسهم.  أو نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة،

 
العادلة يجوز بيع الموجودات المالية المتاحة للبيع بحرية أو تغطيتها. يتم ترحيل الفرق بين التكلفة والقيمة 

ويتم االعتراف به كعنصر منفصل في بيان المركز  لبنود الدخل الشامل األخرىالبيانات الموحدة  إلى
المالي باستثناء حالة انخفاض القيمة حيث يتم ترحيل الخسارة المتراكمة إلى بيان الدخل. عند بيع 

البيانات  المدرجة سابقاً في  -والتكلفة الموجودات المالية يتم تحويل القدر الكامل للفرق بين القيمة العادلة 
 إلى بيان الدخل.  لبنود الدخل الشامل األخرىالموحدة 

 
 الخسارة وامصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح  -۳

 
الخسارة في  واقامت المجموعة بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 الحاالت التالية:
 
عندما تتم إدارة أو تقييم الموجودات أو المطلوبات أو إعداد تقارير بشأنها داخلياً على أساس القيمة  •

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

 تكون مطلوبة بخالف هذا الغرض بموجب العقد. 
 

   القروض و الذمم المدينة   •
 

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

 المدين مع عدم النية في المتاجرة في الذمم المدينة.
 

 شمل: تيتم ترحيل القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة (ناقصا انخفاض القيمة) و
 

 القروض المتولدة والقروض المشتركة الممولة عند تولدها؛ و  •
سندات دين أخرى تم االستحواذ عليها (تم شراؤها) من قبل المجموعة سواء من المصدر أو من  •

 مصدر أخر شريطة أن ال يتم  إدراجها في سوق نشطة. 
 

 المطلوبات المالية: 
 

تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية، بخالف الضمانات المالية والتزامات القروض كما تم قياسها 
 بالتكلفة المستهلكة أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)     ۳
 
 (تتمة) األدوات المالية)   ج
 

  االعتراف)     ۲
 

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

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

 
  ايقاف االعتراف   )  ۳

 
 الموجودات المالية

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

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

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

 
تعتبر المعاملة   . عند بيع موجودات إلى الغير مع مبادلة إجمالي معدل العائد المتوافق على الموجودات المحولة 

عامالت إعادة الشراء حيث تحتفظ المجموعة بجميع أو معظم المخاطر على أنها معاملة تمويل مضمونة مشابهة لم
 واالمتيازات الخاصة بملكية تلك الموجودات.

 
تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبها بتحويل موجودات معترف بها في البيان الخاص بمركزها المالي ولكن 

بكل أو  ظالمحولة أو جزء منها. إذا تم االحتفا تحتفظ بكل أو معظم المخاطر واالمتيازات الخاصة باالموجودات 
معظم المخاطر عندئذ ال يتم ايقاف االعتراف بالموجودات المحولة. إن تحويالت الموجودات مع االحتفاظ بجميع 

إقراض أوراق مالية ومعامالت إعادة شراء وأوراق   -على سبيل المثال  –أو معظم المخاطر والمكاسب تشمل 
 مالية مدعمة بموجودات.

 
 المطلوبات المالية

 
 

التزاماتها التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤها أو االعفاء من تقوم المجموعة بايقاف االعتراف بالتزام مالي عندما يتم 
 إنهاؤها.

 
   القياس   )  ٤

 
، في حالة الموجودات المالية أو  زائداً   . يتم االعتراف بالموجودات المالية أو المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة

المطلوبات المالية غير المبينة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف  المعامالت العائدة مباشرة إلى 
 حيازة أو إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي.

 
سائر وتقاس تقاس كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخ  ، الحقاً لالعتراف المبدئي

جميع الموجودات المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة، ماعدا األدوات التي ليس لها سعر سوقي مدرج في سوق نشط 
بما في ذلك تكاليف   فإنها تقاس بسعر التكلفة،  . والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة يمكن االعتماد عليها

 القيمة.ناقصاً مخصصات خسائر انخفاض   المعامالت،
 

تقاس جميع الموجودات المالية األخرى والمطلوبات المالية لغير المتاجرة بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصصات 
 خسائر انخفاض القيمة.
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)    ۳

 
 (تتمة)  األدوات المالية)  ج
 

 المشتقات الضمنية     ) ٥
مثل خيار التحويل في سند قابل للتحويل حيث   ، هناك بعض األدوات المشتقة المدمجة ضمن أدوات مالية أخرى

يتم التعامل معها على أنها مشتقات مستقلة عندما يكون لها خصائصها االقتصادية ومخاطرها وال تربط بصورة 
. او الخسارةحالً بالقيمة العادلة من خالل الربح وثيقة مع نظيرتها في العقد األساسي وال يعتبر العقد األساسي مر

 يتم قياس هذه األدوات المشتقة الضمنية بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في بيان الدخل. 
  

 مبادىء قياس القيمة العادلة )    ٦
تستند القيمة العادلة لألدوات المالية على أساس سعرها السوقي المدرج في تاريخ التقرير دون أية استقطاعات 

، تقدر القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام نماذج  لتكاليف المعامالت. وإذا لم يكن السعر السوقي المدرج متوفراً 
حيثما يكون مناسباً. ويتم ترحيل جميع   ماذج تسعير الخيارات،التسعير أو طرق التدفقات النقدية المخصومة ون

 األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة إيجابية وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سلبية. 
أفضل تقدير تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على   عند استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة،

لإلدارة وتكون نسبة الخصم هي نسبة السوق ذات الصلة في تاريخ الميزانية العمومية لألداة المالية التي لها نفس 
الشروط والبنود. عند استخدام نماذج التسعير تستند المعطيات على مقاييس السوق ذات الصلة في تاريخ إعداد 

 التقارير .
 

 لقياس الالحقاألرباح والخسائر عند ا )    ۷
  

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

لحين إيقاف  بنود الدخل الشامل األخرىللموجودات المالية المتاحة للبيع مباشرة في التغيرات في القيمة العادلة 
عندئذ فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً   ، االعتراف أو انخفاض قيمة هذه الموجودات المالية

 ، يتم االعتراف بها في بيان الدخل.بنود الدخل الشامل األخرىفي 
 

 انخفاض القيمة     )  ۸
  

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

. يتم تقليص القيمة الدخلج خسائر انخفاض القيمة كمصروفات في بيان القروض التي تقّيم بشكل جماعي. تدر
 الدفترية للقروض منخفضة القيمة المدرجة في الميزانية العمومية باستخدام حسابات مخصص انخفاض القيمة. 
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  األدوات المالية (تتمة))  ج
 

 انخفاض القيمة (تتمة)       )۸
 القروض والسلف المقّيمة فردياً 

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

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

 صعوبات التدفق النقدي المعروفة التي يواجهها المقترض؛ •
 دفعات تعاقدية متأخرة السداد للمبلغ األساسي أو الفائدة؛ •
 اإلخالل بشروط القرض؛ •
 االنخفاض في قيمة الضمان القابلة للتحصيل؛ •
 ل تعرض المقترض لالفالس أو مشكالت مالية أخرى؛ واحتما •
 خفض درجة التصنيف االئتماني الخاص بالمقترض من قبل وكالة تصنيف ائتماني خارجية. •

 
بالنسبة لتلك القروض التي يتوفر دليل موضوعي على انخفاض قيمتها، يتم تحديد خسائر انخفاض القيمة مع األخذ 

 في االعتبار العوامل التالية :
 إجمالي القروض التي حصل عليها العميل من المجموعة؛ •
صالحية النموذج التجاري للعميل وقدرته على مزاولة عمله التجاري بنجاح في ظل الصعوبات المالية  •

 وإنتاج تدفقات نقدية كافية للوفاء بالذمم المدينة المترتبة عليه؛
 حجم ومواعيد الدفعات المسددة والمبالغ المستردة؛ •
 المتوقع توزيعها والتي تكون متوافرة عند التصفية أو اإلفالس؛ األرباح •
مدى التزامات الدائنين اآلخرين ممن هم متقدمين على أو متساوين من حيث التصنيف مع المجموعة،  •

 ومدى رغبة الدائنين اآلخرين في االستمرار بتقديم الدعم للشركة؛
دائنين وقابلية تحديد الموقف القانوني والتأميني صعوبة تحديد المبلغ الكلي وتصنيف جميع مطالبات ال •

 حيالها؛
 قيمة الضمان القابلة للتحصيل (أو غيرها من مخاطر االئتمان األخرى) واحتمال اعادة االستحواذ بنجاح؛ •
 إجراء خصومات محتملة ألية تكاليف ذات صلة باسترداد المبالغ المستحقة؛ •
 مقّوماً بالعملة المحلية؛ و يكنعملة القرض ما لم قدرة المقترض على االستالم والسداد بنفس  •
 عندما يكون متاحاً، وفق أسعار الدين السائدة في األسواق الثانوية. •

 
يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للقرض بسعر الفائدة 

مع القيمة الدفترية الحالية للقرض. تتم مراجعة مخصصات انخفاض  األصلي الفعلي ومقارنة القيمة الحالية الناتجة
القيمة للقروض المهمة فردياً كل ثالثة أشهر بحد أدنى وألكثر من ذلك عندما تتطلب الظروف. ويشمل هذا عادة 

متوقع حاالت إعادة تقييم إمكانية التنفيذ على أي ضمانات محتفظ بها، ومواعيد وحجم الذمم المدينة الفعلية ال
تحصيلها. يتم تقديم مخصصات انخفاض القيمة المقيمة فردياً فقط عندما يكون هناك دليل معقول وموضوعي على 

 حدوث انخفاض في تقديرات الخسائر المحددة.
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)     ۳
 

  األدوات المالية (تتمة))  ج
  

 ) انخفاض القيمة (تتمة)۸(
 

 والسلفيات المقيمة بشكل جماعيالقروض 
 يتم تقييم انخفاض القيمة على أساس جماعي في ظرفين:

 لتغطية الخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها على القروض الخاضعة للتقييم فردياً، و •
 لمجموعات القروض المتجانسة التي ال تعتبر مهمة بشكل فردي. •
 

 م تحديدها بعد (قروض الشركات)انخفاض القيمة المتكبدة والتي لم يت
 

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

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

حدد خسائر القروض الفردية داخل المجموعة، يتم على أساس فردي مستقبالً. حالما تصبح المعلومات متاحة والتي ت
 استبعاد تلك القروض من المجموعة وتقّيم على أساس فردي النخفاض القيمة.

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

 
يل المثال، بحسب القطاع أو تجربة الخسارة التاريخية في محافظ لها نفس خصائص مخاطر االئتمان (على سب •

 تصنيف القرض أو المنتج)؛
الفترة التقديرية الممتدة بين حدوث انخفاض القيمة والخسارة التي تم تحديدها ويستدل على ذلك من خالل تكوين  •

 المخصصات المطلوبة لتغطية القروض الفردية؛ و
واالئتمانية الراهنة تشهد مثل هذا المستوى الفعلي خبرة اإلدارة المتمرسة لتحديد ما إذا كانت الظروف االقتصادية  •

للخسائر المتأصلة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية، واحتماالت أن تكون تلك الخسائر أكبر أو أقل من المتوقع 
 من خالل الخبرة التاريخية.

 
 تقدر الفترة بين حدوث الخسارة وتحديدها من قبل اإلدارة لكل محفظة محددة.

 
  ات القروض والسلف المتجانسة (قروض المستهلكين)مجموع

 
تستخدم الطرق اإلحصائية لتحديد خسائر انخفاض القيمة على أساس جماعي لمجموعات القروض المتجانسة التي ال 

 تعتبر مهمة فردياً، ألن تقييم القرض الفردي هو أمر غير عملي.
 

ردي عندما يتم شطب القروض الفردية، وعند هذه النقطة تتم يتم إدراج الخسائر في مجموعات القروض هذه على أساس ف
 إزالتها من المجموعة. 

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)    ۳

 
 األدوات المالية (تتمة))  ج

 
 ) انخفاض القيمة (تتمة)۸(
 

 قيد انخفاض القيمة عكسياً 
 

ظهر بعد إذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة في فترة الحقة، وكان هذا االنخفاض مرتبطاً بشكل موضوعي بحدث ما 
االعتراف بانخفاض القيمة، يتم إلغاء شطب القيمة الزائدة عن طريق تخفيض مخصصات انخفاض قيمة حساب القرض 

 وفقا لذلك. يتم االعتراف بإلغاء الشطب في بيان الدخل.
 

 انخفاض قيمة األوراق المالية المتاحة للبيع
 

إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض في قيمة في تاريخ كل ميزانية عمومية يتم إجراء تقييم لمعرفة ما 
الموجودات المالية. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة، فقط في حال يوجد هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة 
نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي بالموجودات المالية ("حدث خسارة") وبأن حدث 

لخسارة (أو األحداث) له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل ا
 موثوق.

  
إذا انخفضت قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع، فإن الفرق بين تكلفة االستحواذ على الموجودات المالية (صافياً من أي 

ك) والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً أي خسارة في انخفاض القيمة تم االعتراف بها مسبقاً في بيان دفعات أساسية واالستهال
 والمعترف بها في بيان الدخل. األخرى الشامل الدخل بنود الدخل يتم استبعاده من

 
 قيد انخفاض القيمة عكسياً 

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

 الالحقة في القيمة العادلة لتلك الموجودات تختلف تبعا لطبيعة الموجودات المالية المتاحة للبيع المعنية:
 
 سندات الدين المتاحة للبيع 
 

يتم االعتراف باالنخفاض الالحق في القيمة العادلة لألداة المالية في بيان الدخل عندما يكون هناك مزيد من األدلة 
الموضوعية على انخفاض القيمة كنتيجة لحدوث مزيد من التقليصات في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتأتية 

مزيد من األدلة الموضوعية على انخفاض القيمة، يتم االعتراف  عن الموجودات المالية. عندما ال يتوفر هناك
. في حال حققت القيمة العادلة األخرىالدخل الشامل  بنودباالنخفاض في القيمة العادلة للموجودات المالية في 

سارة لسندات الدين زيادة في فترة الحقة، وكانت هذه الزيادة مرتبطة موضوعياً بحدث ما يظهر بعد االعتراف بخ
انخفاض القيمة في بيان الدخل، يتم قيد خسارة انخفاض القيمة عكسياً من خالل بيان الدخل إلى درجة الزيادة في 

 .القيمة العادلة
 

 األوراق المالية لحقوق الملكية المتاحة للبيع
 

بنود معاد تقييمها ويتم االعتراف بها في  اتعامل جميع الزيادات الالحقة في القيمة العادلة لألداة المالية على أنه
. ال يتم قيد خسائر انخفاض القيمة المعترف بها على األوراق المالية لحقوق الملكية عكسياً من الدخل الشامل األخرى

خالل بيان الدخل. يتم االعتراف باالنخفاضات الالحقة في القيمة العادلة لألوراق المالية لحقوق الملكية في بيان 
دخل، إلى الحد الذي تم فيه تكبد المزيد من الخسائر التراكمية النخفاض القيمة فيما يتعلق بتكلفة االستحواذ على ال

 األوراق المالية لحقوق الملكية.
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳

 
  برنامج والء العمالء   ) د
 

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

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

 

 
تخصص إيرادات البيع التي يتم استالمها بين المنتجات المباعة والنقاط الصادرة، في حال الجوانب التي تتم إدارتها داخلياً، 

لقيمتها العادلة. تحتسب القيمة العادلة عن طريق تطبيق ويؤخذ بالحسبان أن تكون اإليرادات المخصصة للنقاط مساوية 
 يتم تأجيل القيمة العادلة للنقاط الصادرة ويعترف بها كإيرادات عندما يتم استبدال النقاط.   التقنيات اإلحصائية.

 
تحصيله نيابة عن فيما يتعلق بالجوانب التي تدار من قبل طرف ثالث، يتم قيد المقابل المخصص الئتمان الجوائز الذي يتم 

 الطرف الثالث في بيان الدخل في وقت تقديم الجوائز. 
 
 ) دخل ذو صلة بالعقاراتهـ

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

 
 االعتراف باإليرادات)   و

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

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

  فائدة أو مصروفات فائدة. كدخلالمبلغ المرحل 

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

 ا يلي:الفوائد الواردة في بيان الدخل الموحد م ومصروفات دخليشمل 
 

 ؛الفائدة على األصول وااللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة على أساس معدل الفائدة الفعلي• 
 ، والفائدة على األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع على أساس سعر الفائدة الفعلي• 
 على أساس سعر الفائدة الفعلي المحتفظ بها للتداول الفائدة على األوراق المالية• 

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

مثال، يتم االعتراف بالدخل المكتسب جّراء تنفيذ مبادرة مهمة كإيرادات عندما يتم استكمال هذه المبادرة. (على سبيل ال• 
الرسوم الناجمة عن التفاوض على، أو المشاركة في التفاوض على أو معاملة لصالح طرف ثالث، كترتيبات االستحواذ على 

 حصص أو أوراق مالية أخرى)؛
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳
 

 (تتمة) االعتراف باإليرادات)   ز

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

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

توزيعات األخرى وفقاً إلنجاز أو تلقي الخدمات ذات الصلة. يتم تحقيق  والمصاريف تحقيق الرسوم ودخل العمولةيتم 
 األرباح عندما يثبت حق المجموعة في الحصول على أرباح. 

 العمالت األجنبية   )   ح
 

 الدفتريةيتم تحويل البنود النقدية بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في تاريخ كتابة التقرير. يتم تحويل البنود غير النقدية 
في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود  بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة

 غير النقدية التي تم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية.
 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى درهم اإلمارات العربية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
لمتحدة حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ إعداد التقارير ويتم ترحيل األرباح والخسائر الناتجة إلى بيان الدخل ا

 الموحد للمجموعة. 
 

شركة أجنبية وأي تسويات بالقيمة العادلة للمبالغ المرحلة لألصول شهرة ناتجة عن االستحواذ على يتم التعامل مع أي 
االستحواذ على أنها أصول ومطلوبات من شركة أجنبية وتحول وفق سعر الصرف األجنبي والمطلوبات الناتجة عن 
 المطبق في ذلك التاريخ.

 
 يتم تقييم عقود الصرف اآلجلة حسب أسعار السوق المطبقة في تواريخ استحقاقها.

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

 العملة.
 

  العقارات والمعدات واالستهالك )   ط
 

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

فقط عندما ،  كما يكون مناسباً   . كأصل مستقلصل أو يتم االعتراف بها ويتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لأل
يكون من المتوقع تدفق مزايا اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى المجموعة ويكون من الممكن قياس تكلفة البند بصورة 

دخل خالل الفترة المالية التي تم يمكن االعتماد عليها. ويتم تحميل تكلفة أعمال اإلصالح والصيانة األخرى في بيان ال
 تكبدها فيها.

ال يتم استهالك أراضي الملكية الحرة والموجودات الثابتة التي ليست قيد االستعمال. العمر االنتاجي االفتراضي 
 كما يلي:  وللموجودات الثابتة الخاصة بالمجموعة ه

 سنة ٦۰- ۲٥  مباني ملكية حرة
 سنوات ۱۰  تحسينات ملكية حرة

 سنوات ۷  تحسينات على ممتلكات مؤجرة
 سنوات ٥  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
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 سنوات  ٥-٤   أجهزة وبرامج كمبيوتر
 سنوات ۷-٥  برامج الخدمات المصرفية األساسية

 سنوات ٥-۳  مركبات

 
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳

 
 (تتمة) العقارات والمعدات واالستهالك)    ي
 

 يتم استهالك الموجودات األخرى على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية كما هو مذكور أعاله. 
مستخدمة بسعر التكلفة. وإذا ما تم استخدامها يتم تحويلها إلى فئة العقارات والمعدات اليتم بيان الموجودات الثابتة غير 

 عة. المالئمة ويتم استهالكها وفقاً لسياسات المجمو
يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة العائدات مع القيمة الدفترية. ويتم بيانها ضمن الدخل 

 الموحد للمجموعة.
 

 المخزون  )  ۱
  

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

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

 تاريخ هذا التقرير.
 

 ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة    )ك
 

يحتسب رسم ضريبة الدخل الحالي على أساس القوانين الضريبية السائدة أو التي تكون سائدة في تاريخ الميزانية العمومية 
اإلدارة بشكل دوري بتقييم المراكز في الدول التي تعمل فيها الشركة وفروعها وتحقق دخالً خاضعاً للضريبة. تقوم 

المتخذة ضمن عوائد الضرائب بشأن الحاالت التي تكون فيها تعليمات الضرائب المطبقة خاضعة للتفسير. وتقوم اإلدارة 
 كذلك بوضع مخصصات عندما يكون ذلك مناسباً على أساس المبالغ المتوقع تسويتها مع سلطة الضرائب.

 
ة باستخدام طريقة الموجودات والمطلوبات. يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة  للموجودات يتم احتساب الضرائب المؤجل

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

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

 سداد المطلوبات.
 

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

 
  



٢٨ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)    ۳
 

  عقارات استثمارية   ) ل
   

تحتفظ المجموعة بعقارات معينة كاستثمارات لكسب دخل إيجاري أو لزيادة رأس المال أو لكال الغرضين. يتم قياس 
على تكلفة استبدال  الدفتريةبما في ذلك تكاليف المعاملة. تشتمل القيمة   العقارات االستثمارية بشكل مبدئي بسعر التكلفة

التكلفة في حالة الوفاء بمعايير االعتراف باستثناء تكاليف الصيانة اليومية  أحد أجزاء عقار استثماري قائم في وقت تكبد
بالتكلفة ناقصة االستهالك وانخفاض القيمة (إن يتم بيان العقارات االستثمارية   . االعتراف المبدئي. بعد للعقار االستثماري

 وجدت).
 

ها أو عندما يتم سحب العقار من االستخدام بالكامل وال يتوقع يتم ايقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم استبعاد
تحصيل أي منافع اقتصادية مستقبليه من التصرف فيه. كما يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر عند التخلي أو التصرف 

 بالعقار االستثماري في بيان الدخل تحت "إيرادات تشغيلية أخرى" في سنة التخلي أو االستبعاد. 
 

يكون هناك تغيير في االستخدام يظهر نتيجة إنهاء شغل    وفقط عندما   إجراء التحويالت للعقارات االستثمارية عندما يتم
المالك للعقار أو بدء عقد إيجار تشغيلي لجزء كبير من العقار لطرف أخر أو إنهاء البناء أو التطوير. يتم إجراء 

 يكون هناك تغيير في االستخدام اعتماداً على نموذج األعمال.    فقط عندماو  التحويالت من العقارات االستثمارية عندما
 

 الضمانات المالية   ) م
 

عقود الضمان المالي هو العقد الذي يتطلب من المجموعة أن تقدم دفعات محددة لتعويض حامليها عن خسارة حدثت 
أدوات الدين. ترّحل قيمة مطلوبات الضمان المالي  بسبب عجز مدين معين عن السداد عند االستحقاق، وذلك وفقاً ألحكام

 إذا أصبح الدفع بموجب العقد مرجحا. بالقيمة المطفأة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٩ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳
 

 امتيازات الموظفين ) ن
 

  التزامات معاش التقاعد )۱(
 

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

هذا   . لة طبقا لألنظمة واألعراف المحليةترتيبات المتعلقة بالتعويضات الخاصة بالعاملين خارج الدوالإجراء 
 ويتم تكوين مخصص كامل لكافة االمتيازات المستحقة. 

 
تدفع المجموعة كذلك مساهمات للصناديق التي يديرها األمناء على أساس تعاقدي أو تطوعي. وال يترتب على 

مات كمصاريف مكافأة المجموعة أي التزامات دفع بمجرد دفع تلك المساهمات. يتم االعتراف بالمساه
الموظفين عند استحقاقها. ويتم االعتراف بالمساهمات المدفوعة مقدماً كأحد الموجودات إلى الحد الذي يتوافر 
عنده استرداد نقدي أو خصم في المدفوعات المستقبلية. عادة ما يكون استحقاق هذه المكافآت مشروطاً بأن يبقي 

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

 برنامج  مكافأة نهاية الخدمة  ) ۲(
 

بموجب قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تعمل المجموعة بموجب نظام مكافأة نهاية الخدمة الذي 
 يسجل المخصص في بيان الدخل. يشمل كافة الموظفين الوافدين الذين عملوا لدى المجموعة ألكثر من عام.

  
  أدوات التغطية   )  س

 
عقود المقايضة بأسعار الفائدة وأسواق عقود الخيارات وتشمل األدوات المالية للتغطية العقود المستقبلية والعقود اآلجلة و

التجارية بالنقد األجنبي صرف العمالت األجنبية. تستخدم المجموعة هذه األدوات للوفاء بمتطلبات عمالئها وتعامالتها 
 ولتغطية تعرضها لمخاطر أسعار الفوائد والعملة األجنبية.

 
بين أداة مشتقة والبند ذي صلة  ۳۹في حالة وجود عالقة تغطية كما هو موضح في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 خسائر ناتجة كما هو موضح أدناه. ، يتم قياس أداة التغطية بالقيمة العادلة  مع احتساب أية أرباح و الخاضع للتغطية
 

تحتسب القيمة العادلة ألدوات التغطية المشتقة بنفس الطريقة التي تحتسب بها القيمة العادلة لألدوات المالية (راجع إيضاح 
 )).۲(أ) ( ۳رقم 
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                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳

 
 أدوات التغطية (تتمة) )  س
 

  . أن طريقة االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة الناتجة يعتمد على ما إذا كانت تلك األداة المشتقة محددة كأداة تغطية
 إما:   . و إن كان كذلك ما هي طبيعة البند الذي تتم تغطيته. و تخصص المجموعة عدة مشتقات معينة كما يلي

 
القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو االرتباطات مشتقات تغطية التعرض للتغييرات في  •

 الثابتة (تغطية القيمة العادلة)؛ أو
مشتقات تغطية لتدفقات نقدية مستقبلية محتملة بدرجة كبيرة يمكن نسبتها إلى أصل معترف به أو مطالبة أو  •

 لمعاملة متوقعة (تغطية تدفق نقدي)، أو
 عمليات خارجية. تغطية صافي االستثمار في •

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

 
 تغطية القيمة العادلة )   ۱(
 
يتم تصنيف أداة مشتقة على أنها أداة تحوط في عالقة تحوط للتغير في القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات  

معترف بها أو التزام المؤسسة الذي قد يؤثر على األرباح أو الخسائر، يتم االعتراف مباشرة بالتغيرات في 
أية تغيرات في القيمة العادلة للبنود المحوطة التي  القيمة العادلة لألداة المشتقة في بيان األرباح أو الخسائر مع

 تكون منسوبة إلى المخاطر المحوطة. 
 

عندما تنتهي أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنتهاؤها أو ممارستها أو عندما ال يعد التحوط يفي بمعايير محاسبة 
ق لمحاسبة التحوط بأثر مستقبلي. فيما يتعالتحوط للقيمة العادلة، أو عندما يتم إلغاء تصنيف التحوط، يتم إيقاف 

بأية تسويات إلى هذه النقطة بشأن البند المحوط، الذي تم تطبيق طريقة الفائدة الفعلية عليه، يتم إطفاؤها ضمن 
 األرباح أو الخسائر كجزء من معدل الفائدة الفعلي الُمعاد احتسابه للبند على مدى عمره المتبقي.

 
  لنقديتغطية التدفق ا )   ۲(
 

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

 بنود الدخل الشامل األخرىاالعتراف بها في  الجزء الفعال من التغيرات في  القيمة العادلة للمشتقات يتم
أرباح/(خسائر) القيمة العادلة". يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء  –"تغطيات التدفق النقدي 

 مباشرة في بيان الدخل.  غير المؤثر
 

" في بيان الدخل في األخرىشامل الدخل بنود اليتم إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها في "
الفترات التي يؤثر فيها البند الخاضع للتغطية على األرباح والخسائر. ومع ذلك، عندما تؤدي الصفقة المتوقعة 
الخاضعة للتغطية إلى االعتراف بالموجودات غير المالية أو المطلوبات غير المالية، تتم إزالة األرباح أو 

" من حقوق المساهمين ويتم تضمينها في القياس األخرىشامل الدخل بنود ال في " الخسائر المعترف بها سابقا
 األولي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات.

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

يتم تحقيقها في بنود الدخل الشامل  أي مكاسب أو خسائرإن رفضها، فإن محاسبة التغطية تتوقف تبعاً لذلك، و
في حقوق المساهمين ويتم االعتراف بها عند االعتراف النهائي بالمعاملة المتوقعة األخرى في ذلك الوقت تبقى 

يتم على الفور تحويل األرباح أو   . في حال أن المعاملة المتوقعة أصبحت غير محتملة الحدوث في بيان الدخل.
 الخسائر المتراكمة المبينة في حقوق المساهمين إلى بيان الدخل. 
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                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳
 
 أدوات التغطية (تتمة) )  س
 

  مشتقات تغطية صافي االستثمار )    ۳( 
    

عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة أو مطالبة مالية غير مشتقة كأداة تغطية لصافي االستثمار في عملية 
في  الدخل الشامل اآلخرخارجية، يتم تحقيق الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية في 

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

 عند التخلص من العمليات األجنبية.
 
  المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية )  ٤(
 

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

 
  النقد وما يعادله )   ع
 

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

 لمدة ثالثة شهور أو أقل. 
 

 مقاصة األدوات المالية  )   ف
 

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

 س الوقت. تحقيق األصل و تسوية المطلوبات في نف
 

  اتفاقيات البيع و إعادة الشراء)  ص
 

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

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

 قاقه على مدى مدة االتفاقيات باستخدام معدل الفائدة الفعلي. إعادة الشراء كفائدة ويتم استح
 

  القروض )  ق
 

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

 القيمة المستردة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة خالل مدة القروض باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 
 
 عقود االيجار  )  ر
 

لدخل الموحد للمجموعة يتم تحميل إجمالي المدفوعات الخاصة بعقود االيجار التشغيلية مثل إيجارات المباني في بيان ا
 بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳
 

 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي )  ش
 

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

 
 التعريفات )  ۱(

 
 تستخدم العبارات التالية في التمويل اإلسالمي :

 
 المرابحة

 
استنادا على   المرابحة هي اتفاقية تتعهد بموجبها المجموعة بأن تبيع للعميل السلعة التي اشترتها المجموعة وامتلكتها،

وعد من العميل بشراء السلعة المشتراة بموجب بنود وشروط معينة. يشمل سعر البيع تكلفة السلعة وهامش ربح 
 متفق عليه.

 
 اإلستصناع

 
ن المجموعة والعميل تبيع المجموعة بموجبها إلى العميل عقاراً مطوراً بمواصفات متفق اإلستصناع هو اتفاقية بي

عليها. تقوم المجموعة بتطوير العقار بنفسها أو عن طريق مقاول من الباطن وتقوم بعد ذلك بتسليمه إلى العميل في 
 تاريخ محدد وسعر متفق عليه.

 
 اإلجارة

 
اإلجارة هي عقد تقوم المجموعة (المؤجر) بموجبه بتأجير أصل ما للعميل (المستأجر) لمدة محددة ومقابل أقساط 

عندما يقوم   . إيجار معينة. وقد ينتهي عقد اإلجارة بتحويل ملكية العقار إلى المستأجر في نهاية العقد. و كذلك
 ة بملكية األصل المؤجر إلى المستأجر. المصرف فعلياً بتحويل جميع المخاطر والعائدات المتصل

 
 المضاربة 

 
المضاربة هي عقد بين طرفين بحيث يقدم أحدهما المال و يسمى "رب المال" و األخر يقدم الجهد و الخبرة و يسمى 
"مضارب" و الذي يعتبر مسئوالً عن استثمار هذه األموال في مشروع أو نشاط محدد مقابل نسبة من دخل 

المتفق عليها مسبقا. وفي حالة الخسارة العادية يتحمل رب المال خسارة األموال بينما يتحمل المضارب المضاربة 
يتحمل  ،في حالة التقصير أو اإلهمال أو اإلخالل بأي شروط و أحكام عقد المضاربة  . ضياع جهوده. ومع ذلك

ل المودعين و بدور رب المال عند المضارب وحده الخسائر. تقوم المجموعة بدور المضارب عندما تقبل أموا
 تشغيل هذه األموال على أساس المضاربة. 

 
 الوكالة

 
الوكالة هي عقد تتعهد فيه المجموعة بتقديم مبلغ معين من المال لوكيل معين والذي يستثمره حسب شروط معينة 

كيل بإعادة المبلغ المستثمر في مقابل رسوم محددة (مبلغ مقطوع من المال أو نسبة من األموال المستثمرة) يلتزم الو
 حالة التقصير أو اإلهمال أو اإلخالل بأي من بنود وشروط الوكالة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳
 

 (تتمة) ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي )  ش
 

 االعتراف باإليرادات )   ۲(
 

 المذكورة أعاله كما يلي : يتم االعتراف باإليرادات من المنتجات اإلسالمية
 

 المرابحة
 

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

 
 اإلستصناع

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

 المصرف اإلجمالية) على أساس التناسب الزمني.
 

 اإلجارة
 

 يتم االعتراف بدخل اإلجارة على أساس االستحقاق على مدى فترة العقد.
 

 المضاربة
 

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

 
 الوكالة

 
من الوكالة على أساس االستحقاق خالل الفترة، و يتم تعديلها بالدخل الفعلي عند  بالدخل المتوقعيتم االعتراف 

 خ إعالنها من قبل الوكيل. استالمه. و يتم احتساب الخسائر في تاري
 

 األصول غير الملموسة )    ت
 

 الشهرة )   ۱(
 

 تظهر الشهرة عند حيازة الشركات التابعة. 
 

 الشهرة عند  االستحواذ 
 

تمثل الشهرة عند االستحواذ على شركة أخرى الزيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة في صافي 
للتحديد و المطلوبات وااللتزامات الطارئة الخاصة بالشركة التي يتم االستحواذ القيمة العادلة لألصول القابلة 

عليها. عندما تكون هذه القيمة الزائدة سالبة (شهرة سالبة) يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد للمجموعة 
 مباشرة.
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳
 

 (تتمة)األصول غير الملموسة )    ت
 

 الشهرة (تتمة) )  ۱(
 

 القياس 
 

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

 
لغرض اختبار االنخفاض في القيمة، فإن الشهرة المستحوذة في مجموعة أعمال من تاريخ الحيازة، 
والمخصصة لكل من الوحدات التي تنتج النقد أو مجموعات الوحدات التي تنتج النقد، التي من المتوقع أن 

للشركة المستحوذ خرى المطلوبات األ وأتستفيد من تعاون المجموعة، بغض النظر ما إذا كانت الموجودات 
 تم التنازل عنها لتلك الوحدات. عليها

 
تخضع الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها الختبار انخفاض القيمة على أساس سنوي وكلما كان 
هناك مؤشر على انخفاض قيمة الوحدة المنتجة للنقد. يحدد انخفاض القيمة للشهرة عن طريق تقييم المبلغ القابل 
لالسترداد لكل وحدة منتجة للنقد (أو مجموعة وحدات منتجة للنقد) ذات الصلة بالشهرة. حيثما يكون المبلغ 
القابل لالسترداد لكل وحدة منتجة للنقد أقل من القيمة الدفترية، يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في حساب 

 في الفترات التالية. ةالقيمة للشهراألرباح والخسائر. ال يتم إجراء قيد عكسي لخسائر انخفاض 
 

عندما تشكل الشهرة جزءاً من الوحدة التي تنتج النقد وجزءاً من العملية ضمن تلك الوحدة المستبعدة، فإن 
الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة تدرج في المبلغ المدرج للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة عند استبعاد 

لشهرة المستبعدة في هذه الحالة استناداً إلى القيمة المتعلقة بالعملية المستبعدة والجزء من العملية. يتم قياس ا
 الوحدة التي تنتج النقد المحتفظ بها.

 
  برامج الحاسوب المرسملة )  ۲(

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

 يمة التراكمية. الق
 

تتم رسملة المصروفات التالية على أصول برامج الحاسوب فقط عندما تزيد من قيمة المزايا االقتصادية 
 المستقبلية المتضمنة في أصل معين ترتبط به و يتم احتساب جميع النفقات األخرى عند تكبدها. 

 
على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع للبرامج من  طفاء فى بيان الدخليتم االعتراف باال

فيما يختص بالعمر اإلنتاجي المتوقع للبرامج أرجع إلى التاريخ الذي أصبح فيه البرنامج متاحاً لالستخدام. 
 . (ح)۳اإليضاح 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳

 
 الملموسة (تتمة)األصول غير    )ت

 
 أصول غير ملموسة أخرى  )   ۳(

 
يتم قياس األصول غير الملموسة التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل في اعتراف مبدئي بسعر التكلفة. إن 
سعر تكلفة األصول غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل دمج مع شركة ما هو القيمة العادلة كما 

االستحواذ. بعد االعتراف المبدئي، يتم نقل األصول غير الملموسة بسعر التكلفة ناقصا أي إطفاء هي بتاريخ 
متراكم وأي خسائر انخفاض قيمة متراكمة. يتم تقييم العمر اإلنتاجي لألصول غير الملموسة على أنها إما 

ل عمرها اإلنتاجي االقتصادي محددة أو غير محددة. يتم إطفاء األصول غير الملموسة التي لها عمر محدد خال
ويتم تقييمها النخفاض القيمة عندما يكون هناك مؤشر بأن قيمة األصل غير الملموس قد تنخفض. تتم مراجعة 
فترة اإلطفاء وأسلوب اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل سنة مالية على 

نتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع لالستهالك لمزايا اقتصادية مستقبلية األقل. تحتسب التغييرات في العمر اإل
مدمجة في األصل بتغيير فترة أو أسلوب اإلطفاء ( كما يكون مناسبا ) وتعتبر على أنها تغيير في التقدير 

خل المحاسبي. يتم االعتراف بمصاريف اإلطفاء على األصول غير الملموسة ذات العمر المحدد في بيان الد
 الموحد بفئة المصاريف التي تتفق مع وظيفة األصول غير الملموسة.

 
 انخفاض قيمة األصول غير المالية)    س
 

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

 المؤشر يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من األصل. 
 

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

بشكل كبير. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل. يتم تخصيص خسائر  اتاألصول األخرى والمجموع
ي شهرة تخصص للوحدة ومن ثم لتقليل المبلغ انخفاض القيمة الخاصة بالوحدات المولدة للنقد أوالً لتقليل المبلغ المرحل أل

 المرحل لألصول األخرى في الوحدة (المجموعة أو الوحدات) على أساس النسبة والتناسب. 
 

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

 السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳
 

 الموجودات المحتفظ بها للبيع)    خ
 

الموجودات والمطلوبات كبنود محتفظ بها للبيع في حال كانت قيمتها الدفترية ستخضع لتغطية رئيسية وتحديداً من  تصنف
خالل معاملة بيع يتوقع انجازها خالل عام واحد من تاريخ التصنيف، بدالً من االستخدام المتواصل. ال يتم إدراج 

التي يتم فيها االعتراف بالموجودات أو المطلوبات للمرة األولى على الموجودات والمطلوبات بالقيمة الصافية. في الفترة 
أنها محتفظ بها للبيع، فإن هذه الموجودات والمطلوبات تدرج على نحو منفصل في بيان المركز المالي. ومع ذلك، ال يتم 

 إعادة إدراج بيان المركز المالي لفترة المقارنة السابقة المقدمة.
 

 (تتمة) المحتفظ بها للبيعالموجودات )    ذ
 

ال يتم  .أيهما أقل المرحل والقيمة العادلة بعد خصم تكلفة البيع بالمبلغالمحتفظ بها للبيع  تقاس هذه الموجودات والمطلوبات
 . استهالك أو إطفاء العقارات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة عند تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع

 
 أطراف ذات عالقة)    ض

 
 يعتبر الطرف  ذو عالقة بالمجموعة إذا كان :

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

 
 
 يسيطر أو مسيطر عليه من قبل، أو يخضع لسيطرة مشتركة مع المجموعة؛ ) ۱(
 لديه حصة في المجموعة تمنحه نفوذاً كبيراً على المجموعة؛ أو  ) ۲(
 لديه سيطرة مشتركة على المجموعة . ) ۳(
 
 

  ;الطرف  شركة زميلة (ب)
 

 الطرف ائتالفاً خاضع لسيطرة مشتركة؛ (ج)
 

 الطرف عضواً في إدارة المجموعة الرئيسية؛ (د)
 

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

 من قبل، أو لمن تؤول إليه صالحيةخاضعاً لسيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو نفوذ مؤثر  كيانالطرف  )(و
 التصويت في االئتالف بشكل مباشر من األفراد المشار إليهم في الفقرة (د) أو (هـ) ؛ أو 

 
هو طرف ذو  كيانموظفي المجموعة، أو ألي  الطرف خطة من مستحقات ما بعد التوظيف مخصصة لمصلحة (ز)

 عالقة بالمجموعة.
 

 قطاعات التشغيل   ) ظ
 

ألغراض اإلدارة، تم تقسيم المجموعة إلى قطاعات تشغيلية على أساس منتجاتها وخدماتها التي تدار بشكل مستقل من قبل 
 مدراء القطاعات المسؤولين عن أداء القطاعات المعنية الموضوعة في عهدتهم.

 
يتبع مدراء القطاعات مباشرة إلى إدارة المجموعة التي تجري مراجعة منتظمة لنتائج كل قطاع على حده بهدف 

 ۳۷(  تخصيص الموارد الالزمة له وتقييم أدائه. تم إدراج إفصاحات إضافية عن كل من هذه القطاعات في اإليضاح رقم
.( 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية  )  غ

 
القياس الالحق لتلك االستثمارات من نموذج القيمة بخالل العام، قامت المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية فيما يتعلق 

 تسجلالقيمة العادلة في بيان الدخل وسوف لن تسجل المجموعة تغيراً في نموذج التكلفة. ونتيجة لذلك إلى  العادلة
القيمة العادلة ستواصل المجموعة اإلفصاح عن . يةاستثمار اتعقارتحت بند (إن وجدت)  وانخفاض القيمة االستهالك

 لهذه األصول.
 

. وتعتقد المجموعة أن مصرف اإلمارات اإلسالميبلمجموعة تتعلق التابعة ل محفظة العقارات االستثمارية كافة مكونات
 لجوهر هذه األصول.عرضاً واقعياً أكثر القياس الالحق باستخدام نموذج التكلفة يوفر 

 
 موازنته في  فقد تم، وبالتالي طفيفاً نموذج التكلفة إلى  تأثير التغيير في السياسة المحاسبية من نموذج القيمة العادلة كان

 الحالي. للعامالبيانات المالية 
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة    ۳
 
 م تفعيلها بعدلم يت وتفسيرات جديدة معايير )   أأ
  

ولم ترتأي  ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱بعض المعايير والتعديالت الجديدة للمعايير و التفسيرات لم تكن سارية المفعول للعام المنتهي في 
 الموحدة. الماليةلهذا السبب لم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المجموعة باعتمادها مبكراً، و

 
تاريخ السريان  توضيحات المعيار

(يسمح 
 باعتماده مبكراً)

تعديالت على معيار المحاسبة 
 مبادرة اإلفصاح - ۱الدولي رقم 

مبدأ على مركزة وتحسينات  توضيحاتالتعديالت  هذه توفر
اإليضاحات  هيكلو عرض البيانات األوليةالتناسب و

 الدخل بنود المحاسبية، وعرضفصاح عن السياسات واإل
االستثمارات ذات الصلة  الناشئة عن األخرى الشامل

 باألسهم.
 

اتخاذ صممت التعديالت لمواصلة تشجيع الشركات على 
التي سيتم المعلومات  ماهيةفي تحديد القرارات المنطقية 

 في بياناتها المالية. اإليضاحاتكيفية تنظيم اإلفصاح عنها و

 ۲۰۱٦يناير  ۱
 

المعيار الدولي تعديالت على 
 - ۱۱ رقم إلعداد التقارير المالية

المتعلق بمحاسبة اإلستحواذ على 
  مشتركة حصة في عمليات

في عملية االستحواذ على حصة  أنه عندالتعديالت توضح 
 مكوناتمشتركة العملية الالنشاط في يشكل  حيثبمشتركة 
باندماج ذات الصلة جميع المبادئ ، ينبغي تطبيق األعمال
، ۳رقم  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوفقاً  األعمال

التقارير الدولية، التي ال  الدولية إلعداد معاييرالغيرها من و
معايير التقارير المالية  الواردة في التوجيهاتتتعارض مع 

 .۱۱رقم  الدولية
 

 الحصةكل من على االستحواذ على  متطلباتال ههذ تنطبق
لن مشتركة ولكن العملية الضافية في ة والحصص اإلاألولي

يتم إعادة قياس أي حصة محتفظ بها سابقاً في العملية 
 المشتركة. 

 ۲۰۱٦يناير  ۱
 

المعيار الدولي التعديالت على  
 ۱۰رقم  إلعداد التقارير المالية

ومعيار المحاسبة الدولي  ۱۲و
كيانات المتعلق ب ۲۸رقم 

استثناء بتطبيق  –ستثمار اال
 التوحيد

جهة إلصدار  الستثمار وتتطلباالتعديالت كيان تحدد 
بحيث ال تدمج   كيان االستثمارمتوافقة مع طبيعة التقارير 

 شركاتها قياستقوم بلكن بدال من ذلك شركاتها التابعة ، و
التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 

 المالية الموحدة والمنفصلة. البيانات

 ۲۰۱٦يناير  ۱
 

التعديالت على معيار المحاسبة  
ومعيار المحاسبة  ۱٦الدولي رقم 

المتعلق  – ۳۸الدولي رقم 
مقبولة بتوضيح الطرق ال

 اإلطفاءلالستهالك و

 اإليرادات الطرق القائمة علىيوضح التعديل أن استخدام 
غير مناسب. وقد أوضح مجلس  األصللحساب استهالك 

ه ال يفترض عموماً األخذ معايير المحاسبة الدولية أيضا أن
استهالك المنافع االقتصادية كأساس لقياس اإليرادات ب

 المتضمنة في األصل غير الملموس.
 

 ۲۰۱٦يناير  ۱
 

 
 
 



٣٩ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳
 

 (تتمة) م تفعيلها بعدلم يت وتفسيرات جديدة معايير )   أأ
  

المعيار الدولي إلعداد التقارير 
البيانات المالية  – ۱۰رقم  المالية

المحاسبة الدولي معيار الموحدة و
االستثمار في الشركات  - ۲۸رقم 

 المشتركة. مشاريعالزميلة وال

بيع أو مساهمة األصول من أحد  معالجةيوضح التعديل 
على النحو تجاه شركته الزميلة أو االئتالف  المستثمرين

 التالي:
 

 الماليةبيانات المستثمر  الكامل في عترافاال(أ) يتطلب 
األصول التي  مشاركةالخسائر الناتجة عن بيع أو لألرباح و

المعيار الدولي (على النحو المحدد في  ما شركة تشكل
 دمج األعمال). ۳ رقم إلعداد التقارير المالية

 
عندما  ال والخسائر  لألرباح(ب) تتطلب االعتراف الجزئي 

يتم االعتراف بالربح أو  أي ،ما شركة األصول تشكل
غير ذات  المستثمرين حصص في حدودالخسارة فقط 

 الصلة بتلك الشركة الزميلة أو االئتالف المشترك.

 ۲۰۱٦يناير  ۱
 

المعيار الدولي إلعداد التقارير 
"اإليرادات  – ۱٥رقم  المالية

الناشئة عن العقود المبرمة مع 
 العمالء"

ويحل محل اإليرادات. الموحد لالعتراف بهذا هو المعيار 
معيار " وعقود البناء" ۱۱معيار المحاسبة الدولي رقم 

" والتفسيرات ذات "اإليرادات ۱۸المحاسبة الدولي رقم 
 الصلة.

 
السيطرة  زمام العميل يمتلكإليرادات عندما يتم االعتراف با

عندما  زمام السيطرة عميليمتلك العلى سلعة أو خدمة. 
ستخدام والحصول على على توجيه اال لديه القدرة تكون

 خدمة.السلعة أو منافع من ال
 

 رقم الدولي إلعداد التقارير المالية للمعيار المبدأ األساسي
تحويل السلع إلثبات  باإليرادات كيانيعترف ال هو أن ۱٥

يعكس المقابل  مبلغالمتفق عليها إلى العمالء ب أو الخدمات
السلع أو الذي يتوقع الكيان الحصول عليه نظير تلك 

 الخدمات.
 

أيضا  ۱٥ رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةيشمل 
 كيانشاملة من متطلبات اإلفصاح التي ستجعل المجموعة 

نة مع بالبيانات المالية المقتر تزويد المستخدمينيقوم ب
تأكيد وتوقيت وعدم  ومبلغمعلومات شاملة عن طبيعة 

عقود الكيان مع  اإليرادات والتدفقات النقدية الناشئة عن
 العمالء.

 ۲۰۱۸يناير  ۱
 

 
  



٤٠ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)   ۳
 

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

التقارير المعيار الدولي إلعداد 
 األدوات المالية –) ۹رقم ( المالية

 ۹رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةإن نسخة 
تحل محل معظم توجيهات معيار المحاسبة الدولي  كاملةال

رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةيجمع  .۳۹رقم 
كافة الفئات الثالث للمحاسبة بشأن مشروع األدوات  ۹

التصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة المالية: وهي 
  التحوط.

 التصنيف والقياس  ) أ
 ۹رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةتحتفظ نسخة  

وتبسط نمط القياس المختلط وتحدد ثالث فئات رئيسية 
 لقياس األصول المالية:

 
 المطفأة، التكلفة أ)

 ؛األخرىالدخل الشامل  بنود ب) القيمة العادلة من خالل
 و

 ج) القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.
 

على نموذج أعمال الكيان  تصنيفالأساس يعتمد 
 وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.

 
هناك تغييرات على  تطرأبالنسبة للمطلوبات المالية، لم 

 التغييرات فيباستثناء االعتراف والقياس ب تصنيفال
، وذلك األخرىالدخل الشامل  ضمن بنودمخاطر االئتمان 

من خالل فيما يتعلق بالمطلوبات المحددة بالقيمة العادلة 
 الربح أو الخسارة.

 
 انخفاض القيمة  ) ب
 

المتوقعة الذي  خسائر االئتماننموذج جديد ل هناك اآلن
خسارة انخفاض القيمة المستخدم في  يحل محل نموذج

المعيار الدولي  يتطلب  .۳۹معيار المحاسبة الدولي رقم 
المجموعة تسجيل من  ۹رقم  إلعداد التقارير المالية

سندات الدين  خسائر االئتمان المتوقعة على جميع
اً أو على شهر ۱۲على مدى ، إما والذمم المدينةالقروض و

 أساس مدى الحياة.
 

 طج) التحو
 

 )۹رقم ( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية يخفف
من خالل إحالله محل اختبارات  فعالية التحوطمتطلبات 

الرئيسية. وهو يتطلب عالقة اقتصادية بين  فاعلية التحوط
وأداة التحوط على أن يكون "معدل البند المتحوط بشأنه 

فعلياً الذي تستخدمه اإلدارة مماثالً للمعدل التحوط" 
 الفوريالتوثيق  ألغراض إدارة المخاطر. وال يزال

مطلوباً، ولكنه يختلف عن ذاك الذي يتم إعداده حالياً في 
 .۳۹إطار معيار المحاسبة الدولي رقم 

۲۰۱۸يناير  ۱  
 

 



٤١ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

، األخرىقامت المجموعة بتقييم تأثير المعايير . )۹رقم ( المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةالمجموعة حالياً بصدد تحليل تأثير 
والتعديالت على المعايير والمراجعات والتفسيرات. استنادا إلى التقييم، فإن المعايير المذكورة أعاله والتعديالت على المعايير 

 ريخ التقرير. والمراجعات والتفسيرات ليس لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في تا
 نقد وودائع لدى المصرف المركزي ٤

 
 ۲۰۱٥ 

 ألف درهم
--------------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم

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

 ۳٫۳۰٥٫۹۹٥ ۳٫٦۹٤٫۹۲٥ نقد 

   
 ۲٤٫٦٤۳٫۰۹۰ ۳۰٫۳۹۳٫۲٤۷ ودائع إلزامية وخاصة لدى المصرف المركزي بدون فوائد

   
 ۱٫۹۱۸٫۰۳۷ ۳٫۲۱٤٫۸۷۳ فوائد استثمارات لدى المصرف المركزي يترتب عليها

   
 ۲٦٫۷۷۱٫۸٥۱ ۱۷٫٦۷۱٫٦۲٥ ودائع لدى المصرف المركزي يترتب عليها فوائد شهاداتمرابحات و

 ----------------- ----------------- 
 ٥٤٫۹۷٤٫٦۷۰ ٥٦٫٦۳۸٫۹۷۳ 
 ========= ========= 

 
ليس��ت متاح��ة الس��تخدام المح��تفظ به��ا ل��دى المص��ارف المركزي��ة لل��دول الت��ي ت��زاول المجموع��ة أعماله��ا فيه��ا  متطلب��ات االحتي��اطيإن 

عل��ى أس��اس . يتغي��ر مس��توى االحتي��اطي المطل��وب المص��ارف المركزي��ةالمجموع��ة ف��ي عملياته��ا اليومي��ة وال يمك��ن س��حبها دون موافق��ة 
 .  المصارف المركزيةطبقا لتوجيهات  دوري

  
 مستحق من البنوك       ٥
 

 محلية  ٥۲۰۱ديسمبر  ۳۱
 ألف درهم 

--------  

 أجنبية 
 ألف درهم
-------- 

 إجمالي 
 ألف درهم
-------- 

 ۲٤٫٥۸٤٫۳۲۱ ۲۱٫۷۰۷٫٥٥۸ ۲٫۸۷٦٫۷٦۳ قروض ألجل 
    

 ۱٥٫۲۷٦٫٤٦٤ ۱۳٫۰٦٤٫۰۳۲ ۲٫۲۱۲٫٤۳۲ ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير األجل 
 ----------------- ----------------- ----------------- 

 ۳۹٫۸٦۰٫۷۸٥ ۳٤٫۷۷۱٫٥۹۰ ٥٫۰۸۹٫۱۹٥ إجمالي المستحق من البنوك 
 )۲٤٫۲۰۱( )۲٤٫۲۰۱( - مخصصات محددة النخفاض القيمة 

 ----------------- ----------------- ----------------- 
 ٥٫۰۸۹٫۱۹٥ ۳٤٫۷٤۷٫۳۸۹ ۳۹٫۸۳٦٫٥۸٤ 
 ========== ========== ========== 
    

 محلية  ٤۲۰۱ديسمبر  ۳۱
 ألف درهم 

--------  

 أجنبية 
 ألف درهم
-------- 

 إجمالي 
 ألف درهم
-------- 

 ۱٤٫۳۷٦٫۱۳۳ ۱۲٫٥٥۹٫٦۰۷ ۱٫۸۱٦٫٥۲٦ قروض ألجل 
    

 ٥٫٤٦٦٫۷۱۱ ٤٫٦۳٥٫۰۳۳ ۸۳۱٫٦۷۸  األجل ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير
 ----------------- ----------------- ----------------- 

 ۱۹٫۸٤۲٫۸٤٤ ۱۷٫۱۹٤٫٦٤۰ ۲٫٦٤۸٫۲۰٤ إجمالي المستحق من البنوك 
 )۳۰٫۷۷۷( )۳۰٫۷۷۷( - مخصصات محددة النخفاض القيمة 

 ----------------- ----------------- ----------------- 
 ۲٫٦٤۸٫۲۰٤ ۱۷٫۱٦۳٫۸٦۳ ۱۹٫۸۱۲٫۰٦۷ 
 ========== ========== ========== 
    
    

 
 % سنويا).۱٫٥: ۲۰۱٤% سنوياً (۲٫۱العائد على هذه اإليداعات متوسط كان 



٤٢ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

أوراق مالية للمتاجرة    ٦  
 

 
 ٥۲۰۱ديسمبر  ۳۱

 محلية
 ألف درهم
---------- 

 إقليمية
 ألف درهم
---------- 

 دولية
 ألف درهم
---------- 

 اإلجمالي
 ألف درهم
---------- 

 ۱۰٫۷۰٦ ۸٫۲۰۳ ۱٫۳٤۷ ۱٫۱٥٦ سندات حكومية
 ۱٫٥٤۹٫٦۷٦ ۱٫۱۳٦٫۰٥۸ ۹٫۳۲۷ ٤۰٤٫۲۹۱ سندات شركات

 ۱۱۸٫٤۸۷ - - ۱۱۸٫٤۸۷ أخرى
 ------------- ------------- ------------- ------------- 
 ٥۲۳٫۹۳٤ ۱۰٫٦۷٤ ۱٫۱٤٤٫۲٦۱ ۱٫٦۷۸٫۸٦۹ 
 ======= ======= ======= ======= 

 
 

 
 محلية ٤۲۰۱ديسمبر  ۳۱

 ألف درهم
---------- 

 إقليمية
 ألف درهم
---------- 

 دولية
 ألف درهم
---------- 

 اإلجمالي
 ألف درهم
---------- 

 ۱٥۱٫٤۸۰ ۲۲٫٦۱٥ ۸٥٫۳۰٦ ٤۳٫٥٥۹ سندات حكومية
 ٥٤۷٫۰۳٦ ۳۰۹٫۱۹۸ ۹۱٫٤٥۲ ۱٤٦٫۳۸٦ سندات شركات

 ۱۳۳٫۷۳۹ - - ۱۳۳٫۷۳۹ أخرى
 ------------ ------------ ------------ ------------ 
 ۳۲۳٫٦۸٤ ۱۷٦٫۷٥۸ ۳۳۱٫۸۱۳ ۸۳۲٫۲٥٥ 
 ======= ======= ======= ======= 

    
  



٤٣ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 أوراق مالية استثمارية     ۷
 

 
 

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱
 محلية

 ألف درهم
-------- 

 إقليمية
 ألف درهم
-------- 

 دولية
 ألف درهم
-------- 

 اإلجمالي
 ألف درهم
--------- 

 ۸٦٫٥٤۱ - ۷٥٫۰٥٦ ۱۱٫٤۸٥ محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 ۱٦۱٫۷٤٥ - ۱٥٫۲۲٥ ۱٤٦٫٥۲۰ سندات حكومية 
 -------------- -------------- -------------- -------------- سندات شركات 

 ۱٥۸٫۰۰٥ ۹۰٫۲۸۱ - ۲٤۸٫۲۸٦ 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 
     
     

     متاحة للبيع 
 ۸٫٤۸۷٫۲٥۷ ۱٫۹٥۳٫۹۲٥ ٥٫۹۸٥٫۲۸۸ ٥٤۸٫۰٤٤  سندات حكومية 
 ٥٫۱۷۲٫٤۹۸ ۲٫۹۲۲٫۰٥۱ ٦۸۷٫٦٦۸ ۱٫٥٦۲٫۷۷۹ سندات شركات 

 ۱٫٤۳۰٫۱۲٤ ۷٤٫۰٦۲ ۸۰۸٫۲٤۱ ٥٤۷٫۸۲۱ أسهم 
 ٤٤۰٫۱۷۹ ۳۰٦٫۹۰۹ ٦٤٫۷۱۰ ٦۸٫٥٦۰ أخرى 

 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 ۲٫۷۲۷٫۲۰٤ ۷٫٥٤٥٫۹۰۷ ٥٫۲٥٦٫۹٤۷ ۱٥٫٥۳۰٫۰٥۸ 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 أو الخسارة 

    

 ۱٤۸٫۲۳۷ ۷٤٫۰۲٦ ۱٫٦٥۱ ۷۲٫٥٦۰ أخرى
 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 ۷۲٫٥٦۰ ۱٫٦٥۱ ۷٤٫۰۲٦ ۱٤۸٫۲۳۷ 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 ۲٫۹٥۷٫۷٦۹ ۷٫٦۳۷٫۸۳۹ ٥٫۳۳۰٫۹۷۳ ۱٥٫۹۲٦٫٥۸۱ 
  ======== ======== ======== ======== 



٤٤ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

  (تتمة) أوراق مالية استثمارية    ۷
 

 
 

 ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱
 محلية

 ألف درهم
-------- 

 إقليمية
 ألف درهم
-------- 

 دولية
 ألف درهم
-------- 

 اإلجمالي
 ألف درهم
--------- 

     محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 ۱٥٤٫۲۸٤ - ۱٤۲٫٤۷۳ ۱۱٫۸۱۱ سندات حكومية 
 ۲۸٤٫٤٤٤ - ۲٦٫۷۲٤ ۲٥۷٫۷۲۰ سندات شركات 

 --------- --------- --------- --------- 
 ۲٦۹٫٥۳۱ ۱٦۹٫۱۹۷ - ٤۳۸٫۷۲۸ 
 --------- --------- --------- --------- 
     

     متاحة للبيع 
 ۷٫۲۳۳٫۹٥٦ ۱٫۷٥۷٫۷۰۲ ٤٫۹٥۹٫٤٤٦ ٥۱٦٫۸۰۸  سندات حكومية 
 ٤٫۲۲٥٫٥۲۸ ۱٫۰۲٤٫۷۳۷ ۱٫۳۲۹٫۰۸۳ ۱٫۸۷۱٫۷۰۸ سندات شركات 

 ۱٫٦٥۰٫۳۸۲ ۱۱۰٫٤۹۲ ۸٤٥٫٦۸۸ ٦۹٤٫۲۰۲ أسهم 
 ٦٦٤٫٤۷٥ ٥۱۳٫٦۰۹ ۸٥٫۳۳۷ ٦٥٫٥۲۹ أخرى 

 --------- --------- --------- --------- 
 ۳٫۱٤۸٫۲٤۷ ۷٫۲۱۹٫٥٥٤ ۳٫٤۰٦٫٥٤۰ ۱۳٫۷۷٤٫۳٤۱ 
 --------- --------- --------- --------- 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 أو الخسارة 

    

 ۲٦٦٫٦۰۷ ۱۲۹٫۷۰۰ ۱٫٥٤۰ ۱۳٥٫۳٦۷ أخرى
 --------- --------- --------- --------- 
 ۱۳٥٫۳٦۷ ۱٫٥٤۰ ۱۲۹٫۷۰۰ ۲٦٦٫٦۰۷ 
 --------- --------- --------- --------- 
 ۳٫٥٥۳٫۱٤٥ ۷٫۳۹۰٫۲۹۱ ۳٫٥۳٦٫۲٤۰ ۱٤٫٤۷۹٫٦۷٦ 
 ======= ======= ======= ======= 

 
مليون درهم) مرهونة حسب  ۳٥: ۲۰۱٤مليون درهم ( ۲٤۸تشتمل األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع على مبلغ 

 ).۱۹اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك (راجع إيضاح 
 

 تشتمل األوراق المالية االستثمارية على استثمارات في صناديق عقارية كما يلي: 
 
 
 ۲۰۱٥ 

 ألف درهم
۲۰۱٤ 

 درهمألف 
 ------- -------- 

 ۱۱٫۱٦٥ ۸٫۱۰٦ مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 ٤۰٤٫۹۹۸ ۳۳٤٫۲۹٦ متاحة للبيع 

 ------------- ------------- 
 ۳٤۲٫٤۰۲ ٤۱٦٫۱٦۳ 
 ======== ======== 

 
  



٤٥ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 القروض و الذمم المدينة ۸
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم
-------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
-------- 

   حسب النوعأ)   
 ۸۷٫۱۱٦٫۹۳۰ ۱۰۱٫٤۳۸٫٥۳۷ سحوبات على المكشوف

 ۱۲۷٫۱۱۸٫۱۱٥ ۱۲۷٫۸۲۸٫٤٦۲ قروض آلجل
 ٦٫٦٥٥٫٥٤۱ ۸٫۲٤٤٫۷٤۱ قروض مقابل إيصاالت أمانة

 ۳٫۱۷۲٫۳۸٦ ۲٫٦٤۰٫٦۱۸ سندات مخصومة
 ۳٫۷۲٦٫٦۷۷ ٤٫٤۹۳٫۱٥۹ ذمم مدينة لبطاقات االئتمان

 ۹٥۷٫٦۱٦ ٦۰٦٫۸۳۸ أخرى
 ---------------- ---------------- 

 ۲۲۸٫۷٤۷٫۲٦٥ ۲٤٥٫۲٥۲٫۳٥٥ إجمالي القـروض و الذمم المدينة
 ۱٤۳٫۳۱۷ ۱۱٤٫۳۱٤ أدوات دين أخرى

 ---------------- ---------------- 
 ۲۲۸٫۸۹۰٫٥۸۲ ۲٤٥٫۳٦٦٫٦٦۹ إجمالي القـروض و الذمم المدينة

 )۱٦٫۸۷۰٫۹۸۳( )۱۸٫٦۷۰٫۱۲۸( ناقصاً: مخصص انخفاض قيمة القروض
 ---------------- --------------- 
 ۲۲٦٫٦۹٦٫٥٤۱ ۲۱۲٫۰۱۹٫٥۹۹ 
 ========= ========= 

 ۱٥٫۰۹۱٫۹۰٤ إجمالي القروض و الذمم المدينة التي تعرضت النخفاض في القيمة
========= 

۱٥٫۸۰۰٫۸۳۹ 
========= 

   
   
   

 
 
 

89B  (۲۰۱٥ : وحدات األعمالحسب ب 
 ألف درهم
-------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
-------- 

 ۱۸٥٫۰٤۹٫۲۷۳ ۱۹٦٫۹۳٥٫۳٦۹ الشركات 
   

 ۲٦٫٥٤۰٫۰۸۹ ۲۹٫٦۰۲٫۲٥۰ األفراد 
   

 ٤٥٫۳۲۸ ۳۳٫۲۳۸ الخزينة 
   

 ۳۸٤٫۹۰۹ ۱۲٥٫٦۸٤ أخرى
 --------------- --------------- 
 ۲۲٦٫٦۹٦٫٥٤۱ ۲۱۲٫۰۱۹٫٥۹۹ 
 ======== ======== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٦ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 القروض والذمم المدينة (تتمة):       ۸
 

   
 

90Bالحركة في مخصصات االنخفاض المحدد في القيمة 
۲۰۱٥ 

 ألف درهم
---------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
---------- 

91B ۱۳٫۸٤۷٫۳۷٤ ۱۳٫۱۸٦٫٦٥٤ يناير  ۱الرصيد كما في 
92B ۳٫۷۹۹٫۱٤٦ ۱٫۸٥۲٫٤٥۹ مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل العام 
93B۸٦۷٫۹۸۰( )۱٫٥۰۰٫٥٤۰( مليات استرداد خالل العام إعادة قيد/ ع( 
94B ۸۷٫۱۳٦( - الفائدة التي تم قيدها عكسياً على القروض منخفضة القيمة( 
95B ۳٫٤۹۲٫۲۹۲( )۳۹۱٫٤۸۷(  مبالغ مشطوبة خالل العام( 
96B ۱۲٫٤٥۸( )۷٫۳٥٥( تبادل وتعديالت أخرى( 

 --------------- --------------- 
97B ۱۳٫۱۸٦٫٦٥٤ ۱۳٫۱۳۹٫۷۳۱ ديسمبر  ۳۱الرصيد كما في 

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

98B الحركة في مخصصات االنخفاض الجماعي للقيمة   
99B ۳٫۳۳٦٫٦۳٦ ۳٫٦۸٤٫۳۲۹ يناير  ۱الرصيد كما في 
100B ۳٥٦٫۲۰٥ ۱٫۸٤٦٫۷۳۹ مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل العام 
101B۸٫٥۱۲( )٦۷۱( تبادل وتعديالت أخرى( 

 --------------- --------------- 
102B ۳٫٦۸٤٫۳۲۹ ٥٫٥۳۰٫۳۹۷ ديسمبر  ۳۱الرصيد كما في 

 --------------- --------------- 
103B۱٦٫۸۷۰٫۹۸۳ ۱۸٫٦۷۰٫۱۲۸ اإلجمالي 

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



٤٧ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 توريق القروض  ۹
 

 الوطني لتمويل األصول في ايرلندا وجزر كايمان لتوريق األصولتأسيس شركات اإلمارات دبي  ) أ(
 

 ۱المحدودة، وبتاريخ  ۱، تم تأسيس شركة اإلمارات دبي الوطني لتمويل األصول رقم ۲۰۱۲يونيو  ۸بتاريخ 
المحدودة وفقا لقانون الشركات  ۲، تم تأسيس شركة اإلمارات دبي الوطني لتمويل األصول رقم ۲۰۱۲يونيو 
ا وجزر كايمان) كشركات ذات أغراض خاصة. تتمثل األنشطة الرئيسية لهذه الشركات في شراء محافظ (ايرلند

 القروض من خالل إصدار السندات.
 

مليون درهم  ۱٫۸۷٦، قامت المجموعة بتحويل قروض الشركات والذمم المدينة التي تبلغ ۲۰۱۲أكتوبر  ۹بتاريخ 
المحدودة (التي تم تأسيسها بموجب قانون الشركات  ۱صول رقم إلى شركة اإلمارات دبي الوطني لتمويل األ

كافة مخاطر ومكاسب االئتمان المرتبطة بتحويل الموجودات، معرضة لالمجموعة  فإناإليرلندي). ومع ذلك 
وهكذا تواصل المجموعة االعتراف بهذه الموجودات ضمن القروض والمطلوبات وتحتسب التحويالت على أنها 

المضمونة بموجب هذه   مليون درهم ۱٫۸۷٦مضمونة. يتم إدراج المطلوبات ذات الصلة بمبلغ  معامالت تمويل
تحت الديون الصادرة وغيرها من األموال المقترضة وتحّمل على التكاليف المطفأة. إضافة لذلك،   الموجودات،

دة (التي تم تأسيسها المحدو ۲أبرمت المجموعة، من خالل شركة اإلمارات دبي الوطني لتمويل األصول رقم 
بموجب قانون الشركات في جزر كايمان)، اتفاقية مبادلة العائد الكلي بالرجوع إلى مطلوبات هذه السندات، وبذلك 

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

وأبرمت عن طريق  مليون درهم، ۹۱۸بمبلغ قروضاً وذمم مدينة مجموعة ال، نقلت ۲۰۱٤أكتوبر  ۲۸بتاريخ 
عقد جزر كايمان)،  في تأسست بموجب قانون الشركاتالمحدودة ( ۲لتمويل األصول رقم  اإلمارات دبي الوطني

جميع المخاطر فهي تبقي على  وبالتالي ،هذه القروض والذمم المدينةمبادالت أسعار الفائدة باالعتماد على 
 مليون درهم بضمان هذه األصول تحت ۹۱۸ البالغ. يتم تضمين التمويل بتركزات القروضالمرتبطة  بوالمكاس

 بالتكلفة المطفأة.بند الديون المصدرة وأموال مقترضة أخرى  
 

وامتالكها  الشركات ذات األغراض الخاصةعلى إيرادات متنوعة لمشاركتها في أنشطة  المجموعة حصولنتيجة 
، فقد تم توحيد هذه الشركات ذات األغراض الخاصةل هذه اإليرادات من خالل نفوذها على القدرة على تفعي

 .۱۰رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةبالتوافق مع الشركات ذات األغراض الخاصة 
 

األغراض ، بلغت قيمة قروض الشركات ورصيد الذمم المدينة المحولة إلى شركة ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 
، وبلغت قيمة المديونية مليون درهم] ۲٫۳۳٤: ۲۰۱٤[ مليون درهم ۲٫۲۸۲وجزر كايمان  الخاصة في إيرلندا

 ۲٫۲۸۲المرتبطة بها والمضمونة بهذه األصول والمدرجة تحت بند الديون الصادرة وأموال مقترضة أخرى 
 مليون درهم].  ۲٫۳۳٤: ۲۰۱٤[ مليون درهم

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

 
تأسست اميرتس ان بي دي اوتو فاينانس ليمتد ("إيه بي سي") بموجب قانون الشركات   ،۲۰۰۹سبتمبر  ۱۰في 

شراء محافظ  والمسجلة في جيرسي كشركة محدودة. إن النشاط الرئيسي للشركة هو ۱۹۹۱في (جيرسي) لعام 
 القروض عن طريق إصدار السندات.

 
تأسست اميرتس ان بي دي اوتو فاينانسنج ليمتد ("ريباك") بموجب قانون الشركات في    ،۲۰۰۹سبتمبر  ۱۰في 

والمسجلة في جيرسي كشركة محدودة. إن النشاط الرئيسي للشركة هو االستثمار في  ۱۹۹۱(جيرسي) لعام 
 عن طريق إصدار السندات.السندات واألوراق المالية 

 
مليون درهم،  ۹٦۸٫٥، قامت المجموعة بتحويل قروض سيارات األفراد ومطلوبات تصل إلى ۲۰۱۰أغسطس  ۱۰في 

خاطر االئتمان المرتبطة بتحويل الموجودات. نظراً التعرض لممع   ، ) إلى إيه بي سي۲۰۱۰ديسمبر  ۳۱(كما في 
تواصل المجموعة االعتراف بهذه الموجودات ضمن القروض   ، محولةإلبقائها على مخاطر ومكاسب الموجودات ال

 ۸٥۷والمطلوبات وتحتسب التحويالت على أنها معامالت تمويل مضمونة. تم إدراج المطلوبات ذات الصلة بمبلغ 
لى تحت الديون الصادرة وغيرها من األموال المقترضة وتحّمل ع  المضمونة بموجب هذه الموجودات،  ، مليون درهم

 التكاليف المطفأة. 
 



٤٨ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 
 
 

 توريق القروض (تتمة)  ۹
 

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

 (تتمة) 
 

فاينانسنج ليمتد اميرتس ان بي دي اوتو فاينانس ليمتد واميرتس ان بي دي اوتو قرر أعضاء مجلس إدارة خالل العام، 
استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بإغالق األعمال. ونتيجة بعد وقف العمليات وتصفية الشركات  لتوريق الموجودات

 بالسعر العائم لحاملي السندات.("إيه بي سي")  كامل قيمة سنداتالشركة  دفعت، ۲۰۱٥ أكتوبر ۸لذلك، في 
 

بما فيها مبلغ إعادة شراء قروض  لسيارات ورصيد الذمم المدينة، بلغت قيمة قروض ا۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 
 ۱۸۲: ۲۰۱٤[ درهم صفربمبلغ  المديونية المرتبطة بهاو مليون درهم] ٤۰٥: ۲۰۱٤[ درهم صفرسيارات بقيمة 

 وريباك.  من ("إيه بي سي")والمضمونة بهذه األصول  مليون درهم]
 
ليمتد (الشركات ذات األغراض الخاصة متعددة البيع) لتوريق  ۲كومباني رقم دمج حصة المجموعة في امبلم فاينانس  ) ج(

 الموجودات.
 

مليون درهم ) كما  ۲٫۱۹۳قامت المجموعة بتحويل قروض شركات ومطلوبات تصل إلى   . ۲۰۱۰نوفمبر  ۲۲بتاريخ 
مع   ليمتد (الشركات ذات األغراض الخاصة متعددة البيع)، ۲(إلى "امبلم فاينانس كومباني رقم  ۲۰۱۰ديسمبر ۳۱في 

كافة مخاطر االئتمان والمكاسب المرتبطة بتحويل الموجودات. وبذلك تواصل المجموعة  إلىبشكل جوهري  التعرض
ا معامالت تمويل مضمونة. تم االعتراف بهذه الموجودات ضمن القروض والمطلوبات وتحتسب التحويالت على أنه

تحت الديون الصادرة   ، المضمونة بموجب هذه الموجودات  مليون درهم، ۲٫۱۹۳إدراج المطلوبات ذات الصلة بمبلغ 
 وغيرها من األموال المقترضة وتحّمل على التكاليف المطفأة.

 
ولديها القدرة على تفعيل هذه  الشركات ذات األغراض الخاصةإليرادات متنوعة لمشاركتها في  تعرض المجموعة

 الشركات ذات األغراض الخاصة، فقد تم توحيد هذه الشركات ذات األغراض الخاصةاإليرادات من خالل نفوذها على 
 .۱۰رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةتماشياً مع 

 
المحولة إلى الشركة ذات األغراض ، بلغت قيمة قروض الشركات ورصيد الذمم المدينة ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 

مليون درهم)، وبلغت قيمة المديونية المرتبطة بها والمضمونة بهذه  ۱۸۲: ۲۰۱٤درهم ( صفر الخاصة متعددة البيع
 مليون درهم). ۱۸۰: ۲۰۱٤درهم ( صفراألصول والمدرجة تحت بند الديون الصادرة وأموال مقترضة أخرى 

 
 ل اإلسالميتوريق الذمم المدينة للتموي ) د(
 

مليار درهم ("األصول ذات  ۳٫۷بتحويل بعض أصول اإلجارة المحددة بقيمة  المجموعةقامت ، ۲۰۱۲خالل عام 
إلى شركة مصرف اإلمارات اإلسالمي للصكوك  ،اإلمارات اإلسالمي مصرف التابعة،الملكية المشتركة") من شركتها 

شريحتين من المحدودة ("جهة اإلصدار")، وهي شركة ذات أغراض خاصة تأسست إلصدار الصكوك بهدف جمع 
مليار درهم) لكل  ۳٫۷مليون دوالر أمريكي ( ٥۰۰أدوات التمويل متوسط األجل المقومة بالدوالر األمريكي بقيمة 

بات تمويل صكوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وهذا التمويل متوسط األجل مبين بالقيمة من خالل ترتي ، وذلكمنهما
 المطفأة. والصكوك مدرجة في بورصة لندن. 

 
األصول ذات الملكية المشتركة، من حيث الموضوع، تحت سيطرة المجموعة، وتبعاً لذلك، يستمر االعتراف بهذه تبقى 

حدوث أي تعثر، قدمت مجموعة تعهداً بتعويض جميع الخسائر المتكبدة من قبل  األصول من قبل المجموعة. في حال
على التوالي. واألصول هي تحت  ۲۰۱۷ويونيو  ۲۰۱۷حاملي الصكوك. تكون الصكوك مستحقة خالل شهر يناير 

  سيطرة المجموعة وسوف تتواصل صيانتها من قبل المجموعة.
 
 
 
 
 
 
 



٤٩ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

 توريق القروض (تتمة)  ۹
 

 (تتمة) توريق الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي (هـ) 
 

ستقوم جهة اإلصدار بدفع مبلغ على أساس نصف سنوي من العائدات المتحصلة من األصول ذات الملكية 
المشتركة. يتوقع أن تكون تلك العائدات كافية لتغطية مبلغ التوزيع نصف السنوي المستحق لحاملي الصكوك في 

 المجموعة بإعادة شراء األصول بسعر التنفيذ. تالسنوي. بتاريخ استحقاق الصكوك، تعهدمواعيد التوزيع نصف 
 

 األخرى الذمم المدينة للتمويل اإلسالميالقروض و توريق ) و(
 

مليون  ۱٫۸۳٦قروض وذمم مدينة مطلوبة من الشركات بمبلغ  بتحويل المجموعة قامت، ۲۰۱٤في نوفمبر 
والمخصصات  بكافة مخاطر االئتماناحتفظت المجموعة ومع ذلك، درهماً إلى شركة ذات أغراض خاصة. 

القروض والذمم  في إطار ت المجموعة تحقيق هذه الموجوداتوبالتالي واصلالمحولة،  بالموجوداتالمرتبطة 
ي هذه التحويالت إلى ضمان عمليات التمويل. تم إدراج المطلوبات ذات العالقة بمبلغ ويعود السبب فالمدينة 
 وبالتكلفة أخرى مقترضة أموالفي بند ديون مصدرة و كلياً بهذه الموجودات،مضمونة مليون درهماً، ال ۱٫۸۳٦
 مليون درهماً. ۱٫۸۳٦، بلغت المطلوبات ذات العالقة  ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱كما في . المطفأة

 
 مليون درهماً بالكامل. ۱٫۸۳٦، قامت المجموعة بسداد المطلوبات أعاله بمبلغ ۲۰۱٥في نوفمبر 

 
 

 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي  ۱۰
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم
-------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
-------- 

 ۲٤٫٦۹٦٫۰٥٥ ۳۱٫۱۸۰٫۹۲۳ مرابحة
 ۱۱٫۷۷٤٫۹٤۰ ۱٥٫۱۲٤٫۳٤۳ إجارة

 ٦۰٦٫۹۲۳ ۸۹٦٫٤۰۸ ذمم مدينة لبطاقات االئتمان  
 ۱٫٤۸۹٫۸۹٤ ۱٫٦۷٦٫٤۹۷ وكالة

 ۱٫۰۸٤٫۸٤۷ ۱٫۱۸۰٫٤٦۰ استصناع 
 ۹۲۰٫۳٥۱ ۹۲۸٫۰۳۰ أخرى 

 ---------------- ---------------- 
 ٤۰٫٥۷۳٫۰۱۰ ٥۰٫۹۸٦٫٦٦۱ إجمالي الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي

 --------------- --------------- 
 )۲٫٤٦٦٫۳۹٥( )۲٫٥۳۳٫۰۳۱( ناقصاً: اإليرادات المؤجلة 

 )٤٫۱٥۲٫٤۷۳( )٤٫٥٦۹٫۳۱۳( ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة 
 ---------------- ---------------- 
 ٤۳٫۸۸٤٫۳۱۷ ۳۳٫۹٥٤٫۱٤۲ 
 ======== ======== 

 إجمالي الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي التي تعرضت 
 النخفاض في القيمة

٥٫۷٥۰٫۱۰۷ 
======== 

٥٫۳۱۰٫۳۸۷ 
======== 

    
   

مليار درهم) لغرض إصدار صكوك  ۳٫۷: ۲۰۱٤مليار درهماً ( ۳٫۷تم توريق أصول اإلجارة للشركات التي تبلغ قيمتها 
  ).۹(راجع ايضاح 



٥٠ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي (تتمة)  ۱۰
 

 ۲۰۱٥ الحركة في مخصصات االنخفاض المحدد في القيمة 
 ألف درهم
-------- 

۲۰۱٤ 
 درهمألف 

-------- 
 ۲٫۹٦٦٫٥۸۰ ۳٫٦٤۲٫٦۳۹ يناير ۱الرصيد كما في 

 ۱٫٥۲۳٫۰۷۸ ۱٫٤۱۲٫۱۷۸ مخصص انخفاض القيمة خالل العام 
104B /۲٦۳٫۸٥۱( )٥۰٤٫٤۱۲( عمليات استرداد خالل العام إعادة قيد( 
105B ٥۸۳٫۱٦۸( )٥۲۱٫۰۳۹( مبالغ مشطوبة خالل العام( 

 -------------- -------------- 
 ۳٫٦٤۲٫٦۳۹ ٤٫۰۲۹٫۳٦٦ ديسمبر  ۳۱الرصيد كما في 

 -------------- -------------- 
   الحركة في مخصصات االنخفاض الجماعي في القيمة 

 ٤٦۱٫۲۸۰ ٥۰۹٫۸۳٤ يناير ۱الرصيد كما في 
 ٤۸٫٥٥٤ ۳۰٫۱۱۳ مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل العام

 --------------- --------------- 
 ٥۰۹٫۸۳٤ ٥۳۹٫۹٤۷ ديسمبر ۳۱الرصيد كما في 

 --------------- --------------- 
 ٤٫۱٥۲٫٤۷۳ ٤٫٥٦۹٫۳۱۳ اإلجمالي

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

 
 مشتركة مشاريعاالستثمارات في شركات زميلة و   ۱۱

 
 ۲۰۱٥ 

 ألف درهم 
------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
-------- 

 ۲۱۱٫٦۰٥ ۲۰۰٫٤٦۷ االستثمار في شركات زميلة  
 ۱٫٥٦۹٫٤٦۷ ۱٫٤۱٤٫٥٥٤ مشتركة  مشاريعاالستثمار في 

 ------------ ------------ 
 ۱٫۷۸۱٫۰۷۲ ۱٫٦۱٥٫۰۲۱ اإلجمالي  

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

 المشتركة كما يلي: مشاريعإن حصة المجموعة في أرباح الشركات الزميلة وال
 
 

 ۲۰۱٥ 
 مليون درهم 

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

۲۰۱٤ 
 مليون درهم

------------- 
 ۲۱۰ ۱٦٦ في الربححصة ال
   

 
 

  



٥١ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 (تتمة) مشتركة مشاريعاالستثمارات في شركات زميلة و   ۱۱
 

 المشتركة الرئيسية.  مشاريعيوضح الجدول أدناه المعلومات المالية الكلية للشركات الزميلة وال
 

   
 ۲۰۱٥ 

 مليون درهم 
------------- 

۲۰۱٤ 
 مليون درهم

------------- 
 ٦٫۷۱٤ ۹٫٤۸٥ األصول

 ٤٫۷۱٤ ۷٫۳۱٤ المطلوبات
 ۱٫۲٤٥ ۱٫۳۰۸ اإليرادات

 ۳۸۸ ۳۲۹ الربح/(الخسارة)
   
 

 
 عقارات استثمارية       ۱۲

 
 فيما يلي الحركة في العقارات االستثمارية خالل العام:

 
 ۲۰۱٥ 

 ألف درهم 
------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم 

------- 
 ۱٫۱۸٥٫۹۳٦ ۱٫۲۱۳٫۰۷۷ يناير ۱الرصيد كما في 

 ٥۱٫٤۳۸ ۳۲٫٦٥۲ إضافات 
 )۷۹٫٥٤٦( )۳۹٥٫۰۷۳( استبعادات

 - )۲۱٫۰۷۹( تأثير التغيير في السياسة المحاسبية 
 - )۲۳٫٦٤۰( االستهالك

 ٥٥٫۲٤۹ - إعادة تقييم القيمة العادلة  ربح
 -------- -------- 

 ۸۰٥٫۹۳۷ ديسمبر ۳۱الرصيد كما في 
======= 

۱٫۲۱۳٫۰۷۷ 
======= 

   
 

 (ظ). ۳*قامت المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية خالل العام (يرجى مراجعة اإليضاح 
 

من ايجار العقارات االستثمارية المسجلة ضمن  الدخلبلغ يتشتمل العقارات االستثمارية على مباني وأراضي تملك حر. 
 مليون درهم).   ٥۰٫٤: ۲۰۱٤مليون درهم ( ٥٤٫۷مبلغ  الدخل اآلخر

 
 وبين القيمة المرحلة. ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في ليس هناك اختالف جوهري بين 

 
  



٥٢ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 الممتلكات والمعدات     ۱۳
 
وعقارات أراضي  

 ملكية حرة
 
 درهمألف  

---------- 

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

 أخرى (أ)
 
 

 ألف درهم
-------- 

 موجودات ثابتة 
 قيد اإلنشاء (ب) 

 
 ألف درهم
---------- 

 اإلجمالي
 
 

 ألف درهم
--------- 

84Bالـتـكـلفة      
      

 ۲۰۱٥يناير  ۱كما في الرصيد 
 

۲٫٤٦۳٫۹۱۲ ۳۸۹٫٤۰۷ ۱٫۳۰۸٫۱٤٦ ۳۱٥٫۷۰٤٫٤ ٤۷۷٫۱٦۹ 

 إضافات
 

۱٥٤٫۸۱۰ ۳۱٫٥٦۰ ۲۱٤٫٦۳٤ ۳۱۷٫۷٥۱ ۷۱۸٫۷٥٥ 

 / تحويالت  استبعادات
 

)٤۱۱٫٦۷۳( )۳۱٫۸٥۹( )۳۳٫٤۲٥( )۳۳٦٫۸۷۸( )۸۱۳٫۸۳٥( 

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
 ٤٫۳۸۲٫۰۸۹ ۲۹٦٫٥۷۷ ۱٫٤۸۹٫۳٥٥ ۳۸۹٫۱۰۸ ۲٫۲۰۷٫۰٤۹ ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 

      
      االستهالك المتراكم

      
 ۲۰۱٥يناير  ۱الرصيد كما في 

 
٥۲۳٫٦۲۸ ۲۸٦٫٦۷٦ ۱٫۰۰۷٫۰۷۸ - ۱٫۸۱۷٫۳۸۲ 

 ۳۰۷٫۸۷۰ - ۱۹۱٫۸۸٦ ۳۹٫۷٦۷ ۷٦٫۲۱۷ المحمل للسنة 
      

 )۱۳۹٫٤۷۷( - )۲۸٫۱۷۷( )۲۱٫٦۰٤( )۸۹٫٦۹٦( استبعادات
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
      

106B ۱٫۹۸٥٫۷۷٥ - ۱٫۱۷۰٫۷۸۷ ۳۰٤٫۸۳۹ ٥۱۰٫۱٤۹ ٥۲۰۱ديسمبر  ۳۱كما في 
 ======== ======== ======== ======== ======== 

 صافي القيمة الدفــترية كما في
107B۳۱  ٥۲۰۱ديسمبر 

۱٫٦۹٦٫۹۰۰ ۸٤٫۲٦۹ ۳۱۸٫٥٦۸ ۲۹٦٫٥۷۷ ۲٫۳۹٦٫۳۱٤ 

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

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

 لالستخدام. 
 

  
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



٥٣ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

 
 الممتلكات والمعدات (تتمة)   ۱۳

 
 وعقاراتأراضي  

  حرة ملكية
 

 ألف درهم
---------- 

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

 أخرى (أ)
 
 

 ألف درهم
-------- 

 موجودات ثابتة 
 قيد اإلنشاء (ب) 

 
 ألف درهم
---------- 

 اإلجمالي
 
 

 ألف درهم
--------- 

85Bالـتـكـلفة      
 ۲۰۱٤يناير  ۱كما في 

 
۲٫٤۳۱٫۲۱٤ ۳۸۷٫۸٥۰ ۱٫۱۸۳٫۳۳٤ ۲۹۹٫۳٤٫ ٦٥۳۰۱٫۷٦۳ 

 ۳۲۳٫٥۳۲ ۱۳۰٫٤۹۸ ۱۳۸٫۳۲۱ ۱۱٫۸۰٥ ٤۲٫۹۰۸  إضافات
 )۱٤۸٫۱۲٦(  )۱۱٤٫۱٥۹( )۱۳٫٥۰۹( )۱۰٫۲٤۸( )۱۰٫۲۱۰(  / تحويالت استبعادات

 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
 ٤٫٤۷۷٫۱٦۹ ۳۱٥٫۷۰٤ ۱٫۳۰۸٫۱٤٦ ۳۸۹٫٤۰۷ ۲٫٤٦۳٫۹۱۲ ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱كما في 

 ========= ======== ========= ========= ========= 
108Bاالستهالك المتراكم       

 ۱٫٥٤۳٫۸۹٤ - ۸٤٥٫٦۲٤ ۲٤۷٫۰٦٦ ٤٥۱٫۲۰٤ ۲۰۱٤يناير  ۱الرصيد كما في 
 ۳۰۱٫۳۱۷ - ۱۷۹٫٦۳٤ ٤۲٫۹۷٤ ۷۸٫۷۰۹ المحمل للسنة 

 )۲۷٫۸۲۹( - )۱۸٫۱۸۰( )۳٫۳٦٤( )٦٫۲۸٥( استبعادات
 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

 ٥۲۳٫٦۲۸ ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱ كما في
======== 

۲۸٦٫٦۷٦ 
======== 

۱٫۰۰۷٫۰۷۸ 
======== 

- 
======== 

۱٫۸۱۷٫۳۸۲ 
======== 

صافي القيمة الدفترية كما في 
 ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱

۱٫۹٤۰٫۲۸٤ 
======== 

۱۰۲٫۷۳۱ 
======== 

۳۰۱٫۰٦۸ 
======== 

۳۱٥٫۷۰٤ 
======== 

۲٫٦٥۹٫۷۸۷ 
======== 

  
 مالحظات: 

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

 لالستخدام. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



٥٤ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة    ۱٤
 

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

 الرخصة  
 المصرفية 

 ودائع أساسية عالقات العمالء برامج حاسوب
 غير ملموسة

 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم ألف ألف درهم ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱
 ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ التكلفة

 ٦٫۸۱۰٫۲۳۸ ٦٦۲٫۲۲۳ ۱٥۷٫٤۹۰ ۹٫۲۸۱ ۳٤۸٫٥۹٦ ٥٫٦۳۲٫٦٤۸ يناير ۱في  كما الرصيد
 )٤٤٫٥٥٥( )۲٫۸۳۱( - - )۳۰٫۲۷٦( )۱۱٫٤٤۸( حركة الصرف األجنبي*

 ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ 
 ٥٫٦۲۱٫۲۰۰ ۳۱۸٫۳۲۰ ۹٫۲۸۱ ۱٥۷٫٤۹۰ ٦٥۹٫۳۹۲ ٦٫۷٦٥٫٦۸۳ 
 ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ 

 في نخفاضاالناقصاً اإلطفاء و
 القيمة

      

 ٦٥۳٫۸٥۸ ٤۸٥٫٥۰۰ ۱٥٤٫۱۷٤ ۹٫۲۸۱ - ٤٫۹۰۳ يناير  ۱الرصيد في 
القيمة  واالنخفاض فياإلطفاء 

 للسنة
- - - ۲٫۰۰۰ ۷۹٫۰۰۰ ۸۱٫۰۰۰ 

 ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ 
 ۷۳٤٫۸٥۸ ٥٦٤٫٥۰۰ ۱٥٦٫۱۷٤ ۹٫۲۸۱ - ٤٫۹۰۳ ديسمبر ۳۱الرصيد كما في 
 ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ 

صافي الشهرة التجارية 
 والموجودات غير الملموسة  

٥٫٦۱٦٫۲۹۷ ۳۱۸٫۳۲۰ - ۱٫۳۱٦ ۹٤٫۸۹۲ ٦٫۰۳۰٫۸۲٥ 

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

       ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱

 التكلفة 
 

٥٫٦۳۲٫٦٤۸ ۳٤۸٫٥۹٦ ۹٫۲۸۱ ۱٥۷٫٤۹۰ ٦٦۲٫۲۲۳ ٦٫۸۱۰٫۲۳۸ 

 اإلطفاء وانخفاض القيمةناقصا: 
 

٤٫۹۰۳ - ۹٫۲۸۱ ۱٥٤٫۱۷٤ ٤۸٥٫٥۰۰ ٦٥۳٫۸٥۸ 

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

 والموجودات غير الملموسة  

٥٫٦۲۷٫۷٤٥ ۳٤۸٫٥۹٦ - ۳٫۳۱٦ ۱۷٦٫۷۲۳ ٦٫۱٥٦٫۳۸۰ 

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

*ترتبط حركة الصرف األجنبي بتفسير الشهرة التجارية المكتسبة والموجودات غير الملموسة ذات الصلة ببنك اإلمارات دبي 
 الوطني مصر باستخدام سعر الصرف بنهاية الفترة المعنية. 

 
 اختبار انخفاض القيمة للشهرة التجارية 

 
تتم سنوياً مراجعة الشهرة التجارية التي تم االستحواذ عليها من خالل دمج األعمال ذات األعمار غير المحددة لتحديد انخفاض 
القيمة عن طريق مقارنة القيمة القابلة لالسترداد بناء على حسابات القيمة قيد االستخدام للوحدات المنتجة للنقد التي تم تحميل 

 قيمتها الدفترية. الشهرة التجارية إلى 
 

 وحدات منتجة للنقد: أربعةتم تخصيص الشهرة التجارية إلى 
  
 الخدمات المصرفية للشركات •
 الخدمات المصرفية االستهالكية  •
 الخزينة  •
 مصر بنك اإلمارات دبي الوطني •



٥٥ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة (تتمة)     ۱٤
  
 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في اختبار انخفاض القيمة للشهرة التجارية  

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

 ، وبتطبيق معدل النمو المرحلي فيما بعد.النقدي على مدى خمس سنوات
 

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

 هوامش الفائدة
 

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

 
 معدالت الخصم 

 
تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للعائد على رأس المال المستخدم المطلوب في كل شركة. هذا هو المرجع القياسي 
المستخدم من قبل اإلدارة لتقدير األداء التشغيلي ولتقييم االقتراحات االستثمارية المستقبلية. يتم احتساب معدالت الخصم 

 مال.لرأس ال المرجحةباستخدام متوسط التكلفة 
 

 معدل النمو المتوقع وإجمالي الناتج المحلي والتضخم المحلي
 

 تعتمد االفتراضات على بحوث منشورة حول هذا القطاع. 
 

: ۲۰۱٤مليون درهم ( ۳٫٥۸۹ كانت الشهرة المحملة إلى وحدة الخدمات المصرفية للشركات  . ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱بتاريخ 
: ۲۰۱٤درهم ( مليون ۱٫۷۰۰  إلى وحدة الخدمات المصرفية للمستهلكينوالشهرة المحملة   . مليون درهم) ۳٫٥۸۹
 مليون درهم). ۲۰٦: ۲۰۱٤مليون درهم ( ۲۰٦وكانت الشهرة التجارية المحملة إلى الخزينة   . مليون  درهم) ۱٫۷۰۰

 
بناًء على القيمة المستخدمة بتوقعات للتدفق النقدي لمدة وحدات األعمال المدرة للنقد، تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد من 

سيؤدي حدوث % ۹٫٦%. تم تقليص توقعات التدفقات النقدية بنسبة ۲يليها معدل نمو نهائي بنسبة   . خمس سنوات
 لوحدات في سعر الخصم أو معدل النمو النهائي إلى تقليص المبلغ القابل لالسترداد واحد في المائة انخفاض بنسبة

  على النحو المشار إليه في الجدول أدناه:األعمال المدرة للنقد 
 
 

تغير بنسبة واحد في المائة في سعر  وحدات األعمال المدرة للنقد
 الخصم (مليون درهم)

تغير بنسبة واحد في المائة في 
 معدل النمو النهائي (مليون درهم)

 ٦٫۲۰٥ ۸٫۲٤۹ الخدمات المصرفية للشركات
 ٤٫٥۹۷ ٦٫۱۱۲ المصرفية اإلستهالكيةالخدمات 

 ۳٤۳ ٤٥٦ الخزينة
 ٥٦۸ ۷٥٥ بنك اإلمارات دبي الوطني مصر

 
 
 

  



٥٦ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 الشهرة والموجودات غير الملموسة (تتمة)    ۱٤
 

 الموجودات غير الملموسة
 

 .المبدأي عند االعتراف تم االعتراف بالموجودات غير الملموسة المكتسبة "بقيمتها العادلة"
 

لالعتراف بأصل غير ملموس بصورة منفصلة عن الشهرة في أي استحواذ هو المقدرة  استيفاؤهإن المعيار الذي يجب 
 على تحديد األصل غير الملموس بوضوح والذي يجب أن يكون إما؛

 
ه بصورة يمكن فصله أي المقدرة على فصله أو تقسيمه من المنشأة وبيعه أو تحويله أو ترخيصه أو تأجيره أو استبدال •

 فردية أو سويا مع العقد ذي الصلة أو األصل أو االلتزام؛ أو
 
أن ينشأ من حقوق تعاقدية أو قانونية أخرى بغض النظر عما إذا كانت تلك الحقوق يمكن تحويلها أو فصلها من  •

 الكيان أو الحقوق األخرى وااللتزامات.
 

باستخدام طريقة القسط الثابت على  األنشطة المصرفية، ، باستثناء رخصة مزاولةالموجودات غير الملموسة طفاءإتم 
سنة. إذا كان هناك مؤشر على حدوث انخفاض في  ۱۱إلى  ۳مدى العمر االفتراضي للموجودات والذي يقدر ما بين 

سترداد أقل من يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة إذا كانت القيمة القابلة لال  . القيمة
 القيمة الدفترية.

 
  



٥٧ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 الموجودات األخرى   ۱٥
 ۲۰۱٥ 

 ألف درهم 
-------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم 

-------- 
 ۱٫۱٤۷٫۰۲۰ ۱٫۳٦۸٫۱۸۲ فوائد مستحقة مدينة
 ٦۹٫۳۲۲ ۱۱۱٫۰۳۰ مدينةأرباح مستحقة  –التمويل اإلسالمي 

 ۱۹۷٫٤۱۰ ۲۱۷٫۲۸۲ مدفوعات مقدما وسلفيات أخرى 
 ٥۳۸٫۷۳۳ ۷۷۲٫٥۳۹ مختلفون وذمم مدينة أخرىمدينون 
 ۱٫۹۲۱٫۲٦۸ ۱٫٦۹۷٫۸۲۱ مخزون

 ۳٥۲٫۷۰٦ ۲۸٦٫۳٤۲ (ا)   القيمة العادلة للوديعة
 ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ - (ب) القيمة العادلة للضمان 

 ۲٫۰۷۷٫۱۸٥ ۱٫۸۷۹٫٤۹۲ أخرى
 --------------- --------------- 
 ٦٫۳۳۲٫٦۸۸ ۸٫۳۰۳٫٦٤٤ 
 ======== ======== 

 
 

، استلمت المجموعة وديعة من وزارة المالية في دولة اإلمارات ۲۰۱۱عند االستحواذ على مصرف دبي في أكتوبر  ) أ(
مليار درهم بسعر مخفض مقارنة بسعر الفائدة المتاح في السوق. وفقا لسياسة المجموعة،  ۲٫۸العربية المتحدة بمبلغ 

العادلة مضافا إليه تكاليف المعامالت التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى ينبغي تثبيت االلتزام المالي مبدئيا بالقيمة 
االستحواذ أو إصدار االلتزام المالي. نظراً ألنه قد تم استالم الوديعة أعاله بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة المتاح في 

، والتي سيتم ۲۰۱۱الية لعام مليون درهم في البيانات الم ٥٤۳السوق، فقد تم تثبيت أرباح القيمة العادلة بواقع 
 سنوات) بمعدل الفائدة الفعلي. ۸إطفاؤها على مدى الفترة الزمنية للوديعة (

 
سنوات اعتباراً  ۷مليار درهماً لمدة  ۲لغاية  في ما يتعلق باالستحواذ على مصرف دبي، قدمت حكومة دبي ضماناً  ) ب(

أي خسائر تتعلق بالموجودات والمطلوبات التي كانت موجودة في تاريخ من تاريخ االستحواذ، وذلك لتغطية 
مليار درهم. خالل الربع األول من  ۲البالغ  الحد األقصى ضمانالالمطالبات تحت  بلغت، ۲۰۱۳في عام االستحواذ. 

 مليار درهم. ۲، تم تسوية كامل مبلغ الضمان البالغ ۲۰۱٥عام 
 
 
 

  



٥٨ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 مستحق للبنوك      ۱٦
 ۲۰۱٥ 

 ألف درهم 
-------- 

۲۰۱٤ 
0Bألف درهم  

-------- 
 ٥٤٤٫۱٥٤ ۹٥۰٫۸٦٦ ودائع تحت الطلب 

 ۱٫۳۸۰٫۸۰۸ ۱٫۸۸۱٫٥۱۰ األرصدة لدى البنوك المقابلة
 ۱۳٫٤٦۰٫۹٤٥ ۱٥٫۹۹۰٫۳٤۳  ودائع ألجل وودائع أخرى

 - - الحساب الجاري لدى المصرف المركزي
 ---------------- ---------------- 
 ۱۸٫۸۲۲٫۷۱۹ ۱٥٫۳۸٥٫۹۰۷ 
 ======== ======== 
 

 % سنويا). ۱٫٦: ۲۰۱٤سنوياً (% ۱٫۳بلغ متوسط معدالت الفائدة المدفوعة على األرصدة المذكورة أعاله 
 

 ودائع العمالء      ۱۷
 

 1B۲۰۱٥ بحسب النوع ) أ
2B ألف درهم 
3B-------- 

۲۰۱٤ 
4Bألف درهم  

-------- 
 قصيرة األجلواشعارات  ودائع تحت الطلب

 
5B۱۱۱٫۱۱٥٫۹٤۲ 6B۱۰۸٫۰۸۰٫۲۲۷ 

 ودائع ألجل 
 

7B۸۳٫۸۱۲٫۱۷۷ 8B٦۹٫۹۹۰٫۸۳٤ 

 ودائع ادخار
 

9B۲۳٫۲٤۰٫٤۲۰ 10B۲۱٫٦٤٤٫۰۸۹ 

 12B٤٫۲٥٦٫۳۰۸ 11B٦٫۲۱٦٫٦۷٤ أخرى
 13B----------------- 14B----------------- 
 15B۲۲٤٫۳۸٥٫۲۱۳ 16B۲۰۳٫۹۷۱٫٤٥۸ 
 17B========= ========= 

 
 

 وحدات األعمالحسب ب ) ب
۲۰۱٥ 

 ألف درهم 
-------- 

۲۰۱٤ 
18Bألف درهم  

-------- 
 الخدمات المصرفية للشركات

 
۹٤٫٥۰۷٫٥٦۱ ۸۰٫٥۹٥٫۹٤۰ 

 لألفرادالخدمات المصرفية 
 

۱۱٥٫۹۱۳٫۹۰٤ ۱۱۰٫۷۸٤٫۸۹۷ 

 الخزينة 
 

۱۳٫۹٦۳٫۷٤۸ 
-------------- 

۱۲٫٥۹۰٫٦۲۱ 
-------------- 

 ۲۲٤٫۳۸٥٫۲۱۳ 
======== 

۲۰۳٫۹۷۱٫٤٥۸ 
======== 

   
 

 ).اً % سنوي۰٫۷: ۲۰۱٤( ۲۰۱٥% سنويا في ۰٫۷بلغ متوسط معدالت الفائدة المدفوعة على الودائع المذكورة أعاله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٩ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 ودائع عمالء المصرف اإلسالمي   ۱۸
 

 ۲۰۱٥ (ا) من حيث النوع:
 ألف درهم

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

۲۰۱٤ 
 ألف درهم

---------------- 
 ۱۲٫٥۲٦٫۷٤٥ ۱٦٫۳۹۲٫۹٦۹ قصيرة األجلودائع تحت الطلب وبإشعارات 

 ۳۳٫۱۷۳٫٥۱٤ ۳۷٫۰٤۳٫٤۲٥ ودائع ألجل
 ۸٫۳۱۹٫۲۷٥ ۹٫۰٦٦٫۹۲۷ ودائع ادخارية

 ۲٦۷٫٦۳۷ ۳٤۳٫۳۷۱ أخرى
 ---------------- ---------------- 
 ٦۲٫۸٤٦٫٦۹۲ ٥٤٫۲۸۷٫۱۷۱ 
 ======== ======== 

 
 

 ۲۰۱٥ :وحدات األعمال(ب) من حيث 
 ألف درهم

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

۲۰۱٤ 
 ألف درهم

---------------- 
 ۱۹٫٤۰۷٫۳٤٦ ۲٤٫۳٥۱٫٤٤۳ أعمال مصرفية للشركات
 ۳۳٫٥٦٤٫۱۷٥ ۳۸٫۱٥٥٫۹۲۷ أعمال مصرفية استهالكية

 ۱٫۳۱٥٫٦٥۰ ۳۳۹٫۳۲۲ الخزينة
 --------------- ---------------- 
 ٦۲٫۸٤٦٫٦۹۲ ٥٤٫۲۸۷٫۱۷۱ 

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

 
 اتفاقية إعادة شراء مع البنوك     ۱۹

 
إن الودائع بموجب اتفاقية إعادة شراء تمثل السلفيات من بنوك وهي مضمونة بمحفظة أوراق مالية استثمارية وضمانات 

 نقدية إضافية كما يلي:
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم
-------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
-------- 

 ۳٥٫۳٦۹ ۲٤۸٫۳۳٤ أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع
 ------------ ------------ 
 ۲٤۸٫۳۳٤ ۳٥٫۳٦۹ 
 ====== ====== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



٦٠ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 الديون المصدرة وأموال مقترضة أخرى     ۲۰
 

 
19B۲۰۱٥ 
20Bألف درهم 
21B--------- 

۲۰۱٤ 
22Bألف درهم 

--------- 
 23B۲٦٫۰٦۷٫٦۱۲ 24B۱۹٫۲۲۸٫۱٥۱ *برنامج السندات متوسطة األجل

 25B۲٫۹۳۸٫۰۰۰ 26B۲٫۹۳۸٫۰۰۰ من بنوك آجلةقروض 
 27B۲٫۲۸۱٫۷۳۰ 28B٤٫٥۳۱٫٥٤۰ )۹قروض ناجمة عن توريق القروض (راجع اإليضاح رقم 

 29B--------------- 30B---------------- 
 

31B۳۱٫۲۸۷٫۳٤۲ 32B۲٦٫٦۹۷٫٦۹۱ 
 33B======== 34B======== 

 
 عمليات من تجميعها تم التي) درهم مليون ٤٫۳٤۱: ۲۰۱٤( درهم مليون ٤٫۳٤۱ بمبلغ الثاني الشقرأس المال * تشمل سندات 

 .والخاص العام الطرح
 

   
   
 35B۲۰۱٥ 

36Bألف درهم 
37B--------- 

۲۰۱٤ 
38Bألف درهم 

--------- 
39B 40 يناير ۱الرصيد كما فيB۲٦٫٦۹۷٫٦۹۱ 41B۲۰٫۱۱۰٫٦۹۲ 
42B43 إصدارات جديدةB۱۰٫٥٦۳٫۱٤۱ 44B۱۱٫۷۱٤٫۸٥۳ 
45B46 دفعات مسددةB)٥٫٦٥۱٫۳۷٥( 47B)٤٫۸۹٥٫۲۳۹( 
48B49 *حركات أخرىB)۳۲۲٫۱۱٥( 50B)۲۳۲٫٦۱٥( 

 51B------------- 52B------------- 
53B54 الرصيد كما في نهاية العامB۳۱٫۲۸۷٫۳٤۲ 55B۲٦٫٦۹۷٫٦۹۱ 

 56B======= 57B======= 
 

من مخاطر العمالت األجنبية في  المجموعة * تمثل حركة سعر الصرف الديون الصادرة بالعملة األجنبية. تحوط
 اإلصدارات العامة من خالل األدوات المالية المشتقة.

 
 مليون درهم  ۳۱٫۲۸۷لدى المجموعة سلفيات متوسطة األجل قائمة بإجمالي  ،۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما فى 

 كما يلي: تستحقمليون درهم) سوف  ۲٦٫٦۹۸: ۲۰۱٤(
 

 ۲۰۱٥ 
58Bألف درهم 

--------- 

۲۰۱٤ 
59Bألف درهم 

--------- 
۲۰۱٥ - ۳٫٥۹۸ 
۲۰۱٦ ۹٫۱۲۳ ٤٫۷٥۹ 
۲۰۱۷ ٥٫۲٦۱ ٤٫۱۱۱ 
۲۰۱۸ ۱٫۱۹۹ ۱٫۱۹۹ 
۲۰۱۹ ٥٫۱۷۳ ٥٫۲۸۸ 
۲۰۲۰ ۱٫٥۹٦ ۲۲٦ 
۲۰۲۲ ٤٫٥٥۲ ۱٫۳٥۷ 
۲۰۲۳ ۳٫٦۰٥٫٤٤ ٥۱ 
۲۰۲٥ ٤۸۳ ٦۲۸ 
۲۰۲٥ ۱۱٥ - 
۲۰۲٦ ۸۰ ۹۱ 

 -------------- -------------- 
 ۳۱٫۲۸۷ ۲٦٫٦۹۸ 
 ======== ======== 

 
 % سنوياً). ۳٫۲: ۲۰۱٤( ۲۰۱٥% سنويا في عام ۳٫۱بلغ متوسط الفائدة المدفوعة على األرصدة المذكورة أعاله 



٦١ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 المطلوبات األخرى   ۲۱
 

 
60B۲۰۱٥ 
61Bألف درهم 

--------- 

62B۲۰۱٤ 
63Bألف درهم 
64B--------- 

 فوائد دائنة مستحقة الدفع
65B۷٦٤٫٦۲۸ 66B٤٤۰٫۲٥۲ 

 أرباح مستحقة الدفع لمودعي المصرف اإلسالمي
67B۲۱٤٫٦۰٥ 68B۱۳۸٫۹۹۸ 

 شيكات مصرفية 
69B۱٫٤۷٦٫۰۱۱ 70B۹۷٥٫۲۸٥ 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى
71B۱٫۷٦٤٫۰٦۸ 72B۱٫۲۱۳٫٦۸۱ 

 متعلقة بالموظفينمطلوبات 
73B۱٫۰٤۳٫۰٥۰ 74B۹۱٥٫۱۸۳ 

 )۳٤مخصص الضريبة (راجع إيضاح رقم 
75B۸۹٫٥۱٦ 76B٦۹٫۹۷۱ 

 أخرى
77B۲٫۸۷٤٫۰۱٦ 78B۲٫۹٤۸٫٤٦۷ 

 
79B-------------- 80B-------------- 

 
81B۸٫۲۲٥٫۸۹٤ 82B٦٫۷۰۱٫۸۳۷ 

 
83B====== ======== 

 
 رأس المال المصدر واحتياطي عالوة األسهم ۲۲

 
سهما عاديا بقيمة درهما واحدا لكل سهم  ٥٫٥٥۷٫۷۷٤٫۷۲٤والمدفوع بالكامل: رأس المال المصرح به والمصدر 

 سهما عاديا).  ٥٫٥٥۷٫۷۷٤٫۷۲٤: ۲۰۱٤(
 

 فيما يلي الحركة في األسهم العادية المصدرة خالل العام :
 
 عدد  

 األسهم
 رأسمال 

 األسهم
 ألف درهم

احتياطي عالوة 
 إصدار األسهم

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

 ۱۲٫۲۷۰٫۱۲٤ ٥٫٥٥۷٫۷۷٥  ٥٫٥٥۷٫۷۷٤٫۷۲٤ ۲۰۱٥يناير  ۱كما في 
 - - - إصدار أسهم منحة  

 ------------------ ------------------ ------------------ 
 ۱۲٫۲۷۰٫۱۲٤ ٥٫٥٥۷٫۷۷٥  ٥٫٥٥۷٫۷۷٤٫۷۲٤  ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 

 ========== ========== ========== 
 ۱۲٫۲۷۰٫۱۲٤ ٥٫٥٥۷٫۷۷٥ ٥٫٥٥۷٫۷۷٤٫۷۲٤ ۲۰۱٤يناير  ۱كما في 

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

 ۱۲٫۲۷۰٫۱۲٤ ٥٫٥٥۷٫۷۷٥ ٥٫٥٥۷٫۷۷٤٫۷۲٤  ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱كما في 
 ========= ======== ======== 

 
توزيع أرباح نقدية بمبلغ ، تقترح المجموعة ۲۰۱٦فبراير  ۱٥القادم والذي سيتم عقده بتاريخ  اجتماع الجمعية العموميةفي 

  مليون درهم) ۱٫۹٤٥: ۲۰۱٤م (مليون دره ۲٫۲۲۳بإجماليللسهم)  درهم ۰٫۳٥: ۲۰۱٤للعام (  سهم درهم لكل  ۰٫٤۰
 
 

  



٦٢ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 سندات رأس المال الشق األول        ۲۳
 

تعتبر السندات ثابتة . والمبينة تفاصيلها في الجدول أدناه سندات رأس المال الشق األولمن   عدداً  المجموعة أصدرت
الخاص. لن يحق لحاملي  ااختيار عدم دفع فائدة على السند حسب تقديره للمجموعةيمكن  .وثانوية وغير مضمونة

السندات المطالبة بفائدة وال يعتبر الحدث على أنه عجز. ال تحمل السندات تاريخ استحقاق وتم تصنيفها ضمن حقوق 
 .الملكية

 
 سعر الفائدة مبلغ اإلصدار شهر/عام اإلصدار

 ۱٫۸۳مليار دوالر أمريكي ( ٥۰۰ ۲۰۱٤سبتمبر 
 مليار درهم)

قييم بعد سعر فائدة ثابت مع إعادة ت
 ست سنوات

 ۳٫٦۷مليار دوالر أمريكي ( ۱ ۲۰۱۳مايو 
 مليار درهم)

سعر فائدة ثابت مع إعادة تقييم بعد 
 ست سنوات

سعر فائدة ثابت ألول خمس سنوات  مليارات دوالر أمريكي ٤ ۲۰۰۹يونيو 
 متغيريليه سعر فائدة 

 
 

 االحتياطيات    ۲٤
 

 االحتياطي القانوني والنظامي
 

يجب تحويل ما ال يقل عن   ۱۹۸۰لعام  ۱۰من القانون االتحادي رقم  ۸۲بموجب النظام األساسي للبنك وطبقا للمادة 
% من ٥۰% من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني والنظامي غير القابل للتوزيع حتى يبلغ هذا االحتياطي ۱۰

% من رأس مال البنك المصدر، لم يتم تخصيص ٥۰ني يساوي نسبة نظراً ألن االحتياطي القانورأسمال المصدر للبنك. 
 أرباح لالحتياطي القانوني لهذا العام.

 
لالحتياطي النظامي غير القابل للتوزيع حتى يبلغ إجمالي هذا االحتياطي قابلة للتحويل % من الربح ۱۰ هنالك أيضا نسبة

 % من رأسمال البنك المصدر. ۱۰
 

 احتياطي قانوني  
 ونظامي 

 االحتياطي 
 االعتيادي 

 احتياطيات 
 أخرى

 
 اإلجمالي

 ألف درهم 
--------- 

 ألف درهم
-------- 

 ألف درهم
-------- 

 ألف درهم
-------- 

     
 ٥٫٦٤۸٫٤۲۱ ۲٫۳۱۳٫۷۳۳ ٥٥٥٫۸۰۰ ۲٫۷۷۸٫۸۸۸ ۲۰۱٥يناير  ۱في 

     
 - - - - المحول من األرباح المحتجزة

 ------------- ---------- ------------ ------------ 
 ٥٫٦٤۸٫٤۲۱ ۲٫۳۱۳٫۷۳۳ ٥٥٥٫۸۰۰ ۲٫۷۷۸٫۸۸۸ ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱في 

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

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

 احتياطي القيمة العادلة
 

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

 
 احتياطي تحويل العملة

 
  احي في عمليات أجنبية. يمثل احتياطي تحويل العملة فروق التحويل الناجمة عن إعادة تحويل صافي االستثمار األفتت

  
 
 
 



٦٣ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

 الفوائد دخلصافي       ۲٥
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم

۲۰۱٤ 
 ألف درهم

 --------- --------- 
   ماثلوالدخل الم الفوائد دخل

 ۹٫۳٤٦٫٤٤٦ ۹٫۹۰۲٫۷۹٤ القروض والذمم المدينة للعمالء

 ۳۲٦٫۲۰٤ ۳٤۸٫۷۳٥ القروض والذمم المدينة للبنوك

 ٦٫۷۰٦ ۲٫۲٦۷ سندات دين أخرى 

 ٥٤۳٫۸۳۲ ٦۸۰٫٦٦۰ أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع

 ٤٫۸۳۷ ۳٫۷۱۰ أوراق مالية استثمارية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

أوراق مالية للمتاجرة وأوراق مالية استثمارية محددة بالقيمة العادلة 

 أرباح أو الخسائر  خالل من
٤۸٫۲۷٥ ۳٥٫٦٥۷ 

 ۱٥٥٫٤٦۳ ۹۱٫۰۲۷ أخرى

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

 ۱۰٫٤۱۹٫۱٤٥ ۱۱٫۰۷۷٫٤٦۸ الفوائد دخلإجمالي 

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

   والمصروفات المماثلة مصروفات الفوائد

 )۱٫٤٥۲٫٥۱۷( )۱٫۳۸٤٫۳۱۱( ودائع من العمالء

 )۱۰۰٫۱۲۳( )۱۳۰٫٦۷٦( قروض من بنوك ومؤسسات مالية

 )۳۳٥( )۳٫۲۸۷( واتفاقيات إعادة الشراءاألوراق المالية التي تم إقراضها 

 )۷۲۹٫۳۷۷( )۱٫۰۰۰٫٤٤٤( أخرى

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

 )۲٫۲۸۲٫۳٥۲( )۲٫٥۱۸٫۷۱۸( إجمالي مصروفات الفوائد

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

 ۸٫٥٥۸٫۷٥۰ الفوائد دخلصافي 
======== 

۸٫۱۳٦٫۷۹۳ 
======== 

   
   

 
 
مليون درهم  صفربعض البنود المختلفة التي يبلغ مجموعها  ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱.للسنة المنتهية في الفوائد  دخلتضمنت  

 مليون درهم) مستحق على الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض في القيمة.  ۸۷: ۲۰۱٤(
 
 
 
 
 
 
 



٦٤ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية   الدخل    ۲٦

 
 

 ۲۰۱٥ 
 درهمألف 

--------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
-------- 

   
 المرابحة

 
۱٫۳۷۱٫۰۸٦ ۹۹۳٫۷۲۲ 

 إجاره
 

٦٦۲٫۰۷٦ ٤۱۳٫۷۲۱ 

 استصناع 
 

۳۱٫٤۸٥ ۲٤٫٤۹۹ 

 وكالة
 

۲۹٫۲۷۹ ۱۲٫٥٤۳ 

 ۱۸۹٫۱۷۱ ۱۰۳٫۷٥٤ أخرى
 --------------- --------------- 
 ۲٫۱۹۷٫٦۷۸ ۱٫۸۳۳٫٦٥٦ 
 ======== ======== 

 
  

 توزيعات أرباح للمودعين واألرباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك     ۲۷
 
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم
-------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
-------- 

   
 ۳۰۸٫۸۳٥ ۳٤۹٫۱۲۱ التوزيعات المستحقة للمودعين

 ۱٦٥٫۳۹٥ ۱٦٦٫۰٤۳ األرباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك
 ---------- ---------- 
 ٥۱٥٫۱٤ ٦٤۷٤٫۲۳۰ 
 ====== ====== 

 
الحصة من اإليرادات الموزعة بين المودعين والمساهمين. تمت الموافقة على  على الودائع اإلسالميةتمثل التوزيعات 

 التخصيص والتوزيع للمودعين من قبل مجلس الفتوى والرقابة الشرعية بالشركات التابعة.
 

المستلمة فيما يتعلق بالموجودات المؤجرة المحولة إلى شركة تمثل األرباح المدفوعة لحملة الصكوك توزيع العائدات 
 اإلمارات اإلسالمية للصكوك المحدودة التي تم إنشاؤها خصيصاً لهذه المعاملة.

 
 

 
 
 
 



٦٥ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 الرسوم والعموالت  دخلصافي      ۲۸
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم
-------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
-------- 

   
 ٦۸٥٫۱۱٦ ۷۱۹٫۳۲۷ العموالت من منتجات وخدمات التمويل التجاري دخل

 ۲٫۲۷٥٫۹۰۷ ۲٫٥۸۲٫٦٥۱ دخل الرسوم
 ۱۰٦٫۰٦۰ ٦۰٫۸۰٥ رسوم الوساطة

 ۱٦٥٫۸٦۹ ۱۷۱٫۸۸۱ أتعاب المحفظة والرسوم اإلدارية األخرى 
 -------------- -------------- 

 ۳٫۲۳۲٫۹٥۲ ۳٫٥۳٤٫٦٦٤ الرسوم والعموالت دخلإجمالي 
 )٦٦۹٫٥۳۳( )۷٤۱٫۳۷٥( مصروفات الرسوم والعموالت

 -------------- -------------- 
 ۲٫۷۹۳٫۲۸۹ ۲٫٥٦۳٫٤۱۹ 
 ======== ======== 

 
 
 

 األرباح(الخسائر) من األوراق المالية التجارية صافي     ۲۹
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم
-------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
-------- 

   
 ٦۷٫۲۲٦ )٤۰۷( محققة من أوراق مالية للمتاجرةال )خسائراألرباح/(ال
 ٤۳٫۱۲۲ ۸۰٫۸٤۱ غير محققة من أوراق مالية للمتاجرة) خسائراألرباح/(ال

 ------------- ------------- 
 ۸۰٫٤۳٤ ۱۱۰٫۳٤۸ 
 ======== ======== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



٦٦ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 اإليرادات التشغيلية األخرى    ۳۰
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم
-------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
-------- 

 ٥۱٫٥۱۲ ٦۳٫۰٥۹ توزيعات األرباح دخل
 ٤٦٦٫۷۱۰ ۱٦۳٫۷۳٥ األرباح من بيع أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع

 من األوراق المالية االستثمارية الربح/(الخسارة)
 الخسارةأو المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

)۲٥٫۱٥ )٦٤۱٫٥۲٦ 

 ۱۰٥٫۳٤٤ ۹٤٫۲۱۰ اإليجارات دخل
 ٥٥٫۲٤۹ - أرباح معاد تقييمها من عقارات استثمارية

 ٤٥۰٫۲٥۷ ۲۲٦٫٥۸۷ (عقارات استثمارية/مخزون) بيع العقارات منأرباح 
 ۱٫۰۲۰٫٤٤۱ ۱٫۰۱۰٫٦۲٦ صرف العمالت األجنبية* دخل
 ۲۰٫۰۲۲ ۱۰۷٫٥۳٤ مشتق دخل
 ٥۰٫۸٤٤ ٤۷۲٫٤۹۲ (صافي) آخر دخل

 -------------- -------------- 
 ۲٫۱۱۳٫۰۷۹ ۲٫۲۷۱٫۹۰٥  
 ======== ======== 

  
 صرف العمالت األجنبية أرباح المتاجرة والتحويالت وأرباح معامالت مع العمالء.  دخل تشمل* 
 

 
 

 المصروفات العمومية واإلدارية       ۳۱
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم
-------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
-------- 

 ۲٫۷۸۰٫۲۷٤ ۳٫۰۸۲٫۸۲٤ تكلفة الموظفين
 ۳٦٤٫۰۱۲ ۳٥۸٫٤۷۱ تكلفة إشغال 

 ۱۳۱٫۱۷۹ ۱۳۹٫٥٤٤ معدات وتوريدات
 ۱٦۱٫۲٥٦ ۱٤۷٫۷۳۰ تكلفة تقنية المعلومات 

 ۱۳٥٫۰٤۸ ۱٤۸٫٥٦۲ تكلفة اتصاالت 
 ٦۸٫۰۸٥ ۱۲۲٫۰۱۸ أتعاب خدمة وقانونية وخبرة مهنية

 ۱۱۸٫٤۰۹ ۱۰٤٫۷۰٦ تكلفة ذات صلة بالتسويق
 ۳۰۱٫۳۱۷ ۳۰۷٫۸۷۰ استهالك 

 ۹۳٫۰۰۰ ۸۱٫۰۰۰ إطفاء أصول غير ملموسة
 ۲۲٦٫۷۱۲ أخرى 

----------- 
۲۳٦٫۲۳۸ 

-------------- 
 ٤٫۷۱۹٫٤۳۷ ٤٫۳۸۸٫۸۱۸ 
 ======== ======== 

 
 
 

  



٦٧ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية     ۳۲
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم
-------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
-------- 

   
 ۳٫۲۸۷٫۳۷۱ ۲٫۱۹۸٫٦٥۸ )۸صافي انخفاض القيمة للقروض والذمم المدينة (أنظر اإليضاح رقم 

 ۱٫۳۰۷٫۷۸۱ ۹۳۷٫۸۷۹ )۱۰ رقم (أنظر اإليضاح اإلسالمي صافي انخفاض القيمة لذمم مدينة للتمويل
 ۲٦٥٫۲۹٤ ۸۰٫۹٥۰ صافي انخفاض القيمة لألوراق المالية االستثمارية 

 )٤٫۸٥۳( ۱۱٫۳۲۹ / الموجودات األخرى للمستحق من البنوكصافي انخفاض القيمة 
 ۱۳۹٫۲۲٥ ۱۷۷٫٦٤۹ الصافي  –/ (المستردة) الديون المعدومة المشطوبة

 ------------ ------------ 
 ۳٫٤۰٤٫ ٦٫٤٦٥۹۹٤٫۸۱۸ 
 ======== ======== 

 
 أتعاب  أعضاء مجلس اإلدارة   ۳۳

 
) ۱٤٫٤۰: ۲۰۱٤مليون درهم ( ۲۰٫٦٥البالغة  إدارة المجموعةوهي تتضمن األتعاب مستحقة الدفع إلى أعضاء مجلس 

  .مليون درهم
 

 الضريبة ۳٤
 

مليون درهم   ۸۹٫٥  بلغت مخصصات ضريبة الدخل المستحقة على عمليات الفروع الخارجية  ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱في 
 ). ۲۱مليون درهم) (انظر اإليضاح رقم  ٦۹٫۹: ۲۰۱٤(

 
 ربحية السهم ۳٥

 
تعرض المجموعة بيانات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم حساب ربحية السهم بقسمة الربح أو 

الفائدة على سندات الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين (التي يتم إدخال مزيد من التعديل عليها فيما يتعلق بمصروفات 
رأس المال الشق األول) في البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم تحديد ربحية السهم 
المخفضة عن طريق ضبط الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 كافة األسهم العادية المحتمل تخفيضها، إن وجدت.لتغطية تأثيرات 
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم
-------- 

۲۰۱ 
 ألف درهم
-------- 

   
 ٥٫۱۳۸٫٦۲۹ ۷٫۱۲۳٫۰۳۲ أرباح للعام متعلقة بالمساهمين 

 )٥۰٦٫٥۷۱( )٥۹۰٫۷۳۱( خصم: الفائدة على سندات رأس المال الشق األول
 ---------------- ---------------- 

 ٤٫٦۳۲٫۰٥۸ ٦٫٥۳۲٫۳۰۱ أرباح متعلقة بالمساهمينصافي 
 ٥٫٥٥۷٫۷۷٥ ٥٫٥٥۷٫۷۷٥ المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية في اإلصدار (باأللف)

 ---------------- ---------------- 
 ۰٫۸۳ ۱٫۱۸ ربحية السهم* (درهم)

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

 *كانت ربحية السهم المخفضة واألساسية للسهم الواحد هي ذاتها بنهاية العام.  
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                                               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 األدوات المشتقة  ۳٦

عدل أو المؤشر باإلضافة إلى المبالغ االسمية التي تم تحليلها حسب مدة استحقاقها. تتمثل القيمة االسمية بقيمة الموجودات المشتقة ذات الصلة أو الم  ،يوضح الجدول أدناه القيم الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة
 ر السوق وال مخاطر االئتمان.عليها قياس التغيرات في قيمة األدوات المشتقة. توضح المبالغ االسمية حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة ولكنها ال تدل على مخاطالتي يتم بناءاً والمرجعي 

 
 

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱القيم االسمية بموجب مدة استحقاقها كما في 
 

 ۳من سنة إلى  أشهر إلى سنة ۳من  أشهر ۳في خالل  اسميمبلغ  قيمة عادلة سالبة قيمة عادلة موجبة 
 سنوات

 سنوات  ۳من 
 سنوات ٥إلى 

 ٥أكثر من 
 سنوات

 ألف درهم 
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
---------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

         أدوات مشتقة محتفظ بها للمتاجرة:

 - - ۱۳٫۰۸۳٫۳۰٥ ۷۷٫۱۰۲٫۹٦۲ ۱۰۳٫٦٦۲٫٤٥٤ ۱۹۳٫۸٤۸٫۷۲۱ )٤۷٦٫٦۰٥( ٤٥۰٫۷٥٥ عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

 - - ٥۳٫۲٤۳٫۹۰٤ ٦٫۲۱۳٫٤۱۱ ۱٫۷۳۱٫۲۲۳ ٦۱٫۱۸۸٫٥۳۸ )٦٤۹٫۰۲۲( ٦٤۹٫۰۲۲ خيارات صرف العمالت األجنبية

 ۱٥٫٦۸٦٫٤۹٦ ۳٦٫۱٦٦٫٤۲۲ ٦۸٫۰۸٥٫٤٦٥ ۲۲٫۳۳۷٫٦۰۷ ۸٫۹۰٤٫۹۲۳ ۱٥۱٫۱۸۰٫۹۱۳ )۱٫۰۱۰٫٦٤۷( ۱٫٤۸۲٫۲۸۹ /رأس المالمقايضة أسعار الفائدةعقود 

 - - ۲٥۸٫٦۰۱ ٤۰٫۰۹۹ - ۲۹۸٫۷۰۰ )۳٥٫٦۸٤( ۳٥٫٦۸٥ عقود خيارات السلع

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
 ۲٫٦۱۷٫۷٥۱ )۲٫۱۷۱٫۹٥۸( ٤۰٦٫٥۱٦٫۸۷۲ ۱۱٤٫۲۹۸٫٦۰۰ ۱۰٥٫٦۹٤٫۰۷۹ ۱۳٤٫٦۷۱٫۲۷٥ ۳٦٫۱٦٦٫٤۲۲ ۱٥٫٦۸٦٫٤۹٦ 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
لتغطية أدوات مشتقة محتفظ بها 

 التدفقات النقدية:
        

 عقود مقايضة أسعار الفائدة

 

٥۱٫۱۱۰ )٤۷٫۱٤۲( ٦٫۱٤۸٫٦۳۱ - ۳۰۰٫۰۰۰ ۲٫۸٥۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۱۹۸٫٦۳۱ 

أدوات مشتقة محتفظ بها لتغطية القيمة 
 العادلة:

        

 ۱٫۲۸٤٫٦۱۲ ۱٫٥۰۸٫۲۰۳ ۱۱۰٫۱۷٥ ۷۷٫۸٥٤ - ۲٫۹۸۰٫۸٤٤ )۳۹۱٫۱۰٥( ۲۱۸ عقود مقايضة أسعار الفائدة

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
 ۱۹٫۱٦۹٫۷۳۹ ۳۸٫٤۷٤٫٦۲٥ ۱۳۷٫٦۳۱٫٤٥۰ ۱۰٦٫۰۷۱٫۹۳۳ ۱۱٤٫۲۹۸٫٦۰۰ ٤۱٥٫٦٤٦٫۳٤۷ )۲٫٦۱۰٫۲۰٥( ۲٫٦٦۹٫۰۷۹ اإلجمالي

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 األدوات المشتقة (تتمة) ۳٦
 

 ٤۲۰۱ديسمبر  ۳۱القيم االسمية بموجب مدة استحقاقها كما في 
 

 ۳من سنة إلى  أشهر إلى سنة ۳من  أشهر ۳في خالل  مبلغ اسمي قيمة عادلة سالبة قيمة عادلة موجبة 
 سنوات

 سنوات  ۳من 
 سنوات ٥إلى 

 ٥أكثر من 
 سنوات

 ألف درهم 
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
---------- 

 ألف درهم
----------- 

 ألف درهم
----------- 

         أدوات مشتقة محتفظ بها للمتاجرة:

 - - ۱۱٫۱٤۸٫۰٥٥ ٦۱٫۹٥۰٫٥٦۲ ۸۱٫۳٥٦٫۳۸٤ ۱٥٤٫٤٥٥٫۰۰۱ )٥۳۱٫٥۸۱( ۲۸٥٫۱٦۲ صرف العمالت األجنبية اآلجلةعقود 

 - - ۲٤٫۰۱۸٫۱٥۰ ٤٫۰۳۷٫۹٤۰ ۲٫۰۷۰٫۷٤۲ ۳۰٫۱۲٦٫۸۳۲ )۱۲٦٫۸۱۲( ۱۲٦٫۸۱۷ خيارات صرف العمالت األجنبية

 ۱۱٫۷۱۱٫۷۲۸ ۲۸٫۸٦۷٫٥۹۲ ۳۱٫۰۲٦٫۲۰٦ ۲۱٫۳٤۲٫۸۱٦ ۳٫۸٦۰٫۱٤٤ ۹٦٫۸۰۸٫٤۸٦ )۸۲۲٫۸۰٥( ۸٤۱٫۷۸۸ /رأس المالعقود مقايضة أسعار الفائدة

 - - - ۸۸٫۲۱۹ ٥٫۱۹۹ ۹۳٫٤۱۸ )۷۲۹( ۷۲۹ عقود خيارات السلع

 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
 ۱٫۲٥٤٫٤۹٦ )۱٫٤۸۱٫۹۲۷( ۲۸۱٫٤۸۳٫۷۳۷ ۸۷٫۲۹۲٫٤٦۹ ۸۷٫٤۱۹٫٥۳۷ ٦٦٫۱۹۲٫٤۱۱ ۲۸٫۸٦۷٫٥۹۲ ۱۱٫۷۱۱٫۷۲۸ 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
أدوات مشتقة محتفظ بها لتغطية 

 التدفقات النقدية:
        

 عقود مقايضة أسعار الفائدة
 

٤٦٫۸۲۷ )۲۱٫۱۰۳( ٤٫۸۰۰٫۰۰۰ - ۱٫٦٥۰٫۰۰۰ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹٥۰٫۰۰۰ - 

أدوات مشتقة محتفظ بها لتغطية القيمة 
 العادلة:

        

 ۲۷۲٫۸٦۷ ۱٫٤۹۱٫۷۳۲ ۸۳٫۳٥۲ - ٥۹۱٫۷٥۰ ۲٫٤۳۹٫۷۰۱ )۱٤۲٫۷٤۷( ۹٫۱۳۲ عقود مقايضة أسعار الفائدة
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 ۱۱٫۹۸٤٫٥۹٥ ۳۲٫۳۰۹٫۳۲٤ ٦۷٫٤۷٥٫۷٦۳ ۸۹٫۰٦۹٫٥۳۷ ۸۷٫۸۸٤٫۲۱۹ ۲۸۸٫۷۲۳٫٤۳۸ )۱٫٦٤٥٫۷۷۷( ۱٫۳۱۰٫٤٥٥ اإلجمالي
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
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                         اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 األدوات المشتقة (تتمة) ۳٦

 
 أنواع منتجات المشتقات

 
هي اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر وتاريخ محدد في المستقبل.  العقود اآلجلة

 العقود اآلجلة هي عقود يتم التعاقد بها خارج البورصة.
 

هي اتفاقيات بين طرفين لتبادل الفوائد أو فروقات النقد األجنبي استنادا على مبلغ اسمي  عقود مقايضة أسعار الفائدة
 متغيرفإن الطرفين المقابلين عادة يتبادلون دفعات فوائد بسعر ثابت و معين. بالنسبة إلى عقود مقايضة أسعار الفائدة

يضة أسعار الفائدة فإن المبالغ المحددة يتم مبادلتها استنادا على القيمة االسمية في العملة الواحدة. بالنسبة لعقود مقا
 بعمالت مختلفة.

 
لشراء أو لبيع كمية معينة من السلع أو األدوات   هي اتفاقيات تعاقدية تثبت الحقوق وليس االلتزامات، عقود الخيارات

 سواء كان في تاريخ مستقبلي معين أو أي وقت خالل فترة محددة.  المالية بسعر محدد،
 
 خاطر االئتمان ذات الصلة باألدوات المشتقة م
 

تنشأ مخاطر االئتمان ذات الصلة باألدوات المالية المشتقة من احتمال إخالل الطرف المقابل بااللتزامات التعاقدية 
المجموعة والمقتصرة على القيمة العادلة اإليجابية لألداة المفضلة للمجموعة والتقلبات المستقبلية المحتملة. نظراً ألن 

لديها ضمانات نقدية من الطرف المقابل إلى حدود القيمة العادلة. إن معظم العقود المفضلة ذات القيمة العادلة 
(وكذلك مخاطر االئتمان) هي مخاطرة للمؤسسات المالية. تتم إدارة المخاطر االئتمانية وفقا للتسهيالت الموافق 

 ة بموجب "ملحق دعم االئتمان".عليها، وفي حاالت عديدة تخضع لضمانات إضافي
 

 األدوات المشتقة المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض المتاجرة
 

تتعلق معظم األنشطة التجارية لمشتقات المجموعة بالبيع وتغطية المركز. تشمل أنشطة البيع تقديم منتجات للعمالء 
 الية والمتوقعة.بأسعار تشجيعية حتى يتمكنوا من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الح

 
 تتم إدارة المتاجرة بمشتقات أسعار الفائدة وفقا للحدود التي يوافق عليها مجلس اإلدارة.

 
 األدوات المشتقة المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية

 
ر تستخدم المجموعة المشتقات كجزء من إدارة مجوداتها ومطلوباتها ألغراض التغطية لتقليل مخاطر العملة وأسعا

الفائدة. ويتم تحقيق ذلك بتغطية أدوات مالية معينة والمعامالت المتوقعة وإستراتيجية التغطية مقابل تعرضات 
 الميزانية العمومية.

 
تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة والعقود اآلجلة لتغطية التعرض إلى مخاطر التدفق النقدي الناتجة من 

متوسطة األجل ذات المعدل المتغير. تستخدم المجموعة أيضا عقود مقايضة أسعار  بعض ودائع العمالء والقروض
الفائدة لتغطية التعرض إلى مخاطر التدفق النقدي الناتجة من معدل الفائدة المتغير على بعض القروض والذمم 

تفاصيل بند التغطية وأداة بما في ذلك   المدينة. وفي هذه الحاالت يتم بصورة رسمية تسجيل عالقة التغطية وأهدافها،
 ويتم احتساب المعامالت كتغطية التدفق النقدي.  . التغطية

 
كذلك تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة للتغطية مقابل التغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية 

  رسمية تسجيل عالقة التغطية وأهدافها، االستثمارية الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة. وفي هذه الحاالت، يتم بصورة
 ، ويتم احتساب المعامالت كتغطية للقيمة العادلة. بما في ذلك تفاصيل بند التغطية وأداة التغطية
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 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

 القطاعات التشغيلية   ۳۷
 

 تنقسم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية :
 

الحسابات الجارية وحسابات التوفير وودائع العمالء   . األعمال المصرفية للشركات تمثل التمويل المنظم أ)
والسحب على المكشوف والتمويل التجاري والقروض اآلجلة للحكومة والشركات والعمالء التجاريين 

 اإلسالمي؛ والخدمات المصرفية االستثمارية والمنتجات اإلسالمية المقدمة من خالل الوطني 
   

الخدمات المصرفية لألفراد تمثل القروض والودائع لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروة  ب)
 وإدارة الموجودات والتمويل االستهالكي؛وخدمات وساطة حقوق الملكية 

 
 الخزينة بين البنوك؛تمثل أنشطة الخزينة إدارة محفظة استثمارات المجموعة وإدارة األموال وعمليات  ج)

 
الدخل والرسوم المتحصلة والمصاريف التي تم دفعها من قبل شركات    تمثل األنشطة المصرفية اإلسالمية ) د

 الخدمات المصرفية اإلسالمية التابعة؛ و
 

إدارة العقارات وخدمات وساطة  مصر وتنفيذ و اإلمارات دبي الوطني بنك تشمل العمليات األخرى هـ)   
 األسهم ومهام العمليات والدعم. 
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              اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 

 التشغيلية (تتمة)القطاعات   ۳۷
 
 
 
 
 

األعمال المصرفية 
 للشركات 
 ألف درهم

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

الخدمات المصرفية 
 لألفراد

 ألف درهم
--------------- 

 الخزينة 
 

 ألف درهم
--------------- 

أنشطة مصرفية 
 إسالمية*

 ألف درهم
--------------- 

 أخرى
 

 ألف درهم
--------------- 

 اإلجمالي
 ألف درهم

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

       ٥۲۰۱ديسمبر  ۳۱
 ۱۰٫۲٤۱٫۲٦٤ ۱٫٦۹۲٫٤۰۰ ۱٫٦۷٥٫٤۳۲ )۲۷٦٫۱٤۷( ۳٫٥۳۸٫٤۹۷ ۳٫٦۱۱٫۰۸۲ من المنتجات اإلسالمية بعد خصم التوزيعات للمودعين والدخلالفوائد  دخلصافي 

 ٤٫۹۸٦٫۸۰۲ ۳۰۱٫۷۹۰ ۷۳۹٫٦٥۱ ٤۷٥٫٦۲٤ ۲٫۱٥۲٫۳٤۸ ۱٫۳۱۷٫۳۸۹ والدخل اآلخر. صافي الرسوم والعموالت 
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 ۱٥٫۲۲۸٫۰٦٦ ۱٫۹۹٤٫۱۹۰ ۲٫٤۱٥٫۰۸۳ ۱۹۹٫٤۷۷ ٥٫٦۹۰٫۸٤٥ ٤٫۹۲۸٫٤۷۱ ي.التشغيل الدخلإجمالي 
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 )٤٫۷۱۹٫٤۳۷( )۱٫۳۱۷٫۷۰۰( )۹۸۳٫۱۹٥( )۱۳۱٫۳٥۷( )۱٫۹٤۲٫۳٤٥( )۳٤٤٫۸٤۰( مصروفات عمومية وإدارية
 )۳٫٤۰٦٫٤٦٥( )٥۱٫٦۷٥( )۹۰٤٫۷۲۲( ۱۱٫۳۸۷ )٤۷۷٫۹۷٥( )۱٫۹۸۳٫٤۸۰( صافي خسارة انخفاض القيمة المحددة للموجودات المالية 

 ۱٦٦٫۳٥۷ ۱٦٥٫٥۰٤ ۸٥۳ - - - مشتركة مشاريعشركات زميلة و  حصة من أرباحال
 )۱٤٤٫۷٥۳( )۱۱۰٫۹۸۱( - )۹٫۳٦۲( )٤٫٤۱۷( )۱۹٫۹۹۳( رسوم ضريبة 

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
 ۷٫۱۲۳٫۷٦۸ ٦۷۹٫۳۳۸ ٥۲۸٫۰۱۹ ۷۰٫۱٤٥ ۳٫۲٦٦٫۱۰۸ ۲٫٥۸۰٫۱٥۸ أرباح المجموعة للسنة

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
 ٤۰٦٫٥٦۰٫۱۷٥ ۲۲٫۹٦٥٫۸۳٥ ٤۹٫٥۷۱٫۲۷۷ ٤۱٫۹٥۹٫۰٦۸ ٥۳٫۸۹۷٫۸۲٥ ۲۳۸٫۱٦٦٫۱۷۰ موجودات القطاع

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
 ٤۰٦٫٥٦۰٫۱۷٥ ۸۷٫٥۱٤٫۹۱۱ ٥۳٫٦۰۰٫۸۸۳ ۲۷٫۹٦۸٫٥٤۳ ۱۲۱٫۳۳۰٫۰۸۳ ۱۱٦٫۱٤٥٫۷٥٥ المساهمينمطلوبات القطاع وحقوق 

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



٧٣ 

              اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 لقطاعات التشغيلية (تتمة). ا۳۷
 
 
 
 
 

األعمال المصرفية 
 للشركات 
 ألف درهم

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

الخدمات المصرفية 
 لألفراد

 درهمألف 
--------------- 

 الخزينة 
 

 ألف درهم
--------------- 

أنشطة مصرفية 
 إسالمية*

 ألف درهم
--------------- 

 أخرى
 

 ألف درهم
--------------- 

 اإلجمالي
 ألف درهم

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

       ٤۲۰۱ديسمبر  ۳۱
 ۹٫٤۹٦٫۲۱۹ ۷۳۳٫۲۱۱ ۱٫٤۰۲٫۸۱٤ ۱٤۳٫۸۸٦ ۳٫۷۰٦٫۳٦۱ ۳٫٥۰۹٫۹٤۷ من المنتجات اإلسالمية بعد خصم التوزيعات للمودعين والدخل دخل الفوائد صافي

 ٤٫۹٤٥٫٦۷۲ ٤٤۳٫۲۰۱ ٥۹۰٫٥۰۸ ٦۹۱٫۲۸۳ ۱٫۹۱٤٫۸۸۷ ۱٫۳۰٥٫۷۹۳ والدخل اآلخرصافي الرسوم والعموالت 
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 ۱٤٫٤٤۱٫۸۹۱ ۱٫۱۷٦٫٤۱۲ ۱٫۹۹۳٫۳۲۲ ۸۳٥٫۱٦۹ ٥٫٦۲۱٫۲٤۸ ٤٫۸۱٥٫۷٤۰ الدخل التشغيليإجمالي 
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 )٤٫۳۸۸٫۸۱۸( )۱٫٤۹۹٫۰٥۷( )۷۸٥٫۱۷٦( )۹۲٫۲۳۲( )۱٫۷۱۰٫٤۸٥( )۳۰۱٫۸٦۸( مصروفات عمومية وإدارية
 )٤٫۹۹٤٫۸۱۸( )۳٦٫٤۷٦( )۹۱٦٫٦۰۹( ۳۱٫٦٥٦ )۲۷٦٫۳٥۱( )۳٫۷۹۷٫۰۳۸( صافي خسارة انخفاض القيمة المحددة للموجودات المالية 

 ۲۰۹٫۹٥۲ ۲۰٦٫٤۷۳ ۳٫٤۷۹ - - - مشتركة مشاريعشركات زميلة و  حصة من أرباحال
 )۱۲۹٫۱۷۷( )۱۰٤٫۸۱۱( - )٤٫۷۲٤( )۳٫٤۸۸( )۱٦٫۱٥٤( رسوم ضريبة 

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
 ٥٫۱۳۹٫۰۳۰ )۲٥۷٫٤٥۹( ۲۹٥٫۰۱٦ ۷٦۹٫۸٦۹ ۳٫٦۳۰٫۹۲٤ ۷۰۰٫٦۸۰ أرباح المجموعة للسنة

 ========= ========= ========= ========= ======== ======== 
 ۳٦۳٫۰۲۰٫۹۹۱ ۱٥٫۹۳٤٫٥۰٥ ٤٥٫٥٥۰٫۷٤٥ ٤۲٫٥۱۲٫۹۸٦ ٤۷٫۸۲۲٫۱٤۰ ۲۱۱٫۲۰۰٫٦۱٥ موجودات القطاع

 ========= ========= ========= ========= ======== ======== 
 ۳٦۳٫۰۲۰٫۹۹۱ ۷۱٫٤۲۸٫۳۳۱ ٤۷٫٥۰۷٫۲٤۸ ۲٤٫۸٦۳٫۷٥۹ ۱۲۰٫۲۷۷٫۳۷۰ ۹۸٫۹٤٤٫۲۸۳ مطلوبات القطاع وحقوق المساهمين

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

 



٧٤ 

              اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 المشتركة  مشاريعالشركات التابعة والزميلة وال     ۳۸

 
 المشتركة للمجموعة هي كما يلي: مشاريعإن الشركات التابعة الرئيسية والزميلة وال   

 
  ٥۲۰۱ديسمبر  ۳۱كما في 

 
النسبة المئوية  

 بلد التأسيس طبيعة األعمال للمساهمة
 ------ ------------- ------- الشركات التابعة 

 دبي إ.ع.م. خدمات إدارة مركز االتصال ۱۰۰ بز كونتاكت سنتر سوليويشنز ذ.م.م.
 دبي إ.ع.م. خدمات مصرفية إسالمية ۱۰۰ مصرف دبي ش م ع 

 دبي إ.ع.م. خدمات تمويل تجاري ۱۰۰ ذ.م.م. اإلمارات لخدمات التمويل والتجارة
 دبي إ.ع.م. إدارة األموال ۱۰۰ (ش.م.خ)اإلمارات للخدمات المالية 

   . جيرسي أصولإدارة  ۱۰۰ مدراء محافظ اإلمارات (جيرسي) المحدودة 
معامالت اإلقراض متوسطة األجل  ۱۰۰ اإلمارات دبي الوطني الدولية للتمويل المحدودة 

 وسوق المال
 جزر الكايمان

 دبي إ.ع.م. خدمات عقارية  ۱۰۰ اإلمارات دبي الوطني العقارية ذ.م.م.
 دبي إ.ع.م. خدمات وساطة  ۱۰۰ اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية 

 دبي إ.ع.م. إدارة األصول ۱۰۰ اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول المحدودة
 دبي إ.ع.م. خدمات مصرفية إسالمية ۹۹٫۹ اإلمارات اإلسالمي (ش.م.ع) 

 دبي إ.ع.م. تمويل استهالكي  ۱۰۰ اإلمارات المالية للتمويل االستهالكي ذ.م.م. 
 دبي إ.ع.م. األصولإدارة  ۱۰۰ محافظ اإلمارات ذ.م.م.

 المملكة العربية السعودية خدمات استثمارية ۱۰۰ اإلمارات دبي الوطني كابيتال (السعودية) المحدودة
   . جيرسي خدمات إدارة صناديق االئتمان ۱۰۰ المحدودةشركة ائتمان بنك دبي الوطني (جيرسي) 

 دبي إ.ع.م. تنظيم الخدمات المشتركة ۱۰۰ شركة تنفيذ ذ.م.م
شركة مرشحة ألعمال الرهن  ۱۰۰ الشركة السعودية للتمويل العقاري

 العقاري 
 المملكة العربية السعودية 

 انجلترا األصولإدارة  ۱۰۰ مختارةدبي الوطني فرع لندن، شركة  اإلمارات
 مصر خدمات مصرفية ۱۰۰ اإلمارات دبي الوطني مصر بنك
    

    الشركات الزميلة:
                                                                                   دبي إ.ع.م.                                                                                                                    تأمينات عامة وتأمين على الحياة ۳٦٫۷ الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)

    
    المشتركة  مشاريعال
    

 دبي إ.ع.م خدمات إنجاز معامالت البطاقات ٥۱ إنترناشيونال ذ.م.منتورك 
 

 فيما يلي شركات أخرى تم دمجها من قبل المجموعة  بناءاً على تقييم السيطرة: 
  
 طبيعة األعمال  
 -------------- 

 شركة ذات أغراض خاصة لتوريق الموجودات ليمتد  ۲إيمبيلم فاينانس كومبني نمبر 
 شركة ذات أغراض خاصة لتوريق الموجودات إيميرتس إن بي دي أوتو فاينانسج ليمتد  

 شركة ذات أغراض خاصة لتوريق الموجودات المحدودة  ۱شركة اإلمارات دبي الوطني لتمويل الموجودات رقم 
 لتوريق الموجوداتشركة ذات أغراض خاصة  المحدودة  ۲شركة اإلمارات دبي الوطني لتمويل الموجودات رقم 

 شركة ذات أغراض خاصة لتوريق الموجودات شركة اإلمارات دبي الوطني لرأس مال الشق األول المحدودة
لرأس مال الشق األول  ۲۰۱٤شركة اإلمارات دبي الوطني 

 المحدودة
 شركة ذات أغراض خاصة لتوريق الموجودات

 ذات أغراض خاصة لتوريق الموجوداتشركة  مصرف اإلمارات اإلسالمي للصكوك المحدودةشركة 
      

تم اإلفصاح عنها في  ۲۰۱٤وعام  ۲۰۱٥إن أية تغييرات جوهرية في الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة خالل عام  
 . ۱۱رقم اإليضاح 

 
 



٧٥ 

              اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

 عقود االيجار التشغيلية      ۳۹
 

 يتم سداد ايجارات عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء الخاصة بالمجموعة كما يلي:   ،ديسمبر ۳۱كما في 
 
 ۲۰۱٥ 

 ألف درهم
--------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
--------- 

 ٤٥٫٥۹۸ ۷۲٫٥۸٤ أقل من سنة واحدة 
 ۱۰٥٫۹۷۲ ۱۰۸٫۸۲٦ بين سنة واحدة وخمس سنوات 

 ۹٫٤۳۷ ۱۲٫٤٤۳ أكثر من خمس سنوات 
 ---------- ---------- 
 ۱۹۳٫۸٥۳ ۱٦۱٫۰۰۷ 
 ====== ====== 

 
 االلتزامات واالرتباطات الطارئة    ٤۰

 
 ديسمبر كآالتي: ۳۱(أ)   كانت االلتزامات واالرتباطات الطارئة للمجموعة بتاريخ 

 
 ۲۰۱٥ 

 ألف درهم
-------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم
-------- 

 ۷٫۹٦۳٫٦٤٦ ۹٫٥۷۸٫۱۲۷ خطابات اعتماد
 ٤۱٫٤٥۹٫۸۰۲ ٤٥٫۲٤۹٫٦۹٤ الضمانات 

 ۱٫۰۲۷٫٦۲۸ ٤۹۸٫٥۱٦ المطلوبات على المشاركة في المخاطر
 ۱۷٫۸۹۲٫۱۲٤ ۲۳٫٥٥۰٫٥۰٥ *التزامات قروض غير قابلة لإللغاء

 --------------- --------------- 
 ۷۸٫۸۷٦٫۸٤۲ ٦۸٫۳٤۳٫۲۰۰ 
 ======== ======== 
 

خالل فترة محددة تخضع بإجراء سحوبات على التسهيالت للسماح  اً تعاقدي اً التزام لإللغاءة قابلالقروض غير الالتزامات تمثل * 
، وكشرط مسبق لسحب المبلغ إجراء أي معاملة سحبااللتزامات قد تنتهي دون  باعتبار أن هذهنهاء. اإللشروط سابقة وشروط 
 .على وجه التحديداالحتياجات النقدية المستقبلية  إجمالي المبالغ التعاقدية ال تمثل بالضرورةيتعين االلتزام به، فإن 

 
 القبوالت)  ب(
 

. ولهذا ۳۹يتم االعتراف بالقبوالت ضمن بيان المركز المالي مع المطلوبات المماثلة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ال توجد التزامات خارج بنود بيان المركز المالي على القبوالت.

 
 رأسماليةالتزامات )  ج(
 

، بلغت التزامات المجموعة فيما يتعلق بالتحسينات الخاصة بالفروع ومشاريع التحكم اآللي ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 
 مليون درهم).  ۳۷۹: ۲۰۱٤مليون درهم ( ۳۹۱  بالفروع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٧٦ 

              اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 معامالت األطراف ذات العالقة ٤۱

 
 تملك التي الشركة%)، ٥٥٫٦( الحكومية لالستثمارات دبي مؤسسة قبل من جزئيا مملوكة الوطني دبي اإلمارات مجموعة
 .األغلبية حصة فيها دبي حكومة

 
وصلت نسبة الودائع المقدمة من والقروض الممنوحة إلى كيانات ذات صلة بالحكومة، بخالف تلك التي تم االفصاح عنها 

التوالي من إجمالي الودائع ) على ۲۰۱٤في عام  %۱۰% (۷و)، ۲۰۱٤% في عام ۷% (۹بشكل فردي، إلى 
تقوم هذه الكيانات بإدارة أعمالها التجارية على نحو مستقل، وتجرى جميع التعامالت المالية مع  والقروض للمجموعة.

 المجموعة على أساس تعامالت بين طرفين ال تربطهما مصلحة مشتركة.
 

التي هي كيانات غير حكومية ذات صلة. وتتم تجري المجموعة أيضا معامالت مصرفية مع أطراف معينين ذوي عالقة، 
بما في ذلك أسعار الفائدة والضمان السائدة في نفس الوقت للمعامالت   ، هذه المعامالت بصورة أساسية بنفس الشروط

 المقارنة مع أطراف ليس لها عالقة وال تنطوي على ما يزيد عن نسبة المخاطر االعتيادية. 
 

 :وفق الشروط التجارية االعتيادية وهي على النحو التالي طراف ذات عالقةأرصدة ومعامالت أيتم ترحيل 
 

 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
 ألف درهم 

------------- 
 ألف درهم

------------- 
   قروض وذمم مدينة: 

 ۱۰٦٫٦۷٦٫٤۲۳ ۱۲۰٫۷٤۷٫۹۸٤ لمساهم األغلبية التابع للشركة األم األساسية  
 ۸۲٤٫۸٤۲ ۱٫٤٦۹٫٥٦۱ للشركة األم 

 ٤٥۰٫۸٦۱ ۱٫٦۰۸٫۳۷۷ ألعضاء مجلس اإلدارة والشركات ذات العالقة
 - ۲٦٫٤٦٦  ومشاريع مشتركة لشركات زميلة

 --------------- -------------- 
 ۱۲۳٫۸٥۲٫۳۸۸ ۱۰۷٫۹٥۲٫۱۲٦ 
 ========= ======== 
 
   
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 

 ألف درهم : والودائع اإلسالمية ودائع العمالء
------------- 

 ألف درهم
------------- 

 ۳٫۱۸٤٫۳٥۱ ۳٫۸۲۸٫٥۲۷ من مساهم األغلبية التابع للشركة األم األساسية  
 ٦٫۹٦٥٫٤۸٥ ٦٫٦۸٦٫٤۸۱ من الشركة األم 

 ۱۹٥٫۲۲۲ مشتركة  مشاريعمن شركات زميلة و
------------- 

٥۳٤٫٤٦۰ 
------------- 

 ۱۰٫۷۱۰٫۲۳۰ 
======== 

۱۰٫٦۸٤٫۲۹٦ 
======== 

 
 
 
 
 



٧٧ 

              اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 (تتمة) معامالت األطراف ذات العالقة ٤۱
 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
 ألف درهم ألف درهم 
 ------------ ------------- 

 ٤۳٫٥٥۹ ٥٫۹۱۳ استثمار في سندات حكومة دبي 
 ٤۸٤٫٤۹۱ ۲۹۰٫۸۰۲ قروض واستثمارات في صناديق مدارة من قبل المجموعة

 ۹٫۰٦٦ ۹٫٤٦۸ التزامات نحو الشركات الزميلة 
 ۲۱٤٫۳۰۹ ۲۸۷٫۷۹٤ مشتركة مشاريعمقدمة إلى شركات زميلة ودفعات 

 ۲٫۹٥۰ ٤٫۹۱٥ مشتركة مشاريعدفعات مستلمة من شركات زميلة و
 ۹٤٫٦۱۹ ۷۰٫٤۸۲ الرسوم المستلمة بخصوص الصناديق التي تديرها المجموعة 

 ۱٥٫۱٥۱ ۱۱٫٥٦٦ الفائدة المدفوعة لصناديق تديرها المجموعة
 ٤۱۳ )٥٥۲(  مشتركة  مشاريععلى  من قبل)/المدفوعة المدفوعة(الفائدة 

 ٦٫۳۹۰ ۸٫۱۸۳  عن حضور الجلسات أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
   

   تعويضات كبار المسئولين اإلداريين
 ٥٦٫٦٥۳ ٦٥٫۸۱٦ مزايا الموظفين قصيرة األجل

 ۱٫۱۰۹ ۱٫٤٦۱ المزايا الوظيفية بعد الخدمة
 ----------- ----------- 
 ٦۷٫۲۷۷ ٥۷٫۷٦۲ 
 ====== ====== 
  

إن كبار المسئولين اإلداريين هم هؤالء األشخاص الذين لديهم السلطة والمسئولية للتخطيط وإدارة ومراقبة نشاطات المجموعة 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

 
لم يتم تسجيل خسائر انخفاض في القيمة مقابل األرصدة قيد السداد خالل السنة لدى كبار المسئولين اإلداريين ولم يتم تخصيص 

 .السنةبدالت محددة النخفاض القيمة على األرصدة مع كبار المسئولين اإلداريين وعالقاتهم المباشرة عند نهاية 
 

 
 

 
 
  



٧٨ 

              اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات   ٤۲
 

فيما يلي بيان تحليل المركز المالي للمجموعة وفقاً لألقاليم الجغرافية التالية ودون احتساب أي ضمانات إضافية أو أي ضمانات 
 ائتمانية مساعدة. 

 
 دول مجلس  :٥۲۰۱ديسمبر  ۳۱

 التعاون الخليجي
 ألف درهم

 دول مجلس 
 التعاون الخليجي

 ألف درهم

 دولية
 

 ألف درهم
 اإلجمالي

 
 ألف درهم

 ------------- ------------- ------------- ------------- 
86Bالموجودات     

 ٥٤٫۹۷٤٫٦۷۰ ٤٫۰۰۱٫۸۱۳ ۱٫٦۳٥٫٦۸٥ ٤۹٫۳۳۷٫۱۷۲ نقد وودائع لدى المصرف المركزي
 ۳۹٫۸۳٦٫٥۸٤ ۳۱٫٥۷۰٫۲٦۰ ۳٫۱۷۷٫۱۲۹ ٥٫۰۸۹٫۱۹٥ مستحق من البنوك

 ۱٫٦۷۸٫۸٦۹ ۱٫۱٤٥٫٤۲۲ ۹٫٥۱۳ ٥۲۳٫۹۳٤ أوراق مالية للمتاجرة 
 ۱٥٫۹۲٦٫٥۸۱ ۱۱٫۱۳٦٫۱۹۹ ۱٫۸۳۲٫٦۱۳ ۲٫۹٥۷٫۷٦۹ أوراق مالية استثمارية

 ۲۲٦٫٦۹٦٫٥٤۱ ۱۱٫۲۷۷٫۰۲۲ ۳٫۸۲۷٫۷۱۳ ۲۱۱٫٥۹۱٫۸۰٦ القروض والذمم المدينة  
 ٤۳٫۸۸٤٫۳۱۷ ۲۷۸٫۳۹۲ ٤٫۳۱۳٫۲۳۰ ۳۹٫۲۹۲٫٦۹٥ ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي

 ۱٫٦۱٥٫۰۲۱ ۱۷٫۸۷۲ - ۱٫٥۹۷٫۱٤۹ مشتركة مشاريعاستثمارات في شركات زميلة و
 ۲٫٦٦۹٫۰۷۹ ۸۱۲٫۸٥٦ ٥۸۱٫٤۳۸ ۱٫۲۷٤٫۷۸٥ القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 ۸۰٥٫۹۳۷ - - ۸۰٥٫۹۳۷ عقارات استثمارية
 ۳٫۷۱۲٫۷٤۹ ۳۷۲٫٥۷۲ ٤۰٫٤٤٤ ۳٫۲۹۹٫۷۳۳ قبوالت العمالء

 ۲٫۳۹٦٫۳۱٤ ۳۸۰٫۹٤۷ ۲۹٫۷٥۸ ۱٫۹۸٥٫٦۰۹ ممتلكات ومعدات 
 ٦٫۰۳۰٫۸۲٥ ٤٥۰٫۸۰۷ - ٥٫٥۸۰٫۰۱۸ الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة

 ٦٫۳۳۲٫٦۸۸ ۱٥۹٫۹۲۷ ۹۹٫٦۸٤ ٦٫۰۷۳٫۰۷۷ موجودات أخرى 
  ------------- ------------- ------------- ------------- 

 ٤۰٦٫٥٦۰٫۱۷٥ ٦۱٫٦۰٤٫۰۸۹ ۱٥٫٥٤۷٫۲۰۷ ۳۲۹٫٤۰۸٫۸۷۹ إجمالي الموجودات
 ========= ========= ========= ========= 

87Bالمطلوبات     

 ۱۸٫۸۲۲٫۷۱۹ ۱۱٫٥٤٥٫٤۳۰ ۲٫۰۳۰٫۳٦۲ ٥٫۲٤٦٫۹۲۷ مستحق للبنوك
 ۲۲٤٫۳۸٥٫۲۱۳ ۳٦٫۰۳٥٫۸۱٦ ٥٫٥۳۷٫۳۸۳ ۱۸۲٫۸۱۲٫۰۱٤ ودائع العمالء

 ٦۲٫۸٤٦٫٦۹۲ ٤۳۹٫۷۹۲ ۱٤٫۲٤۹٫۱۷۱ ٤۸٫۱٥۷٫۷۲۹ ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
 ۲٤۸٫۳۳٤ ۱۱۷٫۹۲۲ - ۱۳۰٫٤۱۲ اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك

 ۳۱٫۲۸۷٫۳٤۲ ۳۱٫۲۸۷٫۳٤۲ - - ديون مصدرة و أموال مقترضة أخرى 
 ۳٫٦۷۲٫٥۰۰ - - ۳٫٦۷۲٫٥۰۰ صكوك مستحقة الدفع 

 ۲٫٦۱۰٫۲۰٥ ۲٫۰۲٥٫۰۱۹ ۱٤۹٫٤۸۰ ٤۳٥٫۷۰٦ القيمة العادله السالبة للمشتقات
 ۳٫۷۱۲٫۷٤۹ ۳۷۲٫٥۷۳ ٤۰٫٤٤۲ ۳٫۲۹۹٫۷۳٤ العمالءقبوالت 

 ۸٫۲۲٥٫۸۹٤ ٥۷٦٫۹۷۰ ۱٥۰٫۳۱۱ ۷٫٤۹۸٫٦۱۳ مطلوبات أخرى
 ٥۰٫۷٤۸٫٥۲۷ - - ٥۰٫۷٤۸٫٥۲۷ إجمالي حقوق المساهمين 

 ------------- ------------- ------------- ------------- 
 ٤۰٦٫٥٦۰٫۱۷٥ ۸۲٫٤۰۰٫۸٦٤ ۲۲٫۱٥۷٫۱٤۹ ۳۰۲٫۰۰۲٫۱٦۲ إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين 

 ========= ========= ========= ========= 
 ٥٤٫۸۲۷٫۸۲۱ ۹٫٥۹٤٫٦۰٤ ٦٫٤۸۸٫٥۲۷ ۳۸٫۷٤٤٫٦۹۰ التوزيع الجغرافي لخطابات االعتماد والضمانات

88B۳۱  ٤۲۰۱ديسمبر:      

 ۳٦۳٫۰۲۰٫۹۹۱ ۳٤٫۰٦۰٫۱٦۳ ۲۸٫۷۱٤٫۰۹۳ ۳۰۰٫۲٤٦٫۷۳٥ التوزيع الجغرافي للموجودات 
 ========= ========= ======== ========= 

 ۳٦۳٫۰۲۰٫۹۹۱ ٦۰٫۳۳۲٫٤۱۸ ۲٥٫٤۸۷٫۹۳٥ ۲۷۷٫۲۰۰٫٦۳۸ التوزيع الجغرافي للمطلوبات و حقوق المساهمين 
 ========= ========= ======== ========= 

 ٤۹٫٤۲۳٫٤٤۸ ۳٫۸۱٤٫٥۹۸ ٥٫٦٤٥٫٤٦۱ ۳۹٫۹٦۳٫۳۸۹ التوزيع الجغرافي لخطابات االعتماد والضمانات 
 ========= ========= ======== ========= 



٧٩ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 

 الموجودات والمطلوبات المالية    ٤۳
 

  :الدفتريةالتصنيف المحاسبي والقيم 
  

 لها.  الدفتريةيوضح الجدول التالي تصنيف المجموعة لجميع فئات الموجودات و المطلوبات المالية و القيم 
 

مصنفة بالقيمة  :۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 
العادلة من خالل 

 و الخسارةاالربح 
 ألف درهم

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

محتفظ بها حتى 
 تاريخ االستحقاق

 
 ألف درهم

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

 متاح
 للبيع

 
 ألف درهم

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

 القروض
 والذمم المدينة

 
 ألف درهم

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

 التكلفة
 المطفأة

 
 ألف درهم

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

 أدوات
 التغطية

 
 ألف درهم

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

 إجمالي
 القيمة

 *الدفترية
 ألف درهم

---------------- 
        الموجودات المالية 
 ۳۹٫۸۳٦٫٥۸٤ - ۳۹٫۸۳٦٫٥۸٤ - - - - مستحق من البنوك

 ۱٫٦۷۸٫۸٦۹ - - - - - ۱٫٦۷۸٫۸٦۹ أوراق مالية للمتاجرة 
 ۱٥٫۹۲٦٫٥۸۱ - - - ۱٥٫٥۳۰٫۰٥۸ ۲٤۸٫۲۸٦ ۱٤۸٫۲۳۷ أوراق مالية استثمارية 

 ۲۲٦٫٦۹٦٫٥٤۱ - - ۲۲٦٫٦۹٦٫٥٤۱ - - - القروض والذمم المدينة 
 ٤۳٫۸۸٤٫۳۱۷ - - ٤۳٫۸۸٤٫۳۱۷ - - - ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي

 مشاريعاستثمارات في شركات زميلة و
 مشتركة

- - - - ۱٫٦۱٥٫۰۲۱ - ۱٫٦۱٥٫۰۲۱ 

 ۲٫٦٦۹٫۰۷۹ ٥۱٫۳۲۸ - - - - ۲٫٦۱۷٫۷٥۱ القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
 ٥۹٫٦۲۷٫۳٦۱ - ٥۹٫٦۲۷٫۳٦۱ - - - - أخرى

 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
 ٤٫٤٤٤٫۸٥۷ ۲٤۸٫۲۸٦ ۱٥٫٥۳۰٫۰٥۸ ۲۷۰٫٥۸۰٫۸٥۸ ۱۰۱٫۰۷۸٫۹٥ ٦٦۱٫۳۲۸ ۳۹۱٫۹۳٤٫۳٥۳ 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 

        المطلوبات المالية
 ۱۸٫۸۲۲٫۷۱۹ - ۱۸٫۸۲۲٫۷۱۹ - - - - مستحق للبنوك
 ۲۲٤٫۳۸٥٫۲۱۳ - ۲۲٤٫۳۸٥٫۲۱۳ - - - - ودائع العمالء 

 ٦۲٫۸٤٦٫٦۹۲ - ٦۲٫۸٤٦٫٦۹۲ - - - - للعمالء على أساس النظام اإلسالميودائع  
 ۲٤۸٫۳۳٤ - ۲٤۸٫۳۳٤ - - - - اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك 

 ۳۱٫۲۸۷٫۳٤۲ - ۳۱٫۲۸۷٫۳٤۲ - - - - ديون مصدرة وأموال مقترضة أخرى
 ۳٫٦۷۲٫٥۰۰ - ۳٫٦۷۲٫٥۰۰ - - - - صكوك مستحقة الدفع 

 ۲٫٦۱۰٫۲۰٥ ٤۳۸٫۲٤۷ - - - - ۲٫۱۷۱٫۹٥۸ السالبة للمشتقاتالقيمة العادلة 
 ۱۱٫۹۳۸٫٦٤۳ - ۱۱٫۹۳۸٫٦٤۳ - - - - أخرى

 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
 ۲٫۱۷۱٫۹٥۸ - - - ۳٥۳٫۲۰۱٫٤٤۳ ٤۳۸٫۲٤۷ ۳٥٥٫۸۱۱٫٦٤۸ 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
 

 *ال يوجد اختالف جوهري بين القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات (التي لم تقيم بالقيمة العادلة) وقيمها العادلة.
 

- -      
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                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 
 (تتمة) والمطلوبات الماليةالموجودات   ٤۳

 
   

مصنفة بالقيمة  :۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱كما في 
العادلة من خالل 

 و الخسارةاالربح 
 ألف درهم

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

محتفظ بها حتى 
 تاريخ االستحقاق

 
 ألف درهم

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

 متاح
 للبيع

 
 ألف درهم

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

 القروض
 والذمم المدينة

 
 ألف درهم

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

 التكلفة
 المطفأة

 
 ألف درهم

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

 أدوات
 التغطية

 
 ألف درهم

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

 إجمالي
 القيمة

 *الدفترية
 ألف درهم

---------------- 
        الموجودات المالية 
 ۱۹٫۸۱۲٫۰٦۷ - ۱۹٫۸۱۲٫۰٦۷ - - - - مستحق من البنوك

 ۸۳۲٫۲٥٥ - - - - - ۸۳۲٫۲٥٥ أوراق مالية للمتاجرة 
 ۱٤٫٤۷۹٫٦۷٦ - - - ۱۳٫۷۷٤٫۳٤۱ ٤۳۸٫۷۲۸ ۲٦٦٫٦۰۷ أوراق مالية استثمارية 

 ۲۱۲٫۰۱۹٫٥۹۹ - - ۲۱۲٫۰۱۹٫٥۹۹ - - - القروض والذمم المدينة 
 ۳۳٫۹٥٤٫۱٤۲ - - ۳۳٫۹٥٤٫۱٤۲ - - - ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي

 مشاريعاستثمارات في شركات زميلة و
 مشتركة

- - - - ۱٫۷۸۱٫۰۷۲ - ۱٫۷۸۱٫۰۷۲ 

 ۱٫۳۱۰٫٤٥٥ ٥٥٫۹٥۹ - - - - ۱٫۲٥٤٫٤۹٦ القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
 ٦۳٫٥۷٥٫۲۱۸ - ٦۳٫٥۷٥٫۲۱۸ - - - - أخرى

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 ۲٫۳٥۳٫۳٥۸ ٤۳۸٫۷۲۸ ۱۳٫۷۷٤٫۳٤۱ ۲٤٥٫۹۷۳٫۷٤۱ ۸٥٫۱٦۸٫۳٥۷ ٥٥٫۹٥۹ ۳٤۷٫۷٦٤٫٤۸٤ 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 

        المطلوبات المالية
 ۱٥٫۳۸٥٫۹۰۷ - ۱٥٫۳۸٥٫۹۰۷ - - - - مستحق للبنوك
 ۲۰۳٫۹۷۱٫٤٥۸ - ۲۰۳٫۹۷۱٫٤٥۸ - - - - ودائع العمالء 

 ٥٤٫۲۸۷٫۱۷۱ - ٥٤٫۲۸۷٫۱۷۱ - - - - ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
 ۳٥٫۳٦۹ - ۳٥٫۳٦۹ - - - - اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك 

 ۲٦٫٦۹۷٫٦۹۱ - ۲٦٫٦۹۷٫٦۹۱ - - - - ديون مصدرة وأموال مقترضة أخرى
 ۳٫٦۷۳٫۰۰۰ - ۳٫٦۷۳٫۰۰۰ - - - - صكوك مستحقة الدفع 

 ۱٫٦٤٥٫۷۷۷ ۱٦۳٫۸٥۰ - - - - ۱٫٤۸۱٫۹۲۷ القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 ۱۰٫٥٦۱٫۷۰۱ - ۱۰٫٥٦۱٫۷۰۱ - - - - أخرى

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 ۱٫٤۸۱٫۹۲۷ - - - ۳۱٤٫٦۱۲٫۲۹۷ ۱٦۳٫۸٥۰ ۳۱٦٫۲٥۸٫۰۷٤ 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
 

 العادلة.*ال يوجد اختالف جوهري بين القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات (التي لم تقيم بالقيمة العادلة) وقيمها 
 
 
 



٨١ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)     ٤۳
  

 العادلة لألدوات الماليةالقيمة 
 

تم تحديد المستويات في الترتيب الهرمي للقيمة العادلة على  يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية المرحلة بالقيمة العادلة وفقاً لطريقة التقييم.
 النحو التالي:

 
 لمطلوبات المحددة. للموجودات وا الرئيسية: األسعار المعلنة (غير معدلة) في األسواق ۱المستوى  •
والتي يمكن مالحظتها للموجودات  ۱: التقييم باستخدام المدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى ۲المستوى  •

 والمطلوبات سواء بطريقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطريقة غير مباشرة مثل (تستنتج من األسعار). 
 : التقييم باستخدام مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق (مدخالت غير ملحوظة). ۳المستوى  •
 
 

  ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱
 ۱المستوى 
 ألف درهم

----------- 

  ۲المستوى 
 ألف درهم

----------- 

  ۳المستوى 
 ألف درهم

----------- 

 اإلجمالي
 ألف درهم

----------- 
     أوراق مالية للمتاجرة

 ۱٫٥٦۰٫۳۸۲ ۱۷۷٫٦٦۹ ۱٫۱٥۷ ۱٫۳۸۱٫٥٥٦ أوراق مالية خاصة بالدين 
 ۱۱۸٫٤۸۷ - ۷٥٫۷٥۸ ٤۲٫۷۲۹ أخرى

 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 ۱٫٤۲٤٫۲۸٥ ۷٦٫۹۱٥ ۱۷۷٫٦٦۹ ۱٫٦۷۸٫۸٦۹ 
 ----------- ----------- ----------- ----------- 
     

     أوراق مالية استثمارية
     متاحة للبيع

 ۱۳٫٦٥۹٫۷٥٥ ۲۰٥٫٤۳۱ ٥٫۱٤۲٫٦۲٥ ۸٫۳۱۱٫٦۹۹ أوراق مالية خاصة بالدين 
 ۱٫٤۳۰٫۱۲٤ ۷۹۰٫۸٤۲ ۲۲۸٫۳٤۷ ٤۱۰٫۹۳٥ استثمار في حقوق الملكية

 ٤٤۰٫۱۷۹ ۳۰۲٫۰٦۷ ۱۳۸٫۱۱۲ - أخرى
 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 ۸٫۷۲۲٫٦۳٥٫٥ ٤۰۹٫۰۸٤ ۱٫۲۹۸٫۳٤۰ ۱٥٫٥۳۰٫۰٥۸ 
 ----------- ----------- ----------- ----------- 

     محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 ۱٤۸٫۲۳۷ - ۱۳٫٦٥٥ ۱۳٤٫٥۸۲ أخرى

 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 ۱۳٤٫٥۸۲ ۱۳٫٦٥٥ - ۱٤۸٫۲۳۷ 
 ----------- ----------- ----------- ----------- 
     

     المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة
 ۲٫٦۱۷٫۷٥۱ - ۲٫٦۱۷٫۷٥۱ - القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

     مشتقات محتفظ بها كتغطيات للتدفق النقدي:
 ٥۱٫۱۱۰ - ٥۱٫۱۱۰ - مقايضات سعر الفائدة
     كتغطيات للقيمة العادلة:مشتقات محتفظ بها 

 ۲۱۸ - ۲۱۸ - مقايضات سعر الفائدة
 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 - ۲٫٦٦۹٫۰۷۹ - ۲٫٦٦۹٫۰۷۹ 
 ----------- ----------- ----------- ----------- 
     

     المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة
 )۲٫۱۷۱٫۹٥۸( - )۲٫۱۷۱٫۹٥۸( - للمشتقاتالقيمة العادلة السالبة 

     مشتقات محتفظ بها كتغطيات للتدفق النقدي:
 )٤۷٫۱٤۲( - )٤۷٫۱٤۲( - مقايضات سعر الفائدة

     مشتقات محتفظ بها كتغطيات للقيمة العادلة:
 )۳۹۱٫۱۰٥( - )۳۹۱٫۱۰٥( - مقايضات سعر الفائدة

 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 - )۲٫٦۱۰٫۲۰٥( - )۲٫٦۱۰٫۲۰٥( 
 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 ۱۰٫۲۸۱٫٥۰۱ ٥٫٦٥۸٫٥۲۸ ۱٫٤۷٦٫۰۰۹ ۱۷٫٤۱٦٫۰۳۸ 
 ======== ======== ======== ======== 



٨٢ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)  ٤۳
 
 

 تقييم األدوات المالية (تتمة)
 

من هذا  ۳الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في المستوى يوضح 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة.

 
 موجودات مالية 

 متاحة للبيع
 موجودات مالية

بالقيمة العادلة مصنفة 
من خالل األرباح أو 

 الخسائر

موجودات مالية 
فظ بها محت

 للمتاجرة

 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 ---------- ---------- ---------- ---------- 
 ۱٫۲۲۸٫۱۹۹ - - ۱٫۲۲۸٫۱۹۹ ۲۰۱٥يناير  ۱الرصيد كما في  
     إجمالي األرباح أو الخسائر: 

 )٦۷٫۸۸۲( )۳٫۲۰۲( - )٦٤٫٦۸۰( في األرباح أو الخسائر -   
 )۷٤٫۸٥۱( - - )۷٤٫۸٥۱( األخرىالدخل الشامل  بنود في -   
 ۳۹٤٫۲۱۸ ۱۸۰٫۸۷۱ - ۲۱۳٫۳٤۷ مشتريات 

 - - - - إصدارات 
 )۸٤٫۲۷۲( - - )۸٤٫۲۷۲( وتعديالت أخرى تسويات 
 ۸۰٫٥۹۷ - - ۸۰٫٥۹۷ ۳التحويالت إلى المستوى  

 - - - - ۳التحويالت خارج المستوى 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 ۱٫٤۷٦٫۰۰۹ ۱۷۷٫٦٦۹ - ۱٫۲۹۸٫۳٤۰ ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱الرصيد كما في  
 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 

التقييم التي تتضمن االفتراضات  أساليبباستخدام  ۳مستوى في ال القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة تقاسفي ظروف معينة، 
 .الملحوظةمعامالت السوق الحالية الممكن مالحظتها لنفس األداة وغير المرتكزة على بيانات السوق  أسعارغير المثبتة من خالل 

غياب السوق الة بيانات السوق المتاحة. على سبيل المثال، في حتقييم اعتماداً على نوع األداة وأساليب تعتمد المجموعة تطبيق 
عوامل ونتائجه المالية ومستوى المخاطر ومستثمر المالي لل مركزالالقيمة العادلة لالستثمار على أساس تحليل النشطة، يتم تقدير 

في قيمة األدوات المالية على أساس التغيرات في قيمة األدوات نتيجة الختالف  المفضلةوغير  المفضلةيتم تحديد التغيرات أخرى. 
 المعايير غير الخاضعة للرقابة والتي يتم قياسها على أساس تقديري.  مستويات 

 
% على ٥-%/٥) بواقع +۳الثالث ( مستوىالمستخدمة لتقييم األدوات المالية من الالمدخالت غير قابلة للرصد حساسية يتم تحليل 

 النحو التالي:
 

 األخرىالدخل الشامل  بنود التأثير على 
 %)٥-تأثير غير مفضل ( %)٥تأثير مفضل (+ فئة األداة المالية 

 ) مليون درهماً ٦٥( مليون درهماً  ٦٥ المتاحة للبيع
 

 الدخل  بيانالتأثير على  
 %)٥-تأثير غير مفضل ( %)٥تأثير مفضل (+ فئة األداة المالية 

 ) مليون درهماً ۹( مليون درهماً  ۹ محتفظ بها للمتاجرة
 

مليون درهم  صفرتم تحويل موجودات مالية متاحة للبيع بقيمة دفترية قيمتها  ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱خالل السنة المالية المنتهية في 
أصبحت غير متاحة  هذه الدينألن األسعار المعلنة في السوق لسندات  ۲إلى المستوى  ۱درهم) من المستوى مليون   صفر: ۲۰۱٤(

بصورة منتظمة. من أجل تحديد القيمة العادلة لسندات الدين، قامت اإلدارة باستخدام أسلوب تقييم كانت فيه كافة المدخالت الهامة 
مليون درهم  صفربمبلغ  ۱إلى المستوى  ۲مرتكزة على البيانات الملحوظة  في السوق. كما كانت هناك تحويالت من المستوى 

 .۲۰۱٥مليون درهم) خالل السنة  صفر: ۲۰۱٤(
 
 



٨٣ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)  ٤۳
 

 تقييم األدوات المالية (تتمة)
 

  ٤۲۰۱ديسمبر  ۳۱
 ۱المستوى 
 ألف درهم

----------- 

  ۲المستوى 
 ألف درهم

----------- 

  ۳المستوى 
 ألف درهم

----------- 

 اإلجمالي
 ألف درهم

----------- 
     أوراق مالية للمتاجرة

 ٦۹۸٫٥۱٦ - ۲٫۸۳۲ ٦۹٥٫٦۸٤ أوراق مالية خاصة بالدين 
 ۱۳۳٫۷۳۹ - ٦٤٫۷۹٥ ٦۸٫۹٤٤ أخرى

 --------- --------- -------- -------- 
 ۷٦٤٫٦۲۸ ٦۷٫٦۲۷ - ۸۳۲٫۲٥٥ 
 --------- --------- -------- -------- 

     أوراق مالية استثمارية
     متاحة للبيع

 ۱۱٫٤٥۹٫٤۸٤ - ۳٫۷۹٤٫۰۷۷ ۷٫٦٦٥٫٤۰۷ أوراق مالية خاصة بالدين
 ۱٫٦٥۰٫۳۸۲ ۷۲۳٫۲۱۲ ۳۲۹٫۳۰٥ ٥۹۷٫۸٦٥ استثمار في حقوق الملكية

 ٦٦٤٫٤۷٥ ٥۰٤٫۹۸۷ ۱٥۹٫٤۸۸ - أخرى
 --------- --------- -------- -------- 
 ۸٫۲٦۳٫۲۷۲ ٤٫۲۸۲٫۸۷۰ ۱٫۲۲۸٫۱۹۹ ۱۳٫۷۷٤٫۳٤۱ 
 --------- --------- -------- -------- 

     بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: مصنفة
 ۲٦٦٫٦۰۷ - ۲۱٫٥۹٤ ۲٤٥٫۰۱۳ أخرى

 --------- --------- -------- -------- 
 ۲٤٥٫۰۱۳ ۲۱٫٥۹٤ - ۲٦٦٫٦۰۷ 
 --------- --------- -------- -------- 

     المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة
 - ۱٫۲٥٤٫٤۹٦ - ۱٫۲٥٤٫٤۹٦ 

     للمشتقات الموجبةالقيمة العادلة 
 ٤٦٫۸۲۷ - ٤٦٫۸۲۷ - مشتقات محتفظ بها كتغطيات تدفقات نقدية:

     مقايضات سعر الفائدة
 ۹٫۱۳۲ - ۹٫۱۳۲ - مشتقات محتفظ بها كتغطيات للقيمة العادلة:

 -------- -------- --------- --------- مقايضات سعر الفائدة
 - ۱٫۳۱۰٫٤٥٥ - ۱٫۳۱۰٫٤٥٥ 
 --------- --------- -------- -------- 
     

     المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة
 - )۱٫٤۸۱٫۹۲۷( - )۱٫٤۸۱٫۹۲۷( 

     القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 )۲۱٫۱۰۳( - )۲۱٫۱۰۳( - مشتقات محتفظ بها كتغطيات تدفقات نقدية:

     مقايضات سعر الفائدة
 )۱٤۲٫۷٤۷( - )۱٤۲٫۷٤۷( - مشتقات محتفظ بها كتغطيات للقيمة العادلة:

 -------- -------- --------- --------- مقايضات سعر الفائدة
 - )۱٫٦٤٥٫۷۷۷( - )۱٫٦٤٥٫۷۷۷( 
 --------- --------- -------- -------- 
 ۹٫۲۷۲٫۹۱۳ ٤٫۰۳٦٫۷٦۹ ۱٫۲۲۸٫۱۹۹ ۱٤٫٥۳۷٫۸۸۱ 
 ======== ======== ======== ======== 
 
 
 
 
 
 
 

 الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)  ٤۳
 



٨٤ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 تقييم األدوات المالية (تتمة)
 

من هذا  ۳يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في المستوى 
 العادلة.النظام المتدرج للقيمة 

 
 موجودات مالية 

 متاحة للبيع
 موجودات مالية

بالقيمة العادلة  مصنفة
من خالل األرباح أو 

 الخسائر

موجودات مالية محتفظ 
 بها للمتاجرة

 اإلجمالي 

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

 ۱٫٦۳۹٫۲۲۳ - ۳۷٫٦۲٦ ۱٫٦۰۱٫٥۹۷ ۲۰۱٤يناير  ۱الرصيد كما في  
     إجمالي األرباح أو الخسائر: 

 )٤٥٫٥۰۲( - - )٤٥٫٥۰۲( في األرباح أو الخسائر -   
 ۲٤٫۰۱۱ - - ۲٤٫۰۱۱ األخرىالدخل الشامل  بنود في -   

 - - - - مشتريات
 - - - - إصدارات
 )۳٦۳٫۹٤۲( - )۳۷٫٦۲٦( )۳۲٦٫۳۱٦( وتعديالت أخرىتسويات 

 - - - -  ۳المستوى  داخلالتحويالت 
 )۲٥٫٥۹۱( - - )۲٥٫٥۹۱( ۳التحويالت خارج المستوى 

 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 ۱٫۲۲۸٫۱۹۹ - - ۱٫۲۲۸٫۱۹۹ ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱الرصيد كما في 

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

 إيضاحات حول بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة ٤٤
   
 ۲۰۱٥ 

 ألف درهم
------------- 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم

------------- 
   (أ)  تحليل التغيرات في النقد وما يعادله خالل العام

 ٦٫۹۳٦٫۱۱۷ ۲٤٫۷٦۳٫۳٥۲ الرصيد في بداية العام
 ۷٫۰٦٥٫۱۸۷ الداخلصافي التدفق النقدي 

----------------- 
۱۷٫۸۲۷٫۲۳٥ 

----------------- 
 ۳۱٫۸۲۸٫٥۳۹ الرصيد في نهاية العام

========= 
۲٤٫۷٦۳٫۳٥۲ 

========= 
   (ب)  تحليل النقد وما يعادله

 ٥٦٫٦۳۸٫۹۷۳ ٥٤٫۹۷٤٫٦۷۰ نقد وودائع لدى المصرف المركزي
 ۱۹٫۸۱۲٫۰٦۷ ۳۹٫۸۳٦٫٥۸٤ المستحق من البنوك

 )۱۸٫۸۲۲٫۷۱۹( المستحق للبنوك
---------------- 

)۱٥٫۳۸٥٫۹۰۷( 
------------------ 

 ۷٥٫۹۸۸٫٥۳٥ 
---------------- 

٦۱٫۰٦٥٫۱۳۳ 
------------------ 

 )۲٤٫٦٤۳٫۰۹۰( )۳۰٫۳۹۳٫۲٤۷( ناقصاً: ودائع لدى المصرف المركزي ألغراض نظامية
 )٦٫۷٥۰٫۰۰۰( )٦٫۳۰۰٫۰۰۰( أشهر ۳بعد  ناقصاً: شهادات ودائع لدى المصرف المركزي

 )۸٫۷٥٥٫۳۳٦( )۱۳٫۲۰۷٫٥۳۷( أشهر ۳ناقصاً: المبالغ المستحقة من البنوك بعد 
 ۳٫۸٤٦٫٦٤٥ ٥٫۷٤۰٫۷۸۸ أشهر ۳زائداً: المبالغ المستحقة للبنوك بعد 

 ------------------ ------------------ 
 ۳۱٫۸۲۸٫٥۳۹ ۲٤٫۷٦۳٫۳٥۲ 
 ========== ========== 



٨٥ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة وتخصيص رأس المال      ٤٥
 

يقوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي باإلشراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك يتلقى معلومات 
حول كفاية رأس المال ويحدد متطلبات رأس المال للمجموعة ككل. يتم احتساب رأس المال على مستوى المجموعة 

ك (لجنة بازل) بعد تطبيق التعديالت التي قام مصرف الصادر عن لجنة بازل للرقابة على البنو ۲باستخدام نموذج بازل 
الحد األدنى   . على ثالثة "ركائز"  ۲اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتعميمها بعد تكييفها محليا. يقوم نموذج بازل 

 الركيزة الثالثة" لمتطلبات رأس المال "الركيزة األولى" عملية المراجعة الرقابية "الركيزة الثانية" وأخالقيات السوق "
 

 الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: 
 

يلزم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي المجموعة بالمحافظة على الحد   ، وفقاً لمتطلبات رأس المال الجاري
 ۱% (والتي يكون الشق ۱۲األدنى المحدد لنسبة إجمالي رأس المال إلى إجمالي الموجودات مرجحة المخاطر بنسبة 

 % منها) ۸نسبة 
 

 فئتين:  ينقسم رأس المال النظامي للبنك إلى
 
من رأس المال على رأسمال األسهم واألسهم الممتازة واالحتياطي القانوني والنظامي  األوليشمل الشق  •

واالحتياطيات األخرى واألرباح المحتجزة والحصة غير المسيطرة بعد خصم الشهرة التجارية والموجودات 
درجة في حقوق المساهمين و لكن يتم التعامل غير الملموسة والتعديالت النظامية األخرى المتعلقة بالبنود الم

 معها بصورة مختلفة ألغراض خاصة بكفاية رأس المال، و  
 
من رأس المال على الديون الثانوية المؤهلة واالحتياطي غير المفصح عنه واحتياطي القيمة  ۲يشتمل الشق  •

 العادلة.  
 
ديسمبر  ۳۱) اعتباراً من ۱تلتزم المجموعة بتطبيق النهج المعياري لالئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية (الركيزة  

۲۰۰۷ . 
 

 هي كالتالي:   ۱نسبة كفاية رأس المال حسب نموذج بازل 
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم 

 --------- --------- 
   من رأس المال  ۱الشق 

 ٥٫٥٥۷٫۷۷٥ ٥٫٥٥۷٫۷۷٥ رأس المال المصدر 
 ۱۲٫۲۷۰٫۱۲٤ ۱۲٫۲۷۰٫۱۲٤ احتياطي عالوة إصدار األسهم 

 ۲٫۷۷۸٫۸۸۸ ۲٫۷۷۸٫۸۸۸ االحتياطيات القانونية و النظامية 
 ۲٫۷۹۷٫۷۹٤ ۲٫٦٦۲٫۱۲۲ االحتياطيات األخرى 

 ۱۳٫۰۳۱٫۲۱۹ ۱۷٫٥٦٦٫٦۸۰ األرباح المحتجزة 
 ۹٫٤۷۷٫۰۷٦ ۹٫٤۷۷٫۰۷٦ من رأس المال  ۱سندات الشق 

 ٤٫۹۲٦ ٥٫٦٦۲ حصة غير مسيطرة  
 ---------------- ---------------- 

 ٤٥٫۹۱۷٫۸۰۲ ٥۰٫۳۱۸٫۳۲۷ ۱إجمالي رأس المال الشق 
 )٦٫۱٥٦٫۳۸۰( )٦٫۰۳۰٫۸۲٥( ناقصاً: الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة

 )٤٦٫۱۷٥( )٤٦٫۱۷٥( ناقصا: أسهم الخزينة 
 ---------------- ---------------- 

 ۳۹٫۷۱٥٫۲٤۷ ٤٤٫۲٤۱٫۳۲۷ اإلجمالي 
 ---------------- ---------------- 
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 إدارة وتخصيص رأس المال (تتمة)      ٤٥
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم 

 --------- --------- 
   من رأس المال  ۲الشق 

    
 ٤٫۳٤۸٫۱٦۳ ٦٫۰۷۰٫۳٤٤ معلنة/مخصصات عامةاحتياطيات غير 

 ٤۰۱٫۰۸۱ ۲۱٤٫۳٦۹  احتياطي القيمة العادلة
 - - أدوات رأس المال المختلطة (دين/حقوق) 

 ۳٫۸٦۹٫۸۹۸ ۳٫۷٥۲٫۰٦۸ الديون الثانوية 
 ------------- ------------- 

 ۸٫٦۱۹٫۱٤۲ ۱۰٫۰۳٦٫۷۸۱ اإلجمالي 
 ------------- ------------- 

 ٦٫٦۷۰٫۱۲۸ ٦٫٦۸۱٫٤٥۹ المؤهل من رأس المال  ۲منها: الشق 
 ٤٦٫۳۸٥٫۳۷٥ ٥۰٫۹۲۲٫۷۸٦ إجمالي رأس المال النظامي 

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

 التعرض للمخاطر المرجحة:        
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم 

 ---------- ---------- 
 ۱۹۱٫۹۳۱٫۹۹۹ ۲۱۷٫۲۰۱٫۷۷۸ مخاطر االئتمان 

 ٦٫۹٦۱٫۲۳۹ ٤٫۱۹۲٫۲۳٤ مخاطر السوق
 ۲۱٫۳٤٦٫٦۷۳ ۲٤٫۱۱۰٫٤٤۰ مخاطر التشغيل

 --------------- --------------- 
 ۲۲۰٫۲۳۹٫۹۱۱ ۲٤٥٫٥۰٤٫٤٥۲ اإلجمالي

 ========= ========= 
   معدالت رأس المال: 

   
إجمالي رأس المال النظامي كنسبة إلجمالي الموجودات ذات 

 المخاطر المرجحة
۲۰٫۷٤% ۲۱٫۰٦% 

 %۱۸٫۰۳ %۱۸٫۰۲ كنسبة للموجودات مرجحة المخاطر ۱إجمالي رأس المال الشق 
 

 إدارة الصناديق       ٤٦
 

تقوم المجموعة بإدارة عدد من محافظ األسهم والتي لم يتم توحيدها في البيانات المالية. ال ترتبط المحافظ بالموجودات 
العامة للمجموعة وأن المجموعة ال ترتبط بموجودات المحافظ. لقد بلغت محافظ األطراف األخرى التي تقوم المجموعة 

 مليون درهم).  ۱۰٫۷٥۰: ۲۰۱٤( ۲۰۱٥مبر ديس ۳۱مليون درهم كما في  ۱۱٫۰۱۳بإدارتها 
 

 الموجودات المحتفظ بها بصفة مستأمن       ٤۷
 

تحتفظ المجموعة بموجودات بصفة مستأمن لعمالئها وتقدم المجموعة خدمات الحافظ األمين لبعض من عمالئها. 
الموجودات الرئيسية التي تحتفظ بها المجموعة بصفة مستأمن أو الحافظ األمين غير مدرجة في البيانات المالية الموحدة 

 للمجموعة. 
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 إدارة المخاطر      ٤۸
 

المخاطر هي في صميم  فلسفة عمل مجموعة اإلمارات دبي الوطني (المجموعة). تنتج المخاطر األساسية التي نتعرض لها إدارة 
من  توفير االئتمان للعمالء من األفراد والشركات. كما نتعرض أيضاً لمجموعة من أنواع أخرى من المخاطر: مثل مخاطر السوق 

مور القانونية التي تحفز استراتيجية إدارة المخاطر ومجموعة المنتجات واستراتيجيات تنوع والسيولة والتشغيل والبلد والشهرة واأل
 .المخاطر. يتم تصميم استراتيجية األعمال وإدارة المخاطر ومراجعتها بانتظام بما يتالءم مع قدرتنا على تحمل المخاطر

 
 إطار عمل إدارة المخاطر

 
ي لضمان قدرتنا على تعزيز الربحية وهي بالتالي تشكل جزءاً ال يتجزأ من  اإلدارة المالية تعتبر إدارة المخاطر الفاعلة شيء أساس

والتشغيلية للمجموعة. هناك مساءلة ومسؤولية واضحة عن المخاطر تضطلع بها كل وحدة أعمال . ومن خالل إطار عمل إدارة 
 .عزيز العوائد دون أن نتخطى قدرتنا على تحمل المخاطرالمخاطر نتمكن من إدارة المخاطر على مستوى المجموعة، وذلك بهدف ت

 
 :إن المالمح الرئيسية إلطار إدارة المخاطر للمجموعة هي على النحو التالي

 
النظر في المخاطر على نحو يتماشى مع القدرة على تحمل المخاطر وأن تكون استراتيجية األعمال تواكب القدرة على  •

األعمال مسؤولة في المقام األول عن المخاطر ومسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط للحد تحمل المخاطر. تعتبر وحدات 
 .من المخاطر الضرورية المنبثقة عن األنشطة

ضمان تدريب جميع العاملين في المجموعة بما فيه الكفاية وتمكينهم من  الوصول إلى األدوات الالزمة لضمان الحماية  •
 .تحمل المخاطر من المخاطر ومراعاة القدرة على

الموافقة على تحمل المخاطر ضمن الصالحيات الموافق عليها مع األخذ بالحسبان البنية التحتية والموارد في المناطق  •
 .الجغرافية مع االخذ في االعتبار االمتثال للمتطلبات التنظيمية

 .ارةتوقع المخاطر المستقبلية وضمان إدراك جميع المخاطر المعروفة عبر سلسلة اإلد  •
يتم تصميم الضوابط المناسبة وتنفيذها مع مراعاة إعداد التقارير الالزمة الختبار فاعليتها حرصاً على حماية مصالح   •

  .المجموعة
تحقيق إدارة فعالة وتنافسية من خالل إدارة المخاطر الفاعلة وتنفيذ الضوابط المناسبة المدعومة بالبنية التحتية  •

 .والتحليالت
 

 رحوكمة المخاط
 

 .يضمن هيكل حوكمة المخاطر للمجموعة إجراء رقابة وسيطرة مركزية مع تحمل المسؤولية التامة عن المخاطر
 

إن لدى مجلس ادارة ("المجلس") المسؤولية الكاملة عن تحديد القدرة على تحمل المخاطر للمجموعة وتأسيس واإلشراف على إطار 
الل عدد من اللجان، بما فيها: لجنة المخاطر للمجلس ولجنة االئتمان واالستثمار عمل إدارة المخاطر للمجموعة. ويدار ذلك من خ

للمجلس ولجنة التدقيق للمجلس. وتقوم اللجان على  مستوى اإلدارة أيضا باإلدارة النشطة للمخاطر وتحديداً لجنة المخاطر للمجموعة 
 .ت للمجموعةولجان إدارة االئتمان واالستثمار ولجنة إدارة األصول والمطلوبا

 
تضم لجنة المخاطر للمجلس أعضاء من مجلس اإلدارة وهي مسؤولة عن رقابة المخاطر للمجلس فيما يتعلق بحوكمة المخاطر 
وقابلية تحمل المخاطر وإطار عمل إدارة المخاطر التي تدعمها. تستلم لجنة المخاطر للمجلس تقارير حول إدارة المخاطر بما في 

والسياسات والمعايير واختبار التحمل والسيولة  وكفاية رأس المال، وتفوض اللجنة بالتحقيق أو البحث عن ذلك اتجاهات المحفظة 
 .أي معلومات تتعلق بأي نشاط في إطار دور ومهام وصالحيات اللجنة

 
القيمة بمستوى أعلى من تتولى لجنة االئتمان واالستثمار للمجلس المسؤولية عن الموافقة على قرارات االئتمان واالستثمار مرتفع 

  .صالحية لجنة اإلدارة لالئتمان واالستثمار
 

الدور الرئيسي للجنة التدقيق للمجلس هو اإلشراف على ومراجعة الشؤون المالية والتدقيق والرقابة الداخلية، وكذلك الرقابة على 
 .استقاللية وأداء مدققي المجموعة الداخليين والخارجيين
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 إدارة المخاطر(تتمة):       ٤۸
 

 مخاطر (تتمة):حوكمة ال
 

الصالحيات الممنوحة إلى لجنة االئتمان  بخالفتتولى لجنة المخاطر للمجموعة المسؤولية عن إدارة جميع المخاطر األخرى 
واالستثمار لإلدارة ولجنة األصول والمطلوبات للمجموعة وتضمن اللجنة اإلدارة الفاعلة للمخاطر في المجموعة لدعم استراتيجية 

رة الفعالة لالئتمان عمل المجموعة وقدرتها على تحمل المخاطر. توافق اللجنة على سياسات المخاطر والنماذج التحليلية لضمان اإلدا
 .والسوق والتشغيل، واستمرارية األعمال والشهرة واالمتثال واألمور القانونية وغيرها من المخاطر التي تواجه المجموعة

 
تتولى لجنة األصول والمطلوبات للمجموعة المسؤولية عن إدارة الميزانية العمومية وجودة خطة التمويل فضال عن إدارة رأس المال 

واالمتثال بالسياسات المتعلقة بإدارة الميزانية العمومية، بما في ذلك إدارة السيولة وكفاية رأس المال والنقد األجنبي الهيكلي  وإعداد
 .ومخاطر أسعار الفائدة. توافق اللجنة أيضاً على خطة التمويل الطارئة وفضال عن تسعير تحويل األموال وغير ذلك

 
ة عن مراقبة االمتثال لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر، ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة يلمسؤولتجتمع اللجان بانتظام وتتولى ا

المخاطر. يضمن هيكل الحوكمة للجنة بأن صالحية اتخاذ المخاطر وسياسات إدارة المخاطر منظمة ومنسقة على نحو تصاعدي بدءاً 
 .من مجلس اإلدارة وصوالً إلى اللجان على مستوى اإلدارة

 
تقوم المجموعة بإدارة المخاطر باستخدام خطوط دفاعية متعددة تتكون من موظفين ووحدات التحكم في المخاطر والتدقيق الداخلي. 
يطلب من جميع الموظفين ضمان اإلدارة الفعالة للمخاطر في نطاق المسؤوليات التنظيمية المباشرة المنوطة بهم. تكون وحدات 

ضمان بقاء المخاطر المنوطة بها ضمن نطاق مسؤوليتها وقدرتها على تحمل المخاطر. وأخيرا، تقدم التحكم بالمخاطر مسؤولة عن 
وحدة التدقيق الداخلي للمجموعة تأكيدا مستقالً وتقارير بنتائجها إلى جميع اإلدارات المعنية وهيئات الحوكمة والمدراء المسؤولين 

 .إلدارة بما في ذلك لجنة التدقيق للمجلسلجان مجلس اأو  وإدارات الرقابة ذات الصلة ولجنة
 

 وحدة المخاطر
 

تدار سياسات إدارة المخاطر الشاملة للمجموعة من قبل وحدة إدارة المخاطر للمجموعة ("مخاطر المجموعة") برئاسة المدير العام 
توازن في قرارات المخاطر/العائد، للمخاطر. وهذه الوحدة مستقلة عن وحدات اإلنشاء والتداول والمبيعات لضمان عدم اإلخالل بال

 .ولضمان الشفافية في اتخاذ القرارات وفقا لمعايير وسياسات المجموعة
 

 :تساعد وحدة المخاطر للمجموعة اإلدارة العليا في التحكم بالمخاطر الكلية للمجموعة وإدارتها بفاعلية. يتمثل دور الوحدة في ما يلي
 

المخاطر، بما يضمن جعله مالئماً ألنشطة المجموعة وبحيث يتم تعميمه وتطبيقه بفاعلية في الحفاظ على إطار عمل إدارة  •
 ؛جميع أنحاء المجموعة

 ؛تعزيز النزاهة في قرارات مخاطر/عائدات المجموعة بما يضمن شفافيتها  •
والدولة والعمليات االهتمام بشكل مباشر بمعالجة مختلف أنواع المخاطر، بما في ذلك ودون حصر، االئتمان والسوق  •

 ؛التشغيلية ومخاطر الشهرة
 ؛ضمان أن تكون سياسات وإجراءات ومنهجيات المخاطر متماشية مع قابلية تحمل المخاطر في المجموعة •
 ضمان أن تكون استراتيجية األعمال الشاملة للمجموعة متوافقة مع قابلية تحمل المخاطر في المجموعة، و •
 .ة إدارة المخاطرضمان تطوير وتطبيق هيكل وأنظم •

 
باإلضافة لذلك، تبرز وحدة المخاطر كمركز االمتياز الذي يقدم خدمات تنطوي على قدرات متخصصة ذات عالقة إلى شريحة أوسع 

 .من قطاعات الشركة وتشمل جميع شؤون إدارة  المخاطر
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 إدارة المخاطر(تتمة):       ٤۸
 

 :القدرة على تحمل المخاطر
 

إطار عمل القدرة على تحمل المخاطر الذي يحدد مقدار ونوع المخاطر المقبولة للمجموعة في الوقت أنشأت المجموعة 
الذي تواصل تحقيق أهدافها االستراتيجية / التجارية، مما يعكس قدرتنا على تحمل الخسائر واالستمرار في الوفاء 

 .بالتزاماتنا الناشئة عن مجموعة من الشروط
 

القدرة على تحمل المخاطر من قبل مجلس اإلدارة وهي تشكل األساس لوضع معايير المخاطر  تمت الموافقة على بيان
 .التي ينبغي تشغيل األعمال وفقاً لها، بما في ذلك السياسات وحدود التركزات ومزيج األعمال

 
 .ات أعلىلن تخل المجموعة بااللتزام بقدرتها على تحمل المخاطر من أجل تحقيق نمو في اإليرادات أو عائد

 
 :عملية إدارة المخاطر

 
يتم تحديد كمية المعلومات والتعرض لمخاطر االستحقاقات المتأخرة ومقارنتها  ،خالل إطار العمل الشامل إلدارة المخاطر

بالحدود المصرح بها حيث تتم مراقبة المخاطر غير الكمية بموجب السياسة المقررة ومؤشرات المخاطر الرئيسية 
 لالزمة في وقت مناسب.  والمتابعة. تتم إحالة أي تناقضات أو زيادات أو اختالفات إلى اإلدارة التخاذ اإلجراءات ا

 
 االئتمان: مخاطر

 
بالتزاماته التعاقدية عجز العميل أو الطرف المقابل له عن الوفاء  مخاطر االئتمان هي الخسارة المحتملة  الناشئة عن

 .عدم القدرة الكافية على تحقيق الضمانات اإلضافية في وقت الحقللمجموعة. وقد تكون هذه المخاطر ناشئة عن 
 

 مخاطر االئتمان وهيكلها: إدارة
 

إن طريقة إدارة مخاطر االئتمان تقوم على أساس المحافظة على االستقاللية والتكامل لعمليات تقييم وإدارة وتقارير 
 مخاطر االئتمان في ظل سياسات وحدود وأنظمة واضحة للموافقة في قطاعات األعمال. 

 
تمانية األساسية وتشمل العوامل الثابتة  لإلقراض واألعمال المستهدفة تركز سياسة االئتمان للمجموعة على السياسات االئ

 وأدلة السياسات المحددة وإدارة مخاطر العمالء المرتفعة وأدلة رصد المخصصات.
 

يتم إعداد إجراءات أساسية محددة لألعمال إلدارة مختلف المخاطر عبر جميع قطاعات األعمال والمنتجات وخصائص 
 .المحفظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٩٠ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
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 إدارة المخاطر(تتمة):       ٤۸
 

 االئتمان: مخاطر
 

 (تتمة) إدارة مخاطر االئتمان وهيكلها
 

 تفويضات قبول معامالت االئتمان
 

قام مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان واالستثمار للمجلس بمنح تفويض ألعضاء لجنة إدارة االئتمان واالستثمار ولجنة 
ومع ذلك يحتفظ مجلس اإلدارة ولجنة   . محددين من اإلدارة العليا لتسهيل وإدارة األعمال بفاعلية االئتمان لألفراد وأعضاء

االئتمان واالستثمار التابعة للمجلس بمطلق الصالحية للموافقة على معامالت االئتمان بمبالغ كبيرة خارج نطاق 
 .صالحيات لجنة االئتمان للمجلس

 
   .مخاطر للمجموعة تقوم بإدارة مخاطر ائتمان محافظ الشركات والمستهلكينهناك وحدات متخصصة ضمن إدارة ال

 
 تصنيف القروض والسلف

 
تم تطوير وتطبيق نماذج تصنيف داخلي عبر فئات متنوعة من وحدات األعمال لتقييم جودة  -تصنيف مخاطر المقترضين

مقياس التصنيف الرئيسي المعتمد لدى البنك على االئتمان للمقترضين ولتخصيص فئات تصنيف المخاطر استناداً إلى 
استناداً إلى مدى احتماالت تخلفهم عن السداد. يصنف   أساس منتظم. يتم تصنيف جميع المقترضين في درجات مخاطر

العمالء ذوي أعلى جودة ائتمانية ضمن الفئة الرئيسية وهم األقل احتماالً من حيث التخلف عن السداد. يتم أيضاً تحديد 
 ؛٥إلى  ۱درجات التصنيف الداخلي وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  على درجات من 

 
 :فيما يلي إرشادات عامة لتصنيف الحسابات إلى غير منخفضة القيمة ومنخفضة القيمة

 
 )د ٤أ إلى   ۱القروض العادية (الدرجات من 

 
مصرفية عادية، بحيث تؤكد المعلومات المتوفرة لدى البنك على السداد القروض والسلف التي تنطوي على مخاطر  •

 ."حسب االتفاق وتصنف على أنها "قروض عادية
 

 )آ ٥إلى  إي ٤قروض خاضعة للرقابة (الدرجات من 
 

يتم تصنيف القروض والسلف التي تبدي بعض نقاط الضعف في الوضع المالي والجدارة االئتمانية للمقترض وتتطلب  •
 ."من اهتمام عادي دون تكوين مخصصات، على أنها  "قروض خاضعة للرقابة أكثر

 
 )د ٥ب إلى  ٥القروض المتعثرة (الدرجات من 

 
عوامل سلبية إلى إعاقة السداد أو إضعاف الضمان أو  إلى تصنف هذه الحسابات التي قد تؤدي • ب٥

ثابة قروض ائتمانية بحيث الخسارة على أنها "حسابات دون المستوى".  بشكل عام تعتبر هذه بم
 .يوماً متتالياً  ۹۰تكون دفعات المبلغ األصلي لها و/او الفائدة متأخرة السداد ألكثر من 

  
إن هذه الحسابات التي يكون تحصيل مبلغ الفائدة بالكامل والمبلغ األساسي مشكوك فيه على   • ج ٥

هذه القروض، تصنف على أنها أساس المعلومات المتاحة مما يؤدي عادة إلى فقدان جزء من 
 "حسابات مشكوك في تحصيلها"، و

  
هذه الحسابات التي يكون البنك قد استنفد جميع الطرق واإلجراءات المتاحة ولكنه فشل في  • د ٥

تحصيل أي جزء من مبلغ القرض، أو عندما يكون هناك احتمال بعدم القدرة على تحصيل أي 
  .""حسابات خسارة جزء من مبلغ القرض، تصنف على أنها
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 إدارة المخاطر(تتمة):       ٤۸
 

 (تتمة) االئتمان مخاطر
 

 القروض والذمم المدينة 
 

 ۲۰۱٥ 
 ألف درهم 

۲۰۱٤ 
 ألف درهم 

 --------- --------- 
 ۱۸٦٫٤۲٦٫۰۷٦ ۱۹۹٫٤٥٥٫۱٦۰ النشطة –محفظة الشركات 

 ۲٦٫٦٦۳٫٦٦۷ ۳۰٫۸۱۹٫٦۰٥ النشطة  –محفظة األفراد 
 ۱٥٫۸۰۰٫۸۳۹ ۱٥٫۰۹۱٫۹۰٤ القروض منخفضة القيمة 

 ---------------- ---------------- 
 ۲۲۸٫۸۹۰٫٥۸۲ ۲٤٥٫۳٦٦٫٦٦۹ إجمالي القروض

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

 

 الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي
 

 
 ۲۰۱٥ 

 ألف درهم 
۲۰۱٤ 

 ألف درهم 
 --------- --------- 

 ۱٥٫۹۳۱٫۸۹۷ ۱۹٫۹۳٤٫۳۳۹ النشطة –محفظة الشركات 
 ۱۹٫۳۳۰٫۷۲٦ ۲٥٫۳۰۲٫۲۱٥ النشطة  –محفظة األفراد 

 ٥٫۳۱۰٫۳۸۷ ٥٫۷٥۰٫۱۰۷ القروض منخفضة القيمة 
 ---------------- ---------------- 

 ٤۰٫٥۷۳٫۰۱۰ ٥۰٫۹۸٦٫٦٦۱ إجمالي القروض
 ========= ========= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
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 إدارة المخاطر(تتمة):       ٤۸
 

 (تتمة) االئتمان مخاطر
 

 :إدارة مخاطر ائتمان الخدمات المصرفية للشركات
 

 :مدرج أدناه العملية المتكاملة إلدارة مخاطر ائتمان الخدمات المصرفية للشركات
 

 .لجنة المخاطر للمجلسيتم تحديد قابلية تحمل مخاطر االئتمان  للشركات وفقا الستراتيجية المخاطر المعتمدة من قبل  •
 

يتم منح التسهيالت االئتمانية على أساس التقييم المفصل لمخاطر االئتمان للطرف المقابل. ويتناول التقييم من بين أمور   •
أخرى، الغرض من التمويل ومصادر السداد والعوامل االقتصادية الكلية السائدة والمحتملة واتجاهات القطاع والقدرات 

  .للعميل ومركز العميل في القطاعاالئتمانية 
 

يتم تنفيذ عملية إدارة التسهيالت االئتمانية عن طريق وحدة منفصلة لضمان التنفيذ السليم لجميع الموافقات االئتمانية  •
 .والتأكد من المستندات والضوابط التحوطية لمواعيد االستحقاق وانتهاء صالحيات الحدود االئتمانية والضمانات اإلضافية

 
لدى البنك معالجة محددة  –إدارة حسابات القروض منخفضة القيمة والقروض المتعثرة والقروض الخاضعة للرقابة   •

بشكل جيد لتحديد حسابات القروض المتعثرة والقروض الخاضعة للرقابة ويتعامل معها بشكل فعال. هنالك سياسات تحكم 
الخاضعة للرقابة. يكون تعليق الفائدة واالحتياطات وفقا للمعيار التصنيف االئتماني لحسابات القروض المتعثرة والقروض 

الدولي للتقارير المالية وتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. تضطلع اإلدارة وتحصل القروض 
 .المتعثرة بواسطة فريق إعادة هيكلة وتصحيح

 
 :إدارة مخاطر ائتمان العمالء

 
إداري منظم إلدارة مخاطر الخدمات المصرفية لألفراد. يتيح إطار العمل للبنك تحديد وتقييم إن لدى المجموعة إطار عمل 

 .أهمية جميع مخاطر االئتمان التي يواجهها البنك، والتي قد يكون لها تأثير سلبي كبير على مركزه المالي
 

أو عدم رغبة العميل في الوفاء بالتزاماته فيما في محفظة األفراد للبنك، تكون الخسائر ناتجة عن العجز التام بسبب عدم قدرة 
 .يتعلق بمعامالت اإلقراض

 
إن لدى البنك هيكل شامل إلدارة مخاطر االئتمان للخدمات المصرفية لألفراد. توافق لجنة المخاطر للمجلس على استراتيجية 

االئتمان من قبل لجنة االئتمان واالستثمار مخاطر االئتمان لألعمال المصرفية االستهالكية. تمت الموافقة على جميع سياسات 
للمجلس في البنك. يتم تحديد القدرة على تحمل المخاطر فيما يتعلق بأعمال األفراد في البنك استناداً إلى استراتيجية مخاطر 

 .االئتمان للبنك وتتم موازنتها بمستوى الربحية للمخاطر بالنسبة لحجم المخاطر التي يتم تحملها
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 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر(تتمة):       ٤۸
 
 (تتمة): مخاطر االئتمان  

 
 :(تتمة) ائتمان العمالءإدارة مخاطر 

 
يشرف مجلس اإلدارة على وحدات إدارة مخاطر االئتمان للبنك. وتتولى لجنة المخاطر للمجلس ولجنة االئتمان 

إلدارة مخاطر االئتمان. وتضمن لجنة االئتمان واالستثمار للمجلس توجيه تطوير السياسات واإلجراءات والنظم 
واالستثمار للمجلس أن تكون هذه التوجيهات كافية ومناسبة لظروف األعمال المتغيرة وتقع ضمن نطاق القدرة على تحمل 

 .المخاطر للبنك
 

يا في البنك. وهي تتولى إدارة ائتمان االفراد للمجموعة إدارة مخاطر االئتمان لألعمال المصرفية االستهالكية مركز
المسؤول األول عن تنفيذ استراتيجية المخاطر التي يقرها مجلس اإلدارة، وتطوير اإلجراءات والنظم إلدارة المخاطر، 

التركزات الفردية والموافقة عليها بما يتماشى مع السياسات االئتمانية  وإجراء تقييم مستقل لمخاطر االئتمان، وضمان
ظة القروض. ترتبط مختلف الوحدات ذات الصلة بالسياسة وإدارة المحافظ والتحليالت بشكل ومراقبة تكوين وجودة محف

 .مركزي بإدارة ائتمان األفراد، تتم إدارة هذه األخيرة بشكل رئيسي من قبل مركز ائتمان األفراد
 

إجراءات التحصيل تدار تركزات االئتمان من خالل تحديد السوق المستهدفة وإجراءات قبول االئتمان المالئمة و
واالسترداد. ويتم توجيه نموذج ائتمان األفراد نحو معامالت االئتمان للشركات كبيرة الحجم وصغيرة  الحجم، بحيث يتم 

 .توجيه تقييم معامالت االئتمان الجديدة عن طريق النماذج اإلحصائية، وتدار على أساس محافظ المنتجات المجمعة
 

المنتجات المعتمدة والخاصة بكل منتج برامج وحدة الخدمات المصرفية لألفراد من خالل  فيتدار عمليات االئتمان 
حدود التركز االئتماني القصوى الممنوح لمجموعة من  البنك علىيوافق  ،اتبرامج المنتجيطرحه البنك. وفي إطار 

فعال من  نهجوهذا ددة بوضوح. محالعمالء بنفس الخصائص واألداء و/أو متطلبات المنتج وفق أحكام وشروط أساسية 
مرتبطة بنهج إطاري أو سلوك المحفظة  مخاطر االئتمان والعوائد المتوقعةعندما تكون  الناحية العملية إلدارة االئتمان

وبالنظر إلى بيئة اإلقراض المرتفع، يعتبر التتبع اآللي وآلية إعداد  والتقلبات والرسوم والشطب. العائدالمتوقع من حيث 
في الوقت المناسب. يوجد لدى البنك  وإجراء التسويات القروض لتحديد االتجاهات في سلوك محافظرير مهمة هنا التقا

بشكل فعال واتخاذ اإلجراءات الالزمة في الوقت ائتمان األفراد لديه  محافظمكنه من تتبع ينظام إدارة معلومات قوي 
األفراد بشكل منتظم على مستوى في  محافظتتبع كافة  يتم للحفاظ على جودة األصول. وذلك ،عند الضرورة المناسب

بما والتركزات االئتمانية عالية المخاطر،  جودة المحفظةبشكل منتظم اإلدارة العليا  غاية الدقة من حيث التصنيف. تراقب
 المحفظة موزونة المخاطر. في ذلك

 
الركيزة األساسية للتحكم  ،يثما تكون مطبقةحجراءات وبرامج االئتمان، اإللبنك ودليل ائتمان اسياسات تشكل 

وبالتالي  استراتيجية مخاطر االئتمان للبنك وهي المعايير التي توضحاالئتمان في مختلف المنتجات. بمخاطر 
 نهج منح والموافقة على وصيانة االئتمان.

 
قروض ائتمان الخدمات المصرفية االستهالكية.  قرارات في اتخاذ مساعدةللتم تطبيق بطاقات األداء االئتماني 

األداء االئتماني بما في ذلك بطاقات  وبطاقات سلوك األداء االئتمانييستخدم البنك مجموعة من التطبيقات 
 االكتتاب. للمساعدة في اتخاذ قرارات

 
مصرف ل المبادئ التوجيهية الموضوعة من قبتكوين مخصصات قوية تتماشى مع لدى البنك سياسة إن 

 وقد قام البنك. األفرادانخفاض قيمة محافظ االعتراف ب للبنكوالتي تسمح المركزي اإلمارات العربية المتحدة 
ويستعين  المتعثرين.عمليات التحصيالت واالستردادات في فريق محدد تكون مهمته متابعة العمالء بحصر 

 ت المتابعة استناداً إلى احتماالت التحصيل/التعثر.الفريق ببطاقات األداء االئتماني التي تسمح له وضع أولويا
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 إدارة المخاطر(تتمة):       ٤۸
 
 (تتمة): مخاطر االئتمان  

 
 :مراقبة المخاطر االئتمانية

 
ويتلو ذلك متابعة   . تتم مراقبة عمليات اإلقراض للمجموعة بشكل مستمر من خالل نظام يشمل عالمات اإلنذار المبكر

 بالحساب وتقدير الضمانات اإلضافية واستطالع السوق.العمليات 
 

 مؤشرات اإلنذار المبكر
 

والحذر وعالمات المخاطر. وتخضع الرقابة يتم التعرف على مؤشرات اإلنذار المبكر للحسابات المتعثرة عن طريق 
مناقشتها في اجتماعات لجنة استراتيجية الحسابات وخطط العمل ذات الصلة بهذه الحسابات إلى رقابة مستمرة وتتم 

 اإلنذار المبكر.
 

ات ومعلومات اإلدارة ءانيتم تقييم مخاطر محفظة القروض للمجموعة بشكل مستمر مع متابعتها بناًء على تقارير االستث
رية المخاطر االئتمانية بشكل مستمر مع إعداد تقارير رسمية شه متابعةالمقدمة من وحدات االئتمان واالعمال. تتم كذلك 

 وربع سنوية لضمان إطالع اإلدارة العليا على التحوالت في الجودة االئتمانية للمحفظة وعلى العوامل الخارجية المتغيرة. 
 

 استراتيجية تخفيف مخاطر االئتمان للمجموعة: 
 

تعمل المجموعة ضمن سقف تعرض احترازي يضعه مجلس اإلدارة تماشياً مع توجيهات مصرف اإلمارات العربية 
 . وزيادتها المتحدة المركزي. هنالك معالجات تم وضعها بصورة جيدة إلدارة االستثناءات

 
اعتمدت المجموعة معايير لتنويع التعرضات في قطاعات متعددة. ويتحقق التنوع من خالل الحدود المقررة 

 للعمالء/القطاع والحدود الجغرافية.
 

المشاركة بالمخاطر المبرمة مع البنوك األخرى وعقود مقايضة إن مخاطر التحويل في شكل قروض مجمعة واتفاقيات 
التخلف عن سداد االئتمان وبيع القروض هي ممارسات مقبولة عالمياً وتتبعها المجموعة حيثما كان ذلك مناسباً للحد من 

 تعرضاتها. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر(تتمة):       ٤۸
 

 تحليل الموجودات حسب األنشطة االقتصادية: 
 

 تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر تركزات االئتمان حسب النشاط االقتصادي للقطاع. فيما يلي تحليل النشاط االقتصادي:
 

 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
 ألف درهم 

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

------------------------------------------- 
       
 القروض 

 المدينةوالذمم 
التمويل 
 اإلسالمي

 القروض أخرى
 والذمم المدينة

التمويل 
 اإلسالمي

 أخرى

 ----------- ----------- ---------- ----------- --------- ---------- 
 - ٦٫۱۷۲ ۷۱٫۰۲۲ - ۱۷٫۳۸۹ ۱٥۹٫۱۲۸ الزراعة و األنشطة المتصلة بها 

 ۱۰٫۹٦٥ ۳٫۹٤۸ ٤۲۰٫۲٥٦ ۱۰٫۸۱۹ ۸٤٫۳٦۲ ٥۰۷٫۳۱۳ التعدين واالحتجار 
 - ۸۰۲٫۹۷٦ ٦٫٦۷۱٫٦۷۱ - ۱٫۸۱۱٫۹۹۲ ۷٫٥٦۷٫۸٦٤ الصناعة 

 ۷۷۲٫۳۸۳ ۱٫۱٦٥٫۱۷٤ ۷٫۱۸۰٫۷۹٤ ٤۲۳٫٥۳۱ ۱٫۸٤۹٫۲۱۸ ٦٫۷۸۸٫۳٦۷ اإلنشاءات 
 - ۲٫۳۸۰٫۲۸۹ ۱۱٫٥٤٥٫۷۲۹ - ۲٫۹٦٥٫٤۹۱ ۱۳٫۸٦۲٫۸٦٥ التجارة 

 ۲۸۰٫۰۸٤ ۹٥۸٫۱۳۸ ٦٫۷۰٥٫۲۸٦ ۳۹۹٫٤۷۷ ۱٫٤٦۷٫۸۷٦ ٤٫۸۳٦٫۳۳٤ المواصالت واالتصاالت 
 ۸۹۹٫۲۹۷ ۲٫۱٥۸٫٦۲۷ ۲٫٦٥۹٫۰۲۰ ۲٫٦٦۷٫۹۸۱ ۳٫۸۷۱٫٤۱۹ ۳٫۷٤۹٫٦۱۱ الخدمات 
 ۲٫۱۹۲٫٤٦۲ ۲٦۰٫۸۱٤ ۱۰٦٫٤۱٥٫٦۰۹ ۲٫۰۲۳٫۰٥٤ ۳۱۰٫۸۳٦ ۱۲۰٫٤٤۹٫۸۹۸ حكومي 

 - ۲۱٫٤۲۱٫۹۸۷ ۳۰٫۰٥۲٫۸۷٥ - ۲٦٫٥٦۰٫۰۰۰ ۳۳٫۸٤۲٫۷۳٦ الشخصية 
 - ٦٫٤۸٦٫٤۸۳ ۳۰٫۳٥٥٫۰۳٤ - ۷٫٥٥۹٫۱۸۲ ۳۱٫۰۳۲٫۷۸٦ العقارية 

 ۲٦٫۹۳۲٫۹۸٥ - - ٤۷٫۹۳۰٫۸٦٦ - - بنوك 
 ۳٫۸۱٤٫٥۳۲ ۳٫۱۳۸٫۳٥۲ ۲٥٫۳۸۹٫٤٦٥ ۳٫٦۳۹٫۰۷۱ ۲٫۲٤۹٫٥۹۷ ۲۱٫٦۸۷٫٥٥۱  مؤسسات مالية وشركات استثمارية

 ۲٫۰۰۲٫۳٦۲ ۱٫۷۹۰٫۰٥۰ ۱٫٤۲۳٫۸۲۱ ۱٫۹٦۲٫۲٥٦ ۲٫۲۳۹٫۲۹۹ ۸۸۲٫۲۱٦ أخرى 
 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

 ۳٦٫۹۰٥٫۰۷۰ ٤۰٫٥۷۳٫۰۱۰ ۲۲۸٫۸۹۰٫٥۸۲ ٥۹٫۰٥۷٫۰٥٥ ٥۰٫۹۸٦٫٦٦۱ ۲٤٥٫۳٦٦٫٦٦۹ إجمالي الموجودات 
 - )۲٫٤٦٦٫۳۹٥( - - )۲٫٥۳۳٫۰۳۱( - ناقصاً الدخل المؤجل

 - )٤٫۱٥۲٫٤۷۳( )۱٦٫۸۷۰٫۹۸۳( - )٤٫٥٦۹٫۳۱۳( )۱۸٫٦۷۰٫۱۲۸( ناقصاً مخصصات انخفاض القيمة 
 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
 ۲۲٦٫٦۹٦٫٥٤۱ ٤۳٫۸۸٤٫۳۱۷ ٥۹٫۰٥۷٫۰٥٥ ۲۱۲٫۰۱۹٫٥۹۹ ۳۳٫۹٥٤٫۱٤۲ ۳٦٫۹۰٥٫۰۷۰ 
 ========= ========= ======== ======== ======== ======== 

 

النشاطات األخرى على المستحق من البنوك واألوراق المالية االستثمارية واألوراق المالية للمتاجرة واالستثمار في  الشركات تشتمل 
 المشتركة. مشاريعالزميلة وال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



٩٦ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر(تتمة):        ٤۸
 

 إن تصنيف األوراق المالية للمتاجرة واألوراق المالية االستثمارية حسب تصنيفها الخارجي كما يلي: 
 

  ٥۲۰۱ديسمبر  ۳۱كما في 
 

 التصنيف

 المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

 ألف درهم

أوراق مالية 
استثمارية محتفظ 

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق 
 ألف درهم

أوراق مالية 
استثمارية متاحة 

 للبيع 
 ألف درهم 

أوراق مالية 
 للمتاجرة 
 ألف درهم

 اإلجمالي 
 ألف درهم

 ---------- -------- ---------- --------- --------- 
 ۱۱۰٫۰٤٦ - ۱۱۰٫۰٤٦ - - أأأ
 ٤٫٦٥۳٫٥۹۲ ٤۷۲٫۰٦۱ ٤٫۱۷۰٫۷۱۲ ۱۰٫۸۱۹ - إلى أأ+  -أأ
 ۲٫۲٥۹٫۷۳۷ ٥۳۸٫٦۷۰ ۱٫۷۱٥٫۳۲۲ ٥٫۷٤٥ - إلى أ+ -أ

 ٦٫۹۹۷٫۱۲٦ ۳۲۸٫۳۷۳ ٦٫٦۰۹٫٦٤۰ ٥۹٫۱۱۳ - -أقل من أ
 ۳٫٥۸٤٫۹٤۹ ۳۳۹٫۷٦٥ ۲٫۹۲٤٫۳۳۸ ۱۷۲٫٦۰۹ ۱٤۸٫۲۳۷ غير مصنفة 

 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
 ۱٤۸٫۲۳۷ ۲٤۸٫۲۸٦ ۱٥٫٥۳۰٫۰٥۸ ۱٫٦۷۸٫۸٦۹ ۱۷٫٦۰٥٫٤٥۰ 
 ====== ====== ====== ====== ====== 

 
 والتي أصدر منها بواسطة: 

    

      
 
 
 

 التصنيف

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

أوراق مالية 
استثمارية محتفظ 

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق 

أوراق مالية 
استثمارية متاحة 

 للبيع 
أوراق مالية 

 للمتاجرة 
 اإلجمالي 

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

 ۸٫٥۸٤٫٥۰٤ ۱۰٫۷۰٦ ۸٫٤۸۷٫۲٥۷ ۸٦٫٥٤۱ - حكومات
 ۱٫٦۷۰٫۱۱٤ ۱۱٥٫۳۹۸ ۱٫٥٥٤٫۷۱٦ - - مشاريع قطاع عام

 ۷٫۳٥۰٫۸۳۲ ۱٫٥٥۲٫۷٦٥ ٥٫٤۸۸٫۰۸٥ ۱٦۱٫۷٤٥ ۱٤۸٫۲۳۷ قطاع خاص وأخرى
 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
 ۱٤۸٫۲۳۷ ۲٤۸٫۲۸٦ ۱٥٫٥۳۰٫۰٥۸ ۱٫٦۷۸٫۸٦۹ ۱۷٫٦۰٥٫٤٥۰ 
 ====== ====== ====== ====== ====== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



٩٧ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر(تتمة):        ٤۸
 

  ٤۲۰۱ديسمبر  ۳۱كما في 
 
 

 التصنيف

 المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 

 الخسارة الربح أو
 ألف درهم

أوراق مالية 
استثمارية محتفظ 

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق 
 ألف درهم

أوراق مالية 
استثمارية متاحة 

 للبيع 
 ألف درهم 

أوراق مالية 
 للمتاجرة 
 ألف درهم

 اإلجمالي 
 ألف درهم

 ---------- -------- ---------- --------- --------- 
 ۷۳۹٫٦۲۳ ۱۰٫۹۹٥ ۷۲۸٫٦۲۸ - - أأأ
 ۳٫۷٦۱٫۳۱۲ ۱٥۳٫۷٦٤ ۳٫٤٥۹٫۷۸۱ ۱٤۷٫۷٦۷ - إلى أأ+  -أأ
 ۱٫۸۸۸٫۳۸۹ ۲٦۰٫٥۱۳ ۱٫٦۲۲٫۰۸٥ ٥٫۷۹۱ - إلى أ+ -أ

 ٤٫۹٦٦٫۳۹٥ ۹٤٫٤۲۰ ٤٫۷۰۷٫۰۲۳ ۱٦٤٫۹٥۲ - -أقل من أ
 ۳٫۹٥٦٫۲۱۲ ۳۱۲٫٥٦۳ ۳٫۲٥٦٫۸۲٤ ۱۲۰٫۲۱۸ ۲٦٦٫٦۰۷ غير مصنفة 

 ---------- -------- ---------- --------- --------- 
 ۲٦٦٫٦۰۷ ٤۳۸٫۷۲۸ ۱۳٫۷۷٤٫۳٤۱ ۸۳۲٫۲٥٥ ۱٥٫۳۱۱٫۹۳۱ 
 ======== ====== ========= ========= ======== 

 
 والتي أصدر منها بواسطة: 

    

      
 
 
 

 التصنيف

المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

أوراق مالية 
استثمارية محتفظ 

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق 

أوراق مالية 
استثمارية متاحة 

 للبيع 
أوراق مالية 

 للمتاجرة 
 اإلجمالي 

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

 ۷٫٥۳۹٫۷۲۰ ۱٥۱٫٤۸۰ ۷٫۲۳۳٫۹٥٦ ۱٥٤٫۲۸٤ - حكومات
 ۱٫٥۸۲٫۹۳۹ ٥۰٫۳٦٤ ۱٫٥۳۲٫٥۷٥ - - مشاريع قطاع عام

 ٦٫۱۸۹٫۲۷۲ ٦۳۰٫٤۱۱ ٥٫۰۰۷٫۸۱۰ ۲۸٤٫٤٤٤ ۲٦٦٫٦۰۷ قطاع خاص وأخرى
 ---------- -------- --------- --------- --------- 
 ۲٦٦٫٦۰۷ ٤۳۸٫۷۲۸ ۱۳٫۷۷٤٫۳٤۱ ۸۳۲٫۲٥٥ ۱٥٫۳۱۱٫۹۳۱ 
 ======== ====== ======== ======= ======== 

 
 
 
  



٩٨ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر(تتمة):        ٤۸
 

 أقصى تعرض إجمالي للمخاطر: 
 

يوضح الجدول التالي أقصى تعرض إجمالي للمخاطر االئتمانية فيما يتعلق بمكونات بيان المركز المالي بما في ذلك 
 المشتقات. يظهر بالجدول إجمالي أقصى تعرض قبل تأثير استخدام التصفية الرئيسية واتفاقيات الضمانات اإلضافية. 

 
 ۲۰۱٥ 

 ألف درهم 
۲۰۱٤ 

 ألف درهم 
 ---------- ---------- 

 ٥۳٫۳۳۲٫۹۷۸ ٥۱٫۲۷۹٫۷٤٥ ودائع لدى المصرف  المركزي
 ۱۹٫۸۱۲٫۰٦۷ ۳۹٫۸۳٦٫٥۸٤ مستحق من البنوك

 ۸۳۲٫۲٥٥ ۱٫٦۷۸٫۸٦۹ أوراق مالية للمتاجرة 
 ۱٤٫٤۷۹٫٦۷٦ ۱٥٫۹۲٦٫٥۸۱ أوراق مالية استثمارية

 ۲۱۲٫۰۱۹٫٥۹۹ ۲۲٦٫٦۹٦٫٥٤۱ القروض والذمم المدينة 
 ۳۳٫۹٥٤٫۱٤۲ ٤۳٫۸۸٤٫۳۱۷ ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي

 ۱٫۷۸۱٫۰۷۲ ۱٫٦۱٥٫۰۲۱ مشتركة  مشاريعاستثمارات في شركات زميلة و
 ۱٫۳۱۰٫٤٥٥ ۲٫٦٦۹٫۰۷۹ القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 ۳٫۸٥۹٫۸٦٤ ۳٫۷۱۲٫۷٤۹ قبوالت العمالء
 ----------------- ----------------- 

 ۳٤۱٫۳۸۲٫۱۰۸ ۳۸۷٫۲۹۹٫٤۸٦ إجمالي (أ) 
 ٥۰٫٤٥۱٫۰۷٦ ٥٥٫۳۲٦٫۳۳۷ مطلوبات محتملة 

 ۱۷٫۸۹۲٫۱۲٤ ۲۳٫٥٥۰٫٥۰٥ التزامات قروض غير قابلة لإللغاء  
 ----------------- ----------------- 

 ۷۸٫۸۷٦٫۸٤۲ إجمالي (ب) 
----------------- 

٦۸٫۳٤۳٫۲۰۰ 
----------------- 

   
 ٤۰۹٫۷۲٥٫۳۰۸ ٤٦٦٫۱۷٦٫۳۲۸ إجمالي المخاطر االئتمانية (أ + ب) 

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



٩٩ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

  
 إدارة المخاطر (تتمة)        ٤۸

 
 تحليل جودة االئتمان 

 
 مان من خالل فئة الموجودات المالية.إن جودة االئتمان للموجودات المالية تقاس من قبل المجموعة باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. يوضح الجدول التالي جودة االئت

    
 : ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 

 

   
 ولكن غير منخفضة القيمة بتاريخ التقرير متأخرة

------------------------------------------------------------------------------- 
 منخفضة القيمة بصورة فردية

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

 
 

  القيمة الدفترية
 ألف درهم

منخفضة القيمة  غير
وال متأخرة بتاريخ 

 التقرير  
 ألف درهم

 يوم  ۳۰أقل من 
 ألف درهم 

 يوم  ٦۰-۳۰
 ألف درهم 

 يوم  ٦۱-۹۰
 ألف درهم

 يوم ۹۰أكثر من 
 ألف درهم 

 المبلغ اإلجمالي
 ألف درهم 

 الفوائد المعلقة
 ألف درهم 

مخصص انخفاض 
 القيمة 

 ألف درهم  
  الدفتريةالقيمة 

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

 نوع الذمم المدينة
-------------------           

 - )۲٤٫۲۰۱( )۱۱٫۹۳۱( ۳٦٫۱۳۲ - - - - ۳۹٫۸۳٦٫٥۸٤ ۳۹٫۸۳٦٫٥۸٤ مستحق من البنوك
 ۱٫۹٥۲٫۱۷۳ )۱۳٫۱۳۹٫۷۳۱( )٤٫۰۱۰٫۷۹٦( ۱۹٫۱۰۲٫۷۰۰ ٤٤۳٫۱۷۲ ۳۳۳٫۱۸۲ ۹۰۸٫۸۸۹ ۳٫۸۳۹٫۲۷۹ ۲۱۹٫۲۱۹٫۸٤٦ ۲۲٦٫٦۹٦٫٥٤۱ القروض و الذمم المدينة: 

 ۱٫۸۱۱٫۰۸۳ )۱۲٫٥۸۳٫۷۲۸( )۳٫٥۹۳٫٥٤٤( ۱۷٫۹۸۸٫۳٥٥ ٤٤۳٫۱۷۲ ۱۸۸٫٥۸۸ ٦۷٥٫٥۸٤ ۲٫۷٦۸٫۹۸٦ ۱۹۱٫۱۷۳٫٦٤۰ ۱۹۷٫۰٦۱٫۰٥۳ قروض الشركات 
 ۱۱٥٫۱۸٤ )٤٦۷٫٦۰۰( )٤۱۷٫۲٥۲( ۱٫۰۰۰٫۰۳٦ - ۱٤٤٫٥۹٤ ۲۳۳٫۳۰٥ ۱٫۰۷۰٫۲۹۳ ۲۸٫۰۳۸٫۸۷٤ ۲۹٫٦۰۲٫۲٥۰ قروض المستهلكين 

 ۲٥٫۹۰٦ )۸۸٫٤۰۳( - ۱۱٤٫۳۰۹ - - - - ۷٫۳۳۲ ۳۳٫۲۳۸ ضمانات دين أخرى  –الخزينة 
 ۱٫۷۲۰٫۷٤۱ )٤٫۰۲۹٫۳٦٦( )۷٤۱٫۲۰۱( ٦٫٤۹۱٫۳۰۸ ٤۱٦٫۷۲۳ ۳۰۳٫۷٥٦ ۷٤۱٫٥۹۲ ۱٫۷٦۹٫٦۷۰ ۳۸٫۹۳۱٫۸۳٥ ٤۳٫۸۸٤٫۳۱۷ ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي  

 ۷۱۱٫٥٤۳ )۱٫۱۳٤٫۱۷۳( - ۱٫۸٤٥٫۷۱٦ - - - - ۱٦٫۸۹۳٫۹۰۷ ۱۷٫٦۰٥٫٤٥۰ سندات مالية للمتاجرة واالستثمار: 
 - - - - - - - - ۸٫٥۸٤٫٥۰٤ ۸٫٥۸٤٫٥۰٤ سندات دين حكومية مدرجة  

 ۱٦۰٫۷٤٤ )٦۷٫۳٤۷( - ۲۲۸٫۰۹۱ - - - - ٦٫۲۰۳٫٦٦٦ ٦٫۳٦٤٫٤۱۰ سندات دين أخرى مدرجة 
 ۱۰۸ )۱۰۲٫٦۳٤( - ۱۰۲٫۷٤۲ - - - - ٥۱۹٫٤۰۱ ٥۱۹٫٥۰۹ سندات دين غير مدرجة 

 ٥٥۰٫٦۹۱ )۹٦٤٫۱۹۲( - ۱٫٥۱٤٫۸۸۳ - - - - ۱٫٥۸٦٫۳۳٦ ۲٫۱۳۷٫۰۲۷ سندات أخرى 
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
 
 
 
 
 



١٠٠ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر (تتمة)        ٤۸
 

 تحليل جودة االئتمان (تتمة)
    

 : ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱كما في 
 

   
 متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة بتاريخ التقرير

------------------------------------------------------------------------------- 
 منخفضة القيمة بصورة فردية

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

 
 

  القيمة الدفترية
 ألف درهم

غير منخفضة القيمة 
وال متأخرة بتاريخ 

 التقرير  
 ألف درهم

 يوم  ۳۰أقل من 
 ألف درهم 

 يوم  ٦۰-۳۰
 ألف درهم 

 يوم  ٦۱-۹۰
 ألف درهم

 يوم ۹۰أكثر من 
 ألف درهم 

 المبلغ اإلجمالي
 ألف درهم 

 الفوائد المعلقة
 ألف درهم 

مخصص انخفاض 
 القيمة 

 ألف درهم  
  الدفتريةالقيمة 

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

 نوع الذمم المدينة
--------------------           

 - )۳۰٫۷۷۷( )۹٫۹۲٥( ٤۰٫۷۰۲ - - - - ۱۹٫۸۱۲٫۰٦۷ ۱۹٫۸۱۲٫۰٦۷ مستحق من البنوك
 ۲٫٦۱٤٫۱۸٥ )۱۳٫۱۸٦٫٦٥٤( )۳٫٦۹۷٫٦٦٤( ۱۹٫٤۹۸٫٥۰۳ ۱٫۳۷۰٫٥۰۲ ۳۹٦٫۰٥٤ ۸۹۸٫٥٥۹ ۳٫٤۳۹٫۷۱٥ ۲۰۳٫۳۰۰٫٥۸٤ ۲۱۲٫۰۱۹٫٥۹۹ القروض و الذمم المدينة: 

 ۲٫٤۳٤٫۸۲۸ )۱۲٫۸۳٥٫۰۳۹( )۳٫۲۱۱٫٤٤۰( ۱۸٫٤۸۱٫۳۰۷ ۱٫۳۷۰٫٥۰۲ ۲٦۲٫۹۹۲ ۷۲۷٫٦٤۸ ۲٫٤٦۸٫۱۹٥ ۱۷۸٫۱۷۰٫۰۱۷ ۱۸٥٫٤۳٤٫۱۸۲ قروض الشركات 
 ۱٤۱٫۳۱٤ )۲٥۳٫٦۲٦( )٤۸٦٫۲۲٤( ۸۸۱٫۱٦٤ - ۱۳۳٫۰٦۲ ۱۷۰٫۹۱۱ ۹۷۱٫٥۲۰ ۲٥٫۱۲۳٫۲۸۲ ۲٦٫٥٤۰٫۰۸۹ قروض المستهلكين 

 ۳۸٫۰٤۳ )۹۷٫۹۸۹( - ۱۳٦٫۰۳۲ - - - - ۷٫۲۸٥ ٤٥٫۳۲۸ أخرى ضمانات دين –الخزينة 
 ۱٫٦٦۷٫۷٤۸ )۳٫٦٤۲٫٦۳۹( )٦۹۳٫۳۲۸( ٦٫۰۰۳٫۷۱٥ ۱٤٦٫۸٦٤ ۱۸٤٫٥٤۲ ٤۸۹٫٥۱۲ ۱٫٥۸۷٫٦۹۱ ۲۹٫۸۷۷٫۷۸٥ ۳۳٫۹٥٤٫۱٤۲ ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي  

 ۹٤٤٫۱٤۷ )۱٫۲۱۸٫۲۹۳( - ۲٫۱٦۲٫٤٤۰ - - - - ۱٤٫۳٦۷٫۷۸٤ ۱٥٫۳۱۱٫۹۳۱ واالستثمار: سندات مالية للمتاجرة
 - - - - - - - - ٥٫۹۲۲٫۹٦۳ ٥٫۹۲۲٫۹٦۳ سندات دين حكومية مدرجة  

 ۱۸۰٫۲۲۲ )۱۰۷٫۸٦۲( - ۲۸۸٫۰۸٤ - - - - ٥٫۳۳٦٫۳۹۰ ٥٫٥۱٦٫٦۱۲ سندات دين أخرى مدرجة 
 - )۱۰۲٫٦۳۳( - ۱۰۲٫٦۳۳ - - - - ۱٫۱٥۷٫۱٥۳ ۱٫۱٥۷٫۱٥۳ سندات دين غير مدرجة 

 ۷٦۳٫۹۲٥ )۱٫۰۰۷٫۷۹۸( - ۱٫۷۷۱٫۷۲۳ - - - - ۱٫۹٥۱٫۲۷۸ ۲٫۷۱٥٫۲۰۳ سندات أخرى 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======= 

 
 



١٠١ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر (تتمة)     ٤۸
 

 قروض بشروط تم إعادة التفاوض بشأنها
 

برنامج السداد الخاص بها للتوافق مع التغيير في  مراجعة تتعتبر القروض ذات الشروط التى تم إعادة التفاوض بشأنها قروضاً تم
التدفقات النقدية للمقترض مع عدم تقديم أي تنازالت أخرى مثل تخفيض المبلغ أو الفائدة ولكن مع تحسين الضمان في بعض الحاالت. 

 يتم التعامل مع هذه القروض كقروض نموذجية ويستمر تصنيفها كقروض عادية. 
  

 نخفضة القيمةالمتأخرة ولكن غير م
 

ترى المجموعة عدم   ، تم اإلفصاح عن كامل التعرضات القائمة لقروض الشركات، عن تسهيالت متأخرة. بناًء على التقييم المستقل
وذلك نظراً لقدرة المقترض على السداد والسجل السابق للعميل و مستويات التعرض اإلجمالية   . ضرورة خفض قيمة اإلجمالي القائم

المتأخرات وأنواع الضمانات اإلضافية وجودة الذمم المدينة للمقترض و/أو مرحلة تحصيل المبالغ المدينة للمجموعة. جرى  واستحقاق
 .استبعاد المبالغ التي كانت متخلفة السداد وتمت تسويتها في مدة  قصيرة بعد تاريخ الميزانية العمومية 

 
 تعريف الموجودات المالية المنخفضة القيمة 

 
  -منخفض القيمة : التعرض يكون

 
في حاالت تعرض الشركات للمخاطر تعتبر المجموعة الطرف المقابل بأنه من غير المحتمل أن يدفع كامل المبلغ  (ا) 

 التالية:  الحاالتالمستحق بموجب الشروط األصلية للعقد بسبب أحد 
 

 صعوبات التدفق النقدي المعروفة التي يتم التعرض لها بسبب: •
 التعاقدية المتأخرة إما ألصل المبلغ أو الفائدة؛ الدفعات •
 انتهاك تعهدات أو شروط القرض •
 انخفاض في القيمة المحققة للضمان؛ •
 احتمالية دخول المقترض في إفالس أو صعوبات مالية أخرى؛ و •
 .انخفاض كبير في التصنيف االئتماني من وكالة تصنيف ائتماني خارجية •

 
   .يوماً  ۹۰في حالة تأخر المستحقات ألكثر من   ألفراد،لتعرض  بالنسبة  (ب) 

 
 تقديرات انخفاض القيمة 

 
. يتم إعادة تقييم أساس االستحقاق وغير االستحقاق للموجودات ويتم مستمرة النخفاض القيمةبصورة  االئتمانيتم مراجعة محفظة 

تصنيفه حسب درجة المخاطر المناسبة وفقاً للسياسة االئتمانية لتصنيفات المخاطر. يتم تصنيف الموجودات التي تعرضت النخفاض 
 شأنها إلى لجنة مجلس المخاطر. في القيمة كذلك من خالل الموافقة على مذكرة االئتمان ويتم رفع تقارير ربع سنوية ب

 
 تقديرات االنخفاض المحدد في القيمة  

 
بممارسة حكم قروض الشركات:  تقرر المجموعة المخصصات المناسبة لكل قرض أو سلفة هامة كل على حدة على أساس فردي 

 المجموعةبما يتماشى مع متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمعايير الدولية للتقارير المحاسبية. تقوم مدروس 
على مشكوكا فيه وتضمن وضع مخصصات تبعا لذلك. يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة  التحصيلبتصنيف تلك الحسابات حين يعتبر 

هبوطاً هاماً تتم مالحظته في الجودة االئتمانية أو تجاوز فترة  يظهر تعرضمة المحددة عندما . يتم تقييم انخفاض القيأساس مستمر
وحسابات مشكوك  نموذجيةبصفة عامة إلى حسابات غير  المتعثرةيوماً. يجرى تصنيف الحسابات  ۹۰استحقاق التزام ما ألكثر من 

 في تحصيلها وحسابات خسارة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



١٠٢ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  ٤۸
 

 تقييم انخفاض القيمة (تتمة)
 

 تقديرات االنخفاض المجمع في القيمة
 

، ومص�رف اإلم�ارات المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةتم رصد مخصصات إنخفاض القيمة الجماعية وفقاً لتوجيهات 
العربية المتحدة المركزي. إن اإلنخفاضات في القيمة التى لم يكن م�ن الممك�ن تحدي�دها فيم�ا يتعل�ق ب�القروض عل�ى أس�اس 

 يتم تقديرها على أساس جماعي.   ، فردي
 

  الشطب
 

كافة الفوائد  تحصيلإن تسهيالت الشركات التي يتوقع أن يصحبها خسارة جزئية للمبلغ األساسي ويكون من غير المتوقع 
 يتم شطبها وفقاً لموافقة مجلس اإلدارة.   والرسوم الخاصة بها 

 
قروض مشطوبة أنها ) على وتسهيالت السحب على المكشوف (بخالف الرهون العقاريةالمتعثرة  القروض االستهالكية تصنف

إدارة الذمم المدينة مفعلة على نظام تبقى جميع يوماً على تاريخ سدادها.  ۱۸۱خارج بنود الميزانية العمومية بعد مضي 
استنفاد كافة  فقط بعد  يتم شطب قروض المستهلكين. البنك مالئمةأي استراتيجية قانونية قد يراها للتحصيل وتنفيذ  القروض

  للتحصيل من العميل. ية وغيرهاالتدابير القانون
 

 إدارة الضمانات اإلضافية
 

تستخدم الضمانات اإلضافية والضمانات على نحو فعال كأدوات مخففة من قبل المجموعة. ويتم إجراء رصد مستمر لجودة 
والمخزون  الضمانات النقدية / الودائع الثابتة كل من رئيسيةالضمانات اإلضافية ال تشمل فئات الضمانات اإلضافية وتقييمها.
غير المنقولة والذمم المدينة والذهب  والممتلكات (للشركات والبنوك والضمانات الشخصية)واألسهم وضمانات أخرى 

 والسيارات.
 
 

 تنفيذ الضمانات اإلضافية.عندما يتم تأمين التسهيالت االئتمانية بموجب الضمانات اإلضافية، تسعى المجموعة للتأكد من قابلية 
 

وفقا لسياسة االئتمان في المجموعة. كما تجرى تقييمات استثنائية بحسب طبيعة بشكل منتظم  يتم إعادة تقييم الضمانات اإلضافية
الضمانات اإلضافية والظروف االقتصادية العامة. وهذا يتيح للمجموعة تقدير القيمة السوقية العادلة للضمانات اإلضافية 

 . تخضع هياكل الضمان والتعهدات القانونية أيضا إلى مراجعة منتظمة مان تغطية المخاطر بشكل مناسب.وض
 
 



١٠٣ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر (تتمة) ٤۸
 

 مخاطر السوق 
  

مع تضمين بعض األصول  –في احتمال الخسارة الناشئة عن قيمة األدوات المالية في سجالت المجموعة  مخاطر السوقتتمثل 
 كنتيجة لتغيرات في ظروف السوق المستقبلية.  -والمطلوبات المالية األخرى 

 
الفئات التالية من تراقب المجموعة وتدير  المخاطر لتحديد ومراقبة مخاطر السوق.معايير متنوعة من  حزمةتستخدم المجموعة 

 مخاطر السوق:
 
، وتقلب أسعار الفائدة والتغيرات ومنحدر ومنحنى العائد نتيجة للتغيرات في مستوى . مخاطر سعر الفائدة: خسائر في القيمة۱

 في هوامش االئتمان.
وسلة األسهم  : خسائر في القيمة نتيجة التعرض للتغيرات في األسعار وتقلبات األسهم الفرديةمخاطر سعر األسهم. ۲

 األسهم،ومؤشرات 
التقلبات العقود اآلجلة و نتيجة التعرض للتغيرات في األسعار الفورية، وأسعار : خسائر في القيمةالصرف األجنبي . مخاطر۳

 في أسعار العمالت.
التقلبات في العقود اآلجلة و : خسائر في القيمة نتيجة التعرض للتغيرات في األسعار الفورية، وأسعارمخاطر سعر السلع. ٤

 والسلع الغذائية. الثمينةوالمعادن األساسية و البتروكيماوياتالسلع مثل أسعار 
 

وتتبع مباشرة  جميع الوحدات التي لديها أنشطة ذات عالقة بمخاطر السوق،تعتبر وحدة مخاطر السوق وحدة مستقلة عن 
وهي مسؤولة عن تقييم ومراقبة وإدارة مخاطر السوق في المجموعة، بالتعاون مع مخاطر االئتمان للمجموعة.  لمسؤول

 مستقلة عبر مخلتف األعمال العالمية للمجموعة. وحدات الدعم األخرى ال
 
تعرضها واألطراف المقابلة، مما يساهم في الحد من على المستوى الكلي، تدير المجموعة مخاطر السوق عن طريق تنويع و

 يلي: ية ماوتشمل تلك العملية اإلدارفي األوراق المالية أو المشتقات.  مناسبة تحوطات اقتصادية وعملحجم التعرض للمخاطر 
 

 وحدة األسواق العالمية والخزينة المركزية التي تتولى مسؤولية مخاطر السوق على مستوى  المجموعة. •
إصدار تقارير التعرض للمخاطر الدقيقة والفورية والمعايير المتعددة لتقييم المخاطر من قبل و وحدة مخاطر السوق  •

 للمجموعة.
 منتظم.إطار عمل لتقييم حدود االئتمان بشكل  •
 التواصل المستمر فيما بين وحدة األسواق العالمية والخزينة ووحدة مخاطر السوق ومسؤولي اإلدارة العليا اآلخرين.     •

 
ء في وحدة األسواق العالمية والخزينة على قدر عال من الكفاءة التي تعزز من إمكانية  االعتماد عليهم في تولي إن المدرا

لحدود المسموح بها. وهؤالء المدراء لديهم معرفة واسعة في  األسواق والمنتجات ومخاطر مسؤولية مخاطر السوق ضمن ا
تركزاتهم واألدوات المالية المتوفرة لديهم لتغطية تركزاتهم. والمدراء في كال وحدتي األسواق العالمية والخزينة ووحدة مخاطر 

تركزات وسيناريوهات المخاطر المحتملة على أساس السوق يتبادلون المعلومات حول السوق وأوضاع السوق ومخاطر ال
 منتظم. 

 
والخدمات للمتاجرة  سجالتمن حيث التعرض لمخاطر السوق إلى  بفصل مخاطر تركزاتها االئتمانيةتقوم المجموعة 

المتاجرة تلك المراكز المحتفظ بها لغرض المتاجرة الناجمة عن المراكز المصنفة على أنها مراكز  يشمل سجل. المصرفية
من غير تلك المخصصة للمتاجرة والناشئة عن األدوات المالية بالقيمة العادلة. ويشمل سجل الخدمات المصرفية األدوات المالية 

،  ية للمستهلكين والخدمات المصرفية التجارية في المجموعةإدارة سعر الفائدة لموجودات ومطلوبات الخدمات المصرف
 واالستثمارات المالية المصنفة على أنها متاحة للبيع والمحتفظ بها لحين موعد االستحقاق.

 
 
 
 

  



١٠٤ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر (تتمة) ٤۸
 

  (تتمة) مخاطر السوق
  

 مخاطر السوقعملية رقابة وإدارة 
 

على النطاق الواسع في المجموعة، يتم تطبيق إجراءات مكثفة للحوكمة واإلدارة في إطار كجزء من نهج عمل إدارة المخاطر 
 يشمل إطار الحوكمة هذا:  أنشطة إدارة مخاطر السوق.

  
الرقابة من قبل اإلدارة العليا ولجان مجلس اإلدارة مثل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ولجنة المخاطر للمجلس ولجنة  •

 الستثمار للمجلس؛االئتمان وا
 قياس مخاطر السوق؛لألدوات المالية في سجل المتاجرة و تقييم مستقل •
 ؛واإلجراءات والحدود مجموعة شاملة من السياسات • 
وإجمالي وصافي  حساسيات المخاطر التداول مثل ألنشطةإجراء الرقابة على مجموعة واسعة من مقاييس المخاطر المناسبة  •

 و وحدود إيقاف الخسارة؛ القيمة المعرضة للمخاطرالمراكز المفتوحة و
موافقة سنوية من قبل المجلس على مجموعة من حدود المخاطر مع إجراء رقابة فاعلة وإعداد تقارير واتباع إجراءات حدود    • 

 الفائض التصاعدي.
 

نحو مستقل للسوق لتقييم المراكز وقياس المخاطر ذات السمات االعتيادية  تستخدم المجموعة نماذج مناسبة ومصادق عليها على
ومنتجات السيولة المنتظمة وتتلقى بانتظام معلومات عن السوق من مزودي بيانات السوق الشائعين والمستقلين بغرض قياس ومراقبة 

 مخاطر السوق. 
 

هي على النحو للتداول ومحافظ غير قابلة  للتداولمحافظ قابلة تفاصيل توزيع األصول والمطلوبات الخاضعة لمخاطر السوق بين 
 التالي: 

 
 ۲۰۱٥ديسمبر 

 مقياس مخاطر السوق 
 محفظة قابلة للتداول 

 ألف درهم 
 محفظة غير قابلة للتداول

 ألف درهم 
 ---------- ----------  

    الموجودات الخاضعة لمخاطر السوق
 ٥٤٫۹۷٤٫٦۷۰  - ٥٤٫۹۷٤٫٦۷۰  نقد وودائع لدى المصرف المركزي 

 ۳۹٫۸۳٦٫٥۸٤ - ۳۹٫۸۳٦٫٥۸٤ مستحق من البنوك 
 ۲۲٦٫٦۹٦٫٥٤۱ - ۲۲٦٫٦۹٦٫٥٤۱ القروض و الذمم المدينة 

 ٤۳٫۸۸٤٫۳۱۷ - ٤۳٫۸۸٤٫۳۱۷ ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي 
 - ۱٫٦۷۸٫۸٦۹ ۱٫٦۷۸٫۸٦۹ أوراق مالية للمتاجرة

 ۱٥٫۷۷۸٫۳٤٤ ۱٤۸٫۲۳۷ ۱٥٫۹۲٦٫٥۸۱ مالية استثماريةأوراق 
استثمارات في شركات زميلة 

 مشتركة  مشاريعو
۱٫٦۱٥٫۰۲۱ - ۱٫٦۱٥٫۰۲۱ 

 ٥۱٫۳۲۸ ۲٫٦۱۷٫۷٥۱ ۲٫٦٦۹٫۰۷۹ القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 
    

    
    المطلوبات الخاضعة لمخاطر السوق

 ۱۸٫۸۲۲٫۷۱۹ - ۱۸٫۸۲۲٫۷۱۹ مستحق للبنوك 
 ۲۲٤٫۳۸٥٫۲۱۳ - ۲۲٤٫۳۸٥٫۲۱۳ ودائع العمالء 

ودائع  للعمالء على أساس النظام 
 اإلسالمي

٦۲٫۸٤٦٫٦۹۲ - ٦۲٫۸٤٦٫٦۹۲ 

 ۲٤۸٫۳۳٤ - ۲٤۸٫۳۳٤ اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك
 ۳۱٫۲۸۷٫۳٤۲ - ۳۱٫۲۸۷٫۳٤۲ دين صادر وأموال مقترضة أخرى

 ۳٫٦۷۲٫٥۰۰ - ۳٫٦۷۲٫٥۰۰ صكوك مستحقة الدفع 
 ٤۳۸٫۲٤۷ ۲٫۱۷۱٫۹٥۸ ۲٫٦۱۰٫۲۰٥ القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

  
 
 



١٠٥ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

 إدارة المخاطر (تتمة) ٤۸
 

  (تتمة) مخاطر السوق
  

 (تتمة) عملية رقابة وإدارة مخاطر السوق
 
 

 ۲۰۱٤ديسمبر 
 مقياس مخاطر السوق 

 محفظة قابلة للتداول 
 ألف درهم 

 محفظة غير قابلة للتداول
 ألف درهم                    ألف درهم 

 ---------- ---------- ---------- 
    الموجودات الخاضعة لمخاطر السوق
 ٥٦٫٦۳۸٫۹۷۳ - ٥٦٫٦۳۸٫۹۷۳ نقد وودائع لدى المصرف المركزي 

 ۱۹٫۸۱۲٫۰٦۷ - ۱۹٫۸۱۲٫۰٦۷ مستحق من البنوك 
 ۲۱۲٫۰۱۹٫٥۹۹ - ۲۱۲٫۰۱۹٫٥۹۹ القروض و الذمم المدينة 

 ۳۳٫۹٥٤٫۱٤۲ - ۳۳٫۹٥٤٫۱٤۲ ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي 
 - ۸۳۲٫۲٥٥ ۸۳۲٫۲٥٥ أوراق مالية للمتاجرة

 ۱٤٫۲۱۳٫۰٦۹ ۲٦٦٫٦۰۷ ۱٤٫٤۷۹٫٦۷٦ أوراق مالية استثمارية
استثمارات في شركات زميلة 

 مشتركة  مشاريعو
۱٫۷۸۱٫۰۷۲ - ۱٫۷۸۱٫۰۷۲ 

 ٥٥٫۹٥۹ ۱٫۲٥٤٫٤۹٦ ۱٫۳۱۰٫٤٥٥ القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 
    

    
    المطلوبات الخاضعة لمخاطر السوق

 ۱٥٫۳۸٥٫۹۰۷ - ۱٥٫۳۸٥٫۹۰۷ مستحق للبنوك 
 ۲۰۳٫۹۷۱٫٤٥۸ - ۲۰۳٫۹۷۱٫٤٥۸ ودائع العمالء 

ودائع  للعمالء على أساس النظام 
 اإلسالمي

٥٤٫۲۸۷٫۱۷۱ - ٥٤٫۲۸۷٫۱۷۱ 

 ۳٥٫۳٦۹ - ۳٥٫۳٦۹ اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك
 ۲٦٫٦۹۷٫٦۹۱ - ۲٦٫٦۹۷٫٦۹۱ دين صادر وأموال مقترضة أخرى

 ۳٫٦۷۳٫۰۰۰ - ۳٫٦۷۳٫۰۰۰ صكوك مستحقة الدفع 
 ۱٦۳٫۸٥۰ ۱٫٤۸۱٫۹۲۷ ۱٫٦٤٥٫۷۷۷ القيمة العادلة السالبة  للمشتقات
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 
 

 إدارة المخاطر (تتمة) ٤۸
 

  (تتمة) مخاطر السوق
 
 

 إدارة مخاطر السوق للمجموعةسجل المتاجرة الخاضع لرقابة 
 

من خالل نظام مراقبة حدود متعدد  االئتمان باستخدام سجل المتاجرة للمجموعة على أساس يومي تراقب وحدة مخاطر السوق حدود
 متاجرةالاستناداً إلى محفظة أنظمة تقنية المعلومات لوحدة األسواق العالمية والخزينة. الطبقات والذي يستخدم بيانات وتقارير من 

 :تشملمناسبة مخاطر السوق للمجموعة مقاييس  وحدةوكما يكون مناسباً، تستخدم 
) وإجراءات FX01) وحساسية سعر الصرف األجنبي (DV07/PV01الفائدة ( حساسية سعرمعايير غير إحصائية:  -۱

صافي/إجمالي المراكز المفتوحة القائمة والتدابير االفتراضية ومقاييس فترات السداد وحساسيات المشتقات اليونانية (دلتا، غاما 
 وفيجا) وحدود التوقف عن الخسارة. 

 معايير إحصائية: القيمة  المعرضة للمخاطر، بحسب الفئة باإلضافة إلى إجمالي سجل المتاجرة. -۲
 

 معظمألن التي هي من إحدى مكونات مخاطر السوق،  هيكليةال الصرف األجنبي إلى مخاطرال تتعرض المجموعة بشكل كبير 
بغيرها عمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى  أو اإلمارات درهمبإما مقيمة على األغلب موجودات ومطلوبات المجموعة 

 المرتبطة بالدوالر األمريكي.
 

 المعرضة للمخاطرالقيمة 
 

فإن معيار مخاطر السوق الرئيسي للمجموعة هو  ،بشكل أفضل لإلحاطة بالجوانب متعددة األبعاد لمخاطر السوق
القيمة  معايير حساب احصائي: "القيمة المعرضة للمخاطر"، الذي يستخدم لفترات قصيرة من حالة تحمل المخاطر، ويتم

المدرجة أدناه على أساس يومي، باإلضافة إلى حساب رقم القيمة المعرضة  المعرضة للمخاطر لفئات الموجودات المحددة
 للمخاطر لكامل سجل المتاجرة:

 
 القيمة المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة • 
 القيمة المعرضة لمخاطر العمالت األجنبية • 
 ملكيةالقيمة المعرضة لمخاطر حقوق ال • 
 القيمة المعرضة لمخاطر السلع • 
 القيمة اإلجمالية المعرضة لمخاطر  • 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 إدارة المخاطر (تتمة) ٤۹
 

  (تتمة) مخاطر السوق
  

 القيمة المعرضة للمخاطر (تتمة)
 

مخاطر السوق لكافة األدوات  عواملعن طريق تضمين  لمخاطرالمعرضة لالقيمة  معيار بنك اإلمارات دبي الوطني يتم حسابفي 
 منهجية المحاكاة التاريخية.الكلي و تقييمالإعادة  مبدأ باستخدام، وذلك عملاليوم المالية فوراً في المخزون في سجل المتاجرة بنهاية 

حصائية على اإلداللة ال من %۹۹بمستوى ثقة بنسبة تم تحديدها يالتي  المعرضة للمخاطرالقيمة  معايير هذه المنهجية اإلحصائية تنتج
 سنتين لنفس عوامل مخاطر السوق. كثر منبيانات تاريخية تعود أل ) باستخدام۱يوم عمل فترة محددة ( مدى

 
 في الخسائر تقدير عند السوق مخاطرل كمقياس فعالية األكثر هي للمخاطر المعرضة القيمة تعتبر اإلحصائية، تهالطبيع نظرا

 بعضب علم على كذلك المجموعةو األساسية. السوق أوضاع في فجائية تحوالت أو تغييرات فيها توجد ال التي األسواق
  مثل: للمخاطر، المعرضة القيمة معايير في المتأصلة القيود

 
 مخاطر في التحركات تكون عندما أطول احتفاظ فترات خالل المحتملة الخسائر تقدير للمخاطر المعرضة قيمةلل يمكن ال .۱

  ؛فادحة السوق
 ؛واألسواق المالية األدوات لمختلف السيولة عدم أو السيولة االعتبار بعين للمخاطر المعرضة القيمة تأخذ ال .۲
 ؛دقيق بشكل السوق مخاطر عوامل في السابقة التغييراتب التنبؤ يتعذر قد .۳
 السوق لمخاطر الواحد اليوم مستويات تنطوي قد العمل، يوم خالل للمخاطر المعرضة القيمة أحوال تبدل لطبيعة نظرا .٤

 العمل. يوم بنهاية بها تقرير صدر التي تلك من أعلى مخاطر على
 

 لمخاطر إحصائية غير معايير باستخدام للمخاطر المعرضة القيمة معايير باستكمال السوق مخاطر مجموعة تقوم ،وبالتالي
 سجل على ذلك تأثير لتحديد السوق مخاطر إجهاد الختبارات شامل إطار تنفيذ عملية في وتشارك ،سابقاً) ذكر (كما السوق

 والعشوائي واالفتراضي التاريخي اإلجهاد اختبار سيناريوهات إلى استناداً  للمخاطر المعرضة القيم لمجموعة المتاجرة
 السوق. مخاطر لعوامل

 
 المعرضة للمخاطراالختبار العكسي للقيمة 

 
 في المحتملة الخسائر لتقدير للمخاطر المعرضة القيمة لمعايير التنبؤية القدرة باختبار ةللمجموع السوق مخاطر وحدة تقوم

 تصدر والخسائر. لألرباح الفعلية األرقام مع لمخاطرل المعرضة القيمة أرقام مقارنة خالل من للمجموعة المتاجرة سجل
 الموجودات للجنة وترفعها للمخاطر المعرضة للقيمة العكسي االختبار نتائج عن تقارير للمجموعة السوق مخاطر وحدة

 .۲۰۱٤ العام في للمخاطر المعرضة للقيمة العكسي االختبار في إخفاقات هناك تكن لم دوري. بشكل والمطلوبات
 

 ضوابط التالية: إلى أرقام القيمة المعرضة للمخاطر المدرجة أدناه كما في نهاية العام باستخدام التوصلت المجموعة 
 

 %۹۹مستوى الثقة:  • 
 يوم ۱فترة االحتفاظ:  • 
 المنهجية: محاكاة تاريخية باستخدام عامين من البيانات التاريخية • 

 
 
 

 بحسب فئة األصل للمتاجرة

۲۰۱٥ 
 ألف درهم

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

۲۰۱٤ 
 ألف درهم

--------------- 
 الفعلي الحد األدنى الحد األقصى متوسط الفعلي الحد األدنى الحد األقصى متوسط 

 ۳٫۸٤۱ ٤۳٥ ۹٫٥۰۲ ٥٫۲۳۲ ٤٫٦٤۸ ۲٫۳۲۰ ٦٫۲٥۲ ۳٫۹٥۰ مخاطر سعر الفائدة
 ۱۲٫۲۱٦ ۲۹ ۱۳٫۰۸٥ ٦٫۰۲٥ ٤٫۰۳۸ ۳٫۸۱۲ ۱۳٫۳٤۹ ۷٫۷٤۷ مخاطر صرافة العمالت األجنبية

 - - ٥۹ ۷ - - - - مخاطر السلع

 ۱٫۰۰٥ ۱۲۰ ٥٫٥٥۷ ۲٫٦۷۸ ۱٫۸۰۷ ۲۹۹ ٦٫۸۲۲ ۱٫۷۹۱ مخاطر متاجرة االئتمان
 - - - - - - - - مخاطر حقوق الملكية

 ۱۳٫۰۸۸ ۱٫٦٥۰ ۱٥٫۲۳۱ ۸٫۸۳۸ ۷٫۱٤۲ ٥٫۱۸۸ ۱٤٫۱٤٤ ۹٫۰۸۲ اإلجمالي
المذكورة في التقرير  القيمة إجمالي معيار الى مالحظة : إن معايير مبلغ فئة األصل للقيمة المعرضة للمخاطر ال يضاف*

 العالقة.واآلثار ذات بسبب التنويع 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 إدارة المخاطر (تتمة)     ٤۸

 
 (تتمة) مخاطر السوق

 
 (تتمة) القيمة المعرضة للمخاطر

 
 المراكز المفتوحة للمجموعة بالعمالت المختلفة هي على النحو التالي: 

 
 ۲۰۱٥ 

 طويل/(قصير)
 ألف درهم 

۲۰۱٤ 
 طويل/ (قصير)

 ألف درهم 
 ---------- ---------- 

 )۳٫۱٦۰٫۸۷٦(  ۳٫۸۱۲٫٦٤۳        دوالر أمريكي
 )۱٫۱۰٥٫٥۱۸( )۳۷۷٫۲۹٤(          لایر عماني 

 ٥٫٤٦٥٫۲۷۹  ۱٤٤٫۳۸۱           درهم اإلمارات
 ۱٫٥٦۲٫۰۱۷ )۱٫۲۹۷٫٦۳۷(       لایر سعودي
 ۱٫۲٦۹٫٥۱۳ )۱٥٫۷۰۰(            لایر قطري

 ۲٥۲٫٤۷۸  ۲۳٥٫٦۹٦           أخرى
 ======== ======== 
 ۲٫٥۰۲٫۰۸۹ ٤٫۲۸۲٫۸۹۳ 
 ======== ======== 

 
 المخاطر التشغيلية 

 
هي عبارة عن مخاطر الخسائر التي تنجم عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو الموظفين أو األنظمة أو نتيجة 

 لحدث خارجي. وبهذا فهي ال تتضمن المخاطر اإلستراتيجية والشهرة ولكن تتضمن المخاطر القانونية والتنظيمية. 
 

ت المجموعة . أنشأأضرار بالغةالرئيسية، وحماية للبنك ضد أي خسائر المخاطر التشغيلية إن هدف المجموعة هو منع 
المخاطر التشغيلية من الممكن أن  تنشأ تطبيق نهج استباقي إلدارة المخاطر التشغيلية. ل على مستوى المجموعة عمل إطار

وإدارة تعرف على الاتباع نهج شامل لتحديد منهجية  المجموعة أنشطة األعمال والدعم في المجموعة. اختارت كافةن ع
 العمالء.وفئات  المخاطر التشغيلية عبر المنتجات المختلفة والعمليات

 
ويتم تنفيذ صالحيات هذه المسؤولية من  مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على المخاطر التشغيلية في المجموعة.يتولى 

 السياساتوهيكل الحوكمة و التشغيل اطرقبل لجنة المخاطر للمجلس. توافق لجنة المخاطر للمجلس على إطار إدارة مخ
وتتصرف اللجنة كذلك كصاحبة . لجنة المخاطر للمجموعةقبل  من مراقبة التعرض للمخاطر التشغيلية ذات الصلة. تتم

 قرار بشأن المواضيع الرئيسية ذات الصلة بالمخاطر التشغيلية.
 

وحدات األعمال والدعم خط  تشكل المخاطر التشغيلية.نموذجاً دفاعياً من ثالثة خطوط فيما يتعلق بإدارة  المجموعة تطبق
ضمن نطاق تخصصها والقيام بشكل استباقي المخاطر التشغيلية تجاه تحديد  تتحمل المسؤولية األساسيةوهي  الدفاع األول.

تقوم لجان  .يةاألنشطة والعمليات اليوم مخاطر التشغيلية فيإدارة البالتخفيف من وطأة وتأثير أية مشكالت. تندمج 
واتخاذ القرار المناسب  تطور المخاطر التشغيلية وتحليل التأثير المحتملالمخاطر التشغيلية في وحدات األعمال بمراقبة 

واألمور ذات  يةخسائر المخاطر التشغيللراجعة سريعة تقوم اللجان بإجراء م. بشأن إجراءات التخفيف من التداعيات
 الصلة وتقيم االستراتيجية المناسبة للحد من المخاطر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٠٩ 

               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر (تتمة)     ٤۸
 

 المخاطر التشغيلية (تتمة)
 

، األعمال وحداتأساليب وأدوات متسقة وموحدة ل خط الدفاع الثاني، باعتبارها  لمجموعةلالمخاطر التشغيلية  تقدم وحدة
الوحدة األساسية عملية إدارة المخاطر واالمتثال لسياسات المخاطر تراقب إلدارة المخاطر التشغيلية. وتوفر كذلك الدعم 

 تحليل مستقل للمخاطر التشغيلية واستراتيجيات التخفيف من البنك.تقوم بإجراء التشغيلية واإلجراءات. و
 

تقييم المخاطر ومعالجة المخاطر ومراقبة  ميزة تتألف منالتشغيلية و ردارة المخاطآلية عملية ممنهجة إلالمجموعة  أنشأت
فاعليتها ومالءمتها بانتظام لضمان ويتم إعادة النظر ومراجعة هذه اآللية  المخاطر واإلبالغ عن المخاطر وإعداد التقارير.

 الستراتيجية النمو واألعمال للمجموعة.
 

واألنظمة. ويصنف  العمليات والمنتجات والخدمات وكافة المجموعة وحدات يتم تقييم المخاطر التشغيلية في جميع
حدود . يتم عرض المخاطر التشغيلية التي تتجاوز "حرجة"و  "منخفضة"للمخاطر التشغيلية إلى أربعة أنواع بين التعرض 

المخاطر نظمة لقبول من المستوى المالئم وتحظى باالهتمام المطلوب. وتتيح اآللية الم اإلدارة تصنيف معين على
 من األضرار. تخفيفمعالجة وال للمجموعة تحقيق التوازن بين المخاطر التشغيلية ومكافأة األعمال وتكلفة

 
يتم الحصول على  .غير المتوقعةمن الخسائر الكبيرة والمجموعة تغطية تأمين شاملة ومصممة لحماية المجموعة تمتلك 

مراجعة متطلبات التأمين بشكل دوري  تتم. ةإعادة التأمين الدولي سوقفي التصنيف  تغطية تأمين من شركات التأمين عالية
 وفقاً لمتغيرات تعرض المجموعة للمخاطر.غطاء التأمين  مواءمةويتم 

 
عن طريق  أمن المعلوماتيتم تنظيم  من المعلومات. اً شامالً ألأنشأت المجموعة إطار ،كجزء من إدارة المخاطر التشغيلية

" وقطاع بطاقات الدفع ومعايير أمن ۲۷۰۰۱الدولية مثل "آيزو معاييرأمنية وإجراءات ذات عالقة قائمة على السياسة 
المعلومات ونظم المعلومات واتاحة  السرية والنزاهة توفير عمليات أمن المعلوماتتضمن ). PCI-DSSالبيانات (
 إجراءات الحماية المناسبة. خالل اختيار وتطبيقفي المجموعة من  والموارد

 
 إدارة استمرارية األعمال

 
واآلثار التي قد تحدثها هذه  للمؤسسة"عملية إدارة شاملة تحدد التهديدات المحتملة  اوتعرف إدارة استمرارية األعمال بأنه

القدرة مؤسسات مرنة وتمتلك لبناء عمليات األعمال التشغيلية، في حال حدوثها، والتي تقدم إطار عمل  التهديدات على
مساهميها الرئيسيين وسمعتها وعالمتها التجارية وأنشطتها التي تعود عليها مصالح بما يضمن االستجابة الفعالة على 

 بمنافع قيمة.
 

(ئي). تتولى  ۲۰۱۲" للعام ۲۲۳۰۱إلى المعيار الدولي "آيزو المجموعة في جميع أنحاء استمرارية األعمال عملية ترتكز
 ةيمسؤولوتضطلع وحدات األعمال باستراتيجية إدارة استمرارية األعمال. وضع الرقابة ونة المخاطر للمجلس مسؤولية لج

 مراقبةيتم  األعمال والعمل بموجبها واختبار كفاءتها في المجاالت ذات الصلة. ستمراريةتوفير الخطط المناسبة ال ضمان
 .للمجموعة المخاطر التشغيلية من قبل بشكل مستقل استمرارية األعمال خطط فاعلية
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               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 
 

 إدارة المخاطر (تتمة)     ٤۸
 

 مخاطر السيولة 
 

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة لتمويل زيادة في الموجودات أو لسداد االلتزامات حين يستحق موعدها 
(والتي تعرف بمخاطر التمويل المنتظم) أو بسبب عدم القدرة على تحويل الموجودات إلى نقد بأسعار معقولة ( والتي 

 مخاطر عن عدم التطابق في مبالغ وأوقات التدفقات النقدية. تعرف بمخاطر سيولة السوق) بأسعار معقولة. تنشأ ال
 

 األهداف وهيكل الحوكمة 
 

يكمن الهدف من إطار إدارة السيولة والتمويل لدى المجموعة في ضمان الوفاء بجميع التزامات التمويل المنظورة (في 
أسواق التمويل الكبيرة يتم وفق عملية فعالة وبأن االنخراط في   ظل كل من الظروف المعتادة و المشددة) عند استحقاقها

ومنسقة ومنخفضة التكلفة. تحقيقا لهذه الغاية تحافظ المجموعة على قاعدة تمويل متنوعة تشمل الودائع الرئيسية 
للمستهلكين والشركات والمؤسسات. ويتعزز ذلك عن طريق توفير تمويل وفرص استثمارية لألسواق الكبيرة تتسم بقدر 

لموجودات السائلة وتنوع العمالت ومواعيد االستحقاق لتمكين المجموعة من االستجابة بسرعة وسالسة عال من ا
 لمتطلبات السيولة غير المتوقعة.

 
تتم إدارة مخاطر السيولة مركزيا من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة حيث تأتي إدارة مخاطر السيولة 

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الماليين  على رأس جدول أعمالها. تضم
والخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات  سام األعمال الرئيسية (الخزينةوكبير مسؤولي المخاطر ورؤساء جميع أق

المعنية بتحديد وإدارة هذه المخاطر. تتولى وهي السلطة المركزية   ) والخدمات المصرفية للمستهلكين وإدارة الثروات
إدارة السيولة والموجودات والمطلوبات في الدائرة المالية للمجموعة المسؤولية عن قياس السيولة ورصد ومراقبة 

 التعرض للمخاطر وإصدار تقارير مستقلة حول ذلك إلى لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة.
 

لتابعة والفروع الخارجية العاملة التي تخضع لحدود إضافية خاصة بالسيولة من قبل الجهة فيما يتعلق بالشركات ا
التنظيمية المحلية، تكون تلك الشركات التابعة أو الفروع مسئولة عن إدارة السيولة العامة التي تخصها ضمن الحدود 

زينة المركزية للمجموعة بمتابعة التزام كل التنظيمية المقررة بما يتماشى مع الخزينة المركزية للمجموعة. تقوم الخ
 الشركات التابعة والفروع الخارجية العاملة بالحدود التنظيمية المحلية المقررة. 

 
 السياسات واإلجراءات

  
من خالل الخزينة سياسة تشغيل تحوطية ورقابية تشمل أنشطة    تتبع لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة

طر السيولة في المجموعة. تقوم الشركات التابعة بتنسيق رأس المال الخاص بها وسوق عمليات التمويل الكبيرة إدارة مخا
بأفضل تسعير من خالل إدارة الخزينة لدى المجموعة وتحت إشراف و تعليمات لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات لدى 

 المجموعة.
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               اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر (تتمة)     ٤۸
 

 السيولة (تتمة)مخاطر 
 

 السياسات واإلجراءات (تتمة)
 

 تشمل إدارة عمليات السيولة والتمويل على وجه التحديد ما يلي: 
  

توقع التدفقات النقدية من العمالت الرئيسية في مختلف الظروف الصعبة والنظر في مستوى الموجودات السائلة  •
 الضرورية فيما يتعلق بذلك؛ 

الموجودات والمطلوبات لفترات مختلفة مع التركيز على أقصر أطر زمنية. تستند هذه تحليل عدم التطابق بين  •
واإلبقاء على االفتراضات الضعيفة لألصول والمطلوبات   التقارير حول الفجوات على التدفقات النقدية التعاقدية

 المسحوبة؛التي لم يحّل أجل استحقاقها والطلب المحتمل على السيولة عن طريق االلتزامات غير 
 مراقبة سيولة الميزانية العمومية ونسبة السلف إلى الودائع بموجب المتطلبات الداخلية والتنظيمية؛ •
 الحفاظ على نطاق متنوع من مصادر التمويل مع تسهيالت تمويل احتياطية؛ •
 إدارة تركزات وسمات استحقاقات الديون؛  •
 الحفاظ على خطط تمويل الديون؛  •
لتفادي االعتماد الزائد على شريحة كبيرة من المودعين األفراد وضمان توفير قدرات  رصد تركزات المودعين •

 تمويل مرضية؛ و
الحفاظ على خطط السيولة والتمويل في الحاالت الطارئة. تساهم هذه الخطط في تحديد المؤشرات المبكرة  •

لناجمة األزمات الطارئة أو لألوضاع الصعبة وتصف اإلجراءات التي يتعين اتخاذها في الحاالت المعقدة ا
 مع التقليل من اآلثار السلبية طويلة المدى التي قد تترتب على األعمال.   . غيرها

 
 الحد من مخاطر السيولة

 
تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة بالتعاون مع إدارة الخزينة مسئولة بشكل رئيسي عن تنفيذ 
إستراتيجيات إدارة السيولة في المراكز المنتظمة والمحافظة على احتياطيات سيولة كافية لمقابلة أي مواقف تعثر محتملة. 

افية مؤلفة من أوراق مالية استثمارية وشهادات إيداع صادرة عن كما تحافظ المجموعة على احتياطيات سيولة ك
بحيث يمكن إضفاء الصفة النقدية عليها في وقت قصير     بحد أدنى) -المصرف المركزي عالية الجودة االئتمانية (فئة أأ

من خالل إستراتيجيات  وبأدنى حد من التكلفة. كما تساهم وحدات األعمال األخرى في إدارة السيولة المنتظمة اإلجمالية
 تنويع المنتجات وأهداف الودائع. 

  
تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة، وفقا ألفضل الممارسات، أن المستخدمين ومقدمي السيولة كمصدر 

ل والذي يتم يجب أن يتم تحفيزه بأسلوب يتسم بالعدالة و الشفافية. يتم تحقيق ذلك من خالل نظام تسعير تحويل األموا
تعديله لتغيير/تعويض لسيولة الموجودات المتضمنة أو طبيعة بناء المطلوبات المتضمنة. إن هذه اإلجراءات متأصلة في 
قرارات تسعير المنتجات و أنظمة قياس األداء. تقوم إدارة السيولة والموجودات والمطلوبات في الدائرة المالية للمجموعة 

ت والمطلوبات للمجموعة بإدارة وضبط نظام تسعير تحويل األموال للمجموعة في ضوء بالتعاون مع لجنة الموجودا
 سياسات األعمال و تحركات السوق. 

 
 تستخدم المجموعة اختبار تحمل التدفقات النقدية كجزء من مراقبة عملياتها لتقييم مخاطر السيولة. 



١١٢ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر (تتمة)   ٤۹
 

 تحليل االستحقاق للموجودات و المطلوبات: 
 

 يوضح الجدول التالي ملخصاً لخصائص االستحقاق لموجودات ومطلوبات المجموعة: 
 

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 
 

 شهور ۳خالل 
 

 ألف درهم

 شهور ۳أكثر من 
 وحتى سنة
 ألف درهم

  ۳أكثر من سنة وحتى 
 سنوات

 ألف درهم

 سنوات  ۳أكثر من 
 سنوات ٥وحتى 

 ألف درهم

 سنوات ٥أكثر من 
 و غير محدد

 ألف درهم

 اإلجمالي
 

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

       الموجودات
 ٥٤٫۹۷٤٫٦۷۰ - - - ٦٫۳۰۰٫۰۰۰ ٤۸٫٦۷٤٫٦۷۰ نقد وودائع لدى المصرف المركزي 

 ۳۹٫۸۳٦٫٥۸٤ ۹٥٦٫۰٤۱ ۲٫۷۰۳ ۲٫۲۱۷٫٥۳٥ ۱۰٫۰۳۱٫۲٥۸ ۲٦٫٦۲۹٫۰٤۷ مستحق من البنوك 
 ۱٫٦۷۸٫۸٦۹ ۲۷۳٫٦۷٥ ۲۷۰٫۰۹۷ ٥۰٦٫۹۳۱ ٦۲۷٫۷۹۹ ۳٦۷ أوراق مالية للمتاجرة

 ۱٥٫۹۲٦٫٥۸۱ ۳٫۹۷۸٫۰۱۳ ۳٫۹۲۷٫٥۸۹ ۲٫۷۸۲٫۲۰۷ ۳٫۹۰۷٫۳۲۳ ۱٫۳۳۱٫٤٤۹ أوراق مالية استثمارية
 ۲۲٦٫٦۹٦٫٥٤۱ ٤٥٫۸۸۷٫۱۲۷ ۱۱٫۲۷۷٫٥۸۷ ۲۳٫۸۲۷٫٦۹٥ ۲۰٫۰۸۱٫۹۸۸ ۱۲٥٫٦۲۲٫۱٤٤ القروض و الذمم المدينة 

 ٤۳٫۸۸٤٫۳۱۷ ۱۱٫٤٦٦٫٦۳۹ ۱۰٫٥۰۱٫۳۹۷ ۸٫۲۹٦٫۷۰۳ ٤٫٥۹٦٫۰۲۱ ۹٫۰۲۳٫٥٥۷ ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي 
 ۱٫٦۱٥٫۰۲۱ ۱٫٦۱٥٫۰۲۱ - - - - مشتركة  مشاريعاستثمارات في شركات زميلة و

 ۲٫٦٦۹٫۰۷۹ ۳٦٥٫٦٦۷ ۳٥۱٫٦٦٦ ۱٫٤۷٥٫٤٥٥ ۳۲۷٫۹٤۱ ۱٤۸٫۳٥۰ القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 
 ۸۰٥٫۹۳۷ ۸۰٥٫۹۳۷ - - - - عقارات استثمارية 

 ۳٫۷۱۲٫۷٤۹ - - - ٥٦٤٫٥٤۱ ۳٫۱٤۸٫۲۰۸ قبوالت العمالء 
 ۲٫۳۹٦٫۳۱٤ ۲٫۳۹٦٫۳۱٤ - - - - الممتلكات والمعدات

 ٦٫۰۳۰٫۸۲٥ ٦٫۰۳۰٫۸۲٥ - - - - الشهرة والموجودات غير الملموسة 
 ٦٫۳۳۲٫٦۸۸ ۲۸٦٫۱۱٥ - ۹٤۷٫۳۸۰ ۲٫٥٦٦٫٥۸۰ ۲٫٥۳۲٫٦۱۳ الموجودات األخرى 

 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
 ٤۰٦٫٥٦۰٫۱۷٥ ۷٤٫۰٦۱٫۳۷٤ ۲٦٫۳۳۱٫۰۳۹ ٤۰٫۰٥۳٫۹۰٦ ٤۹٫۰۰۳٫٤٥۱ ۲۱۷٫۱۱۰٫٤۰٥ إجمالي الموجودات      

 ========== ========== ========== ========= ========= ========= 
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                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 إدارة المخاطر (تتمة)    ٤۸

 
 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات (تتمة):

 

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 

 خالل ثالثة أشهر 
 

 ألف درهم

 أشهر وحتى سنة ۳أكثر من  
 

 ألف درهم

 سنوات ۳أكثر من سنة وحتى 
 

 ألف درهم

 ٥سنوات وحتى  ۳أكثر من 
 سنوات

 ألف درهم

 سنوات ٥أكثر من 
 و غير محدد

 ألف درهم

 اإلجمالي
 

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

       المطلوبات 
 ۱۸٫۸۲۲٫۷۱۹ - - ۲٫۰٤٦٫۸۲٦ ۳٫٦۹۳٫۹٦۲ ۱۳٫۰۸۱٫۹۳۱ مستحق للبنوك 
 ۲۲٤٫۳۸٥٫۲۱۳ ٥۲٫۲۱۰ ۲٫۸٥٦٫٥۷۹ ۳٫۲۰۸٫۷٥۱ ۳۰٫٤۸۷٫۲٦٦ ۱۸۷٫۷۸۰٫٤۰۷ ودائع العمالء 

ودائع  للعمالء على أساس النظام 
 اإلسالمي

۱۹٫۷۹۹٫٥۷٥ ۲٦٫٤۸۸٫٤۱۱ ۱٦٫٥٥۸٫۷۰٦ - - ٦۲٫۸٤٦٫٦۹۲ 

 ۲٤۸٫۳۳٤ ۱٥۸٫۸٦۹ ۸۷٫٥۸۳ ۱٫۸۸۲ - - اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك
 ۳۱٫۲۸۷٫۳٤۲ ۸٫۹۳٥٫۱۰۷ ٦٫۷٦۹٫۲۸۷ ٦٫٤٥۹٫۷٥۸ ۷٫٥٦٥٫۹۹۰ ۱٫٥٥۷٫۲۰۰ دين صادر وأموال مقترضة أخرى

 ۳٫٦۷۲٫٥۰۰ - - ۳٫٦۷۲٫٥۰۰ - - صكوك مستحقة الدفع 
 ۲٫٦۱۰٫۲۰٥ ۳۷۷٫۷۹۹ ٥۸۸٫٦٥۷ ۱٫۱۷٥٫۲۹۹ ۲۸٤٫۸۹۱ ۱۸۳٫٥٥۹ القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

 ۳٫۷۱۲٫۷٤۹ - - - ٥٦٤٫٥٤۱ ۳٫۱٤۸٫۲۰۸ قبوالت العمالء 
 ۸٫۲۲٥٫۸۹٤ - - - ٥٫۷٤۸٫۷۳۰ ۲٫٤۷۷٫۱٦٤ المطلوبات األخرى 

 ٥۰٫۷٤۸٫٥۲۷ ٥۰٫۷٤۸٫٥۲۷ - - - - إجمالي حقوق الملكية 
 --------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ------------------ -------------------- 

 ٤۰٦٫٥٦۰٫۱۷٥ ٦۰٫۲۷۲٫٥۱۲ ۱۰٫۳۰۲٫۱۰٦ ۳۳٫۱۲۳٫۷۲۲ ۷٤٫۸۳۳٫۷۹۱ ۲۲۸٫۰۲۸٫۰٤٤ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
 =========== =========== =========== =========== =========== =========== 

       خارج الميزانية
 ٥٤٫۸۲۷٫۸۲۱ ۱٫۰۰۱٫۱۱۷ ۲٫۷۳۸٫٤۲۰ ۱٦٫۰۷۰٫٥۳٤ ۱۰٫۱۷۰٫۰۰٥ ۲٤٫۸٤۷٫۷٤٥ خطابات االعتماد والضمان

       
       ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱

 ۳٦۳٫۰۲۰٫۹۹۱ ۷٤٫۳۲۱٫۸۸۹ ۳۰٫٥۱٦٫۰٦۳ ٤۰٫٦۷۳٫۷۰۳ ۳۸٫۹۳۸٫۲۱٥ ۱۷۸٫٥۷۱٫۱۲۱ الموجودات
 ۳٦۳٫۰۲۰٫۹۹۱ ٥٤٫۸۷۹٫۳۷٤ ۱۱٫۳۷۷٫۸۹٦ ۲۹٫۰٦۰٫۰۰۳ ٥٤٫۳۷۰٫۷٦۹ ۲۱۳٫۳۳۲٫۹٤۹ المطلوبات

 ٤۹٫٤۲۳٫٤٤۸ ۱٫۲۱۷٫٤۰۹ ۲٫۰۰۲٫۲۰۷ ۱۰٫٥۰۷٫۱٤۱ ۱٤٫٤٥۰٫۰٥۷ ۲۱٫۲٤٦٫٦۳٤ الميزانيةبنود خارج 
 
 
 
 



١١٤ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 

 إدارة المخاطر (تتمة)    ٤۸
 
 تحليل المطلوبات المالية من خالل المستحقات التعاقدية المتبقية:  
 

مخصومة. و يتم التعامل مع الاعتماداً على التزامات السداد التعاقدية غير  ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱يوضح الجدول التالي ملخصاً لخصائص االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة كما في 
، المجموعة تتوقع بان ال يقوم الكثير من العمالء بطلب السداد في أول تاريخ للسداد الذي يتطلب  عمليات السداد والتي تخضع لإلشعارات كما لو إن هذه اإلشعارات أعطيت على الفور. إال أن

 الية المتوقعة الموضحة من قبل المجموعة في سجل االحتفاظ بودائع المجموعة. من المجموعة السداد فيه وال يظهر الجدول التالي التدفقات الم
 

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 
 

  الدفتريةالقيمة 
 

 ألف درهم

 اإلجمالي االسمي
 للتدفقات الخارجة

 ألف درهم

 شهور ۳خالل 
 

 ألف درهم

شهور  ۳أكثر من 
 حتى سنة واحدة

 ألف درهم

أكثر من سنة وحتى 
 ثالث سنوات

 درهم ألف

سنوات  ۳أكثر من 
 سنوات ٥وحتى 

 ألف درهم

 سنوات ٥أكثر من 
 

 ألف درهم
 ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ ------------------ --------------- المطلوبات المالية 

 - - )۲٫۰٥۱٫۸۲٦( )۳٫۷٤۹٫۱۱۲( )۱۳٫۰۹۰٫٤۳۲( )۱۸٫۸۹۱٫۳۷۰( ۱۸٫۸۲۲٫۷۱۹ مستحق للبنوك 
 )٥۳٫۰۳۱( )۲٫۹۱۳٫٤۱۸( )۳٫۳۲٤٫۱۱٤( )۳۰٫٥۰۱٫۰۲۷( )۱۸۸٫۲۹٤٫۲۰۷( )۲۲٥٫۰۸٥٫۷۹۷( ۲۲٤٫۳۸٥٫۲۱۳ ودائع العمالء 

 - - )۱٦٫٦۱۰٫۷۱٥( )۲٦٫٦۸۷٫۰۸۹( )۱۹٫۸۹۹٫۰۷۲( )٦۳٫۱۹٦٫۸۷٦( ٦۲٫۸٤٦٫٦۹۲ ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
 )۱٥۸٫۸٦۸( )۸۷٫٥۸۳( )۱٫۸۸۳( - - )۲٤۸٫۳۳٤( ۲٤۸٫۳۳٤ اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك

 )۹٫۳٤٥٫٤٤٥( )۷٫٦۳۱٫۹۱۰( )۷٫۲۷۸٫۸٤۲( )۸٫۲۲۷٫۲۲٤( )۱٫۷۰۰٫۲۱۸( )۳٤٫۱۸۳٫٦۳۹( ۳۱٫۲۸۷٫۳٤۲ الديون المصدرة واألموال المقترضة األخرى 
 - - )۳٫۷٦۲٫٥۸۸( )۱۲۲٫۰۰۸( )٤۰٫٦٦۹( )۳٫۹۲٥٫۲٦٥( ۳٫٦۷۲٫٥۰۰ صكوك مستحقة الدفع

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
 ۳٤۱٫۲٦۲٫۸۰۰ )۳٤٥٫٥۳۱٫۲۸۱( )۲۲۳٫۰۲٤٫٥۹۸( )٦۹٫۲۸٦٫٤٦۰( )۳۳٫۰۲۹٫۹٦۸( )۱۰٫٦۳۲٫۹۱۱( )۹٫٥٥۷٫۳٤٤( 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 

 )۱٫۰۰۱٫۱۱۷( )۲٫۷۳۸٫٤۲۰( )۱٦٫۰۷۰٫٥۳٤( )۱۰٫۱۷۰٫۰۰٥( )۲٤٫۸٤۷٫۷٤٥( )٥٤٫۸۲۷٫۸۲۱( ٥٤٫۸۲۷٫۸۲۱ خطابات االعتماد والضمان
 - )۷۲٫٦۰۲( )٥٫۲۰٥٫٤۷۹( )٤٫۳۲۰٫۷٥۲( )۱۳٫۹٥۱٫٦۷۲( )۲۳٫٥٥۰٫٥۰٥( ۲۳٫٥٥۰٫٥۰٥ التزامات قروض غير قابلة لإللغاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 



١١٥ 

                          اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 
 

 إدارة المخاطر (تتمة)    ٤۸
 

 ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱كما في 
 

  الدفتريةالقيمة 
 

 ألف درهم

 اإلجمالي االسمي
 للتدفقات الخارجة

 ألف درهم

 شهور ۳خالل 
 

 ألف درهم

شهور  ۳أكثر من 
 حتى سنة واحدة

 ألف درهم

أكثر من سنة وحتى 
 ثالث سنوات

 ألف درهم

سنوات  ۳أكثر من 
 سنوات ٥وحتى 

 ألف درهم

 سنوات ٥أكثر من 
 

 ألف درهم
 ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ ------------------ --------------- المطلوبات المالية 

 - - )۳۷۱٫۷٤٥( )۲٫۰٤۷٫٦۲۹( )۱۲٫۹۸٦٫۹٤۹( )۱٥٫٤۰٦٫۳۲۳( ۱٥٫۳۸٥٫۹۰۷ مستحق للبنوك 
 )۱۱٤٫۱۲٦( )٤٫٥۱٥٫۰۳۰( )۲٫۲۷۳٫۰٤٤( )۲٥٫۳۹۳٫۱۱۸( )۱۷۳٫٤٦۸٫۳۱۷( )۲۰٥٫۷٦۳٫٦۳٥( ۲۰۳٫۹۷۱٫٤٥۸ ودائع العمالء 

 - - )۹۱٦٫۸۲٤( )۱٥٫۰۳٦٫۷۱۱( )۳۸٫٤٥٤٫٤٦٥( )٥٤٫٤۰۸٫۰۰۰( ٥٤٫۲۸۷٫۱۷۱ ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
 - - - - )۳٥٫۳٦۹( )۳٥٫۳٦۹( ۳٥٫۳٦۹ البنوكاتفاقيات إعادة شراء مع 

الديون المصدرة واألموال المقترضة 
 األخرى 

۲٦٫٦۹۷٫٦۹۱ )۲۹٫۷۳٤٫۷۱۱( )۱٫۳٤۳٫۷٤۱( )۲٫۹۹٤٫٤۱۷( )۱۰٫۱٤۳٫۹٥۱( )٦٫۸۱۰٫۸٦۲( )۸٫٤٤۱٫۷٤۰( 

 - - )۳٫۹۲٥٫۲٦٥( )۱۲۲٫۰۰۸( )٤۰٫٦٦۹( )٤٫۰۸۷٫۹٤۲( ۳٫٦۷۳٫۰۰۰ صكوك مستحقة الدفع
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
 ۳۰٤٫۰٥۰٫٥۹٦ )۳۰۹٫٤۳٥٫۹۸۰( )۲۲٦٫۳۲۹٫٥۱۰( )٤٥٫٥۹۳٫۸۸۳( )۱۷٫٦۳۰٫۸۲۹( )۱۱٫۳۲٥٫۸۹۲( )۸٫٥٥٥٫۸٦٦( 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 

 )۱٫۲۱۷٫٤۰۹( )۲٫۰۰۲٫۲۰۷( )۱۰٫٥۰۷٫۱٤۱( )۱٤٫٤٥۰٫۰٥۷( )۲۱٫۲٤٦٫٦۳٤( )٤۹٫٤۲۳٫٤٤۸( ٤۹٫٤۲۳٫٤٤۸ خطابات االعتماد والضمان
 - - )۳٫٥٦۸٫٥٦٥( )۲٫٥۹۳٫۷۰۹( )۱۱٫۷۲۹٫۸٥۰( )۱۷٫۸۹۲٫۱۲٤( ۱۷٫۸۹۲٫۱۲٤ التزامات قروض غير قابلة لإللغاء

        
        
        
        

 
 
 

 



١١٦ 

             اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 إدارة المخاطر (تتمة)    ٤۸

 
 مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفية

 
يتم تعريف مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفية على أنه تعرض المنتجات لغير المتاجرة المقدمة من قبل المجموعة إلى 

المتاجرة كافة مراكز السجالت المصرفية الناتجة عن معدالت الفائدة للموجودات والمطلوبات معدالت الفائدة. تشمل المنتجات لغير 
المصرفية للمستهلكين والموجودات والمطلوبات التجارية للمجموعة واالستثمارات المالية التي يتم تخصيصها على أنها متاحة للبيع 

ائدة في السجالت المصرفية أساسا من عدم التطابق بين اإليرادات والمحتفظ بها لحين موعد االستحقاق.  تنشأ مخاطر سعر الف
وذلك نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة. تكمن تعقيدات تحليل هذه المخاطر في اللجوء إلى وضع افتراضات لخيارات   وتكاليف تمويلها،

من االفتراضات السلوكية فيما يتعلق بالفترة  وكذلك  ، ، مثل حاالت السداد المبكر لقروض المستهلكين متأصلة في منتجات معينة
 االقتصادية للمطلوبات التي تسدد على نحو تعاقدي عند الطلب مثل الحسابات الجارية.

 
من أجل إدارة هذه المخاطر على نحو فعال، يتم تحويل مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفية المتعلقة بالمنتجات لغير المتاجرة 

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بموجب نظام تسعير تحويل األموال. يكون مطلوباً من لجنة  إشرافت إلى الخزينة تح
إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة إجراء رصد منتظم لمراكز مخاطر سعر الفائدة هذه لضمان توافقها مع حدود مخاطر أسعار 

 الفائدة.
  

مسئولة عن قياس ومراقبة وضبط وكتابة  تقارير  المخاطر المتعلقة إدارة الموجودات والمطلوبات في الدائرة المالية للمجموعة إن 
إدارة الموجودات دور  يتضمن. للمجموعة الموجودات والمطلوباتللجنة بمخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفية  بشكل مستقل 

وتتوافق مع ) معقولة تعرضات سعر الفائدةن نظم االفتراضات (التي تستخدم لتحويل المراكز إلى أن تكوللمجموعة  والمطلوبات
 .طبيعة وتعقيدات حيازات المجموعة

 
تطبق المجموعة اختبارات الضغط من خالل محاكاة التحركات   . لقياس مخاطر أسعار الفائدة اإلجمالية في السجالت المصرفية

العائد والتناظر وتأثيرها على صافي الدخل من  منحنياتنقطة أساس إلى منحنى/ ۲۰۰  طة أساس إلىنق ٥۰نطاق من الموازية لـ
 الفائدة.

 
 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في  

------------------------------- 
 ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱كما في 

------------------------------- 
 المبلغ 

 ألف درهم
-------------- 

 االختالف
 درهمألف 

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

 المبلغ
 ألف درهم

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

 االختالف
 ألف درهم

------------- 
 ۸۲٤٫۰۳٤ ۷٫٦۳۱٫۳۰٥ ۱٫۳٤۷٫۱٥۲ ۱۰٫۳٦۷٫۰۲۰ نقطة أساس ۲۰۰المعدالت أعلى بـ 

 - ٦٫۸۰۷٫۲۷۱ - ۹٫۰۱۹٫۸٦۸ حالة األساس
 )۳٦۱٫٦۳۳( ٦٫٤٤٥٫٦۳۸ )۹۳٤٫۱۹٦( ۸٫۰۸٥٫٦۷۲ نقطة أساس   ۲۰۰المعدالت أقل بـ 

     
 

تستند حساسيات سعر الفائدة المبينة في الجدول أعاله إلى سيناريوهات مبسطة، أي أن التوقعات أعاله تفترض أن أسعار الفائدة لجميع 
بينما   . األسعاروبالتالي ال تعكس التأثير المحتمل على صافي الدخل من الفائدة نتيجة لتغير بعض   االستحقاقات تتغير بنفس المقدار،

بما في ذلك إدارة جميع تلك   . تساهم تلك التوقعات أيضاً في التوصل إلى افتراضات أخرى مبسطة تبقى أسعار أخرى دون تغيير.
وهذا التأثير ال يشمل اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في الخزينة أو في وحدات األعمال لتقليل آثار  المراكز حتى موعد االستحقاق

وعملياً، تسعى الخزينة وعلى نحو استباقي إلى تغيير خصائص مخاطر أسعار الفائدة للحد من الخسائر وتحقيق   . أسعار الفائدة مخاطر
 أقصى استفادة من صافي اإليرادات.

 
داً اعتمادا على قامت المجموعة بوضع حدو  ، لقياس وإدارة مخاطر سعر الفائدة و تأثيره المحتمل على القيمة االقتصادية على المؤسسة

سعر قيمة نقطة أساس واحدة. يتم قياس فجوات سعر الفائدة و اختبارات الحساسية على أساس شهري من قبل إدارة السيولة 
 والموجودات والمطلوبات في الدائرة المالية للمجموعة ويتم مراقبتها من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة. 



١١٧ 

                     اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر (تتمة)    ٤۸
 

 تحليل إعادة تسعير سعر الفائدة:
 

 أقل من شهر ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 
 

 ألف درهم

 ۳أكثر من شهر وحتى 
 أشهر

 ألف درهم

 أشهر  ۳أكثر من 
 أشهر ٦و حتى 

 ألف درهم

أشهر وحتى  ٦أكثر من 
 سنة

 ألف درهم

 أكثر من سنة
 

 ألف درهم

 ال يحمل فائدة
 

 ألف درهم

 اإلجمالي
 

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

        الموجودات 
 ٥٤٫۹۷٤٫٦۷۰ ۳٤٫۰۸۸٫۱۷۳ - - ٦٫۳۰۰٫۰۰۰ ۹٫۰٥٥٫۷۲۸ ٥٫٥۳۰٫۷٦۹ نقد وودائع لدى المصرف المركزي 

 ۳۹٫۸۳٦٫٥۸٤ ٤٫۸٤۰٫۸۲۰ ۷۷۳٫۹۱۸ ۷٥۸٫٥٤٥ ۳٫٤۹٤٫۷۸٤ ۹٫۹٦۰٫۱٥۱ ۲۰٫۰۰۸٫۳٦٦ مستحق من البنوك 

 ۱٫٦۷۸٫۸٦۹ ۱۱۸٫٤۸۷ ٦۱۸٫۱۱٥ ۲٥٥٫۳۹٥ ۲٦۳٫۸۱۳ ۲٥۰٫۸٤۲ ۱۷۲٫۲۱۷ أوراق مالية للمتاجرة
 ۱٥٫۹۲٦٫٥۸۱ ۲٫۰۲۲٫۳۸٤ ٦٫۰۳٦٫٦۰٥ ۲٫۷۲۰٫۹۳۰ ۲٫۹۲۰٫٦۹۷ ۱٫۹۲۷٫۹۹٥ ۲۹۷٫۹۷۰ أوراق مالية استثمارية

 ۲۲٦٫٦۹٦٫٥٤۱ - ٤۷٫۱۸۹٫۱۳٦ ۳٫۰٤۰٫٤٤۲ ۸٫٥٤٥٫۲۳۱ ۳۷٫۸۰۹٫۰٤٥ ۱۳۰٫۱۱۲٫٦۸۷ القروض والذمم المدينة  

 ٤۳٫۸۸٤٫۳۱۷ - ۳۰٫۲٥٦٫۷۳۹ ۱٫۹٦۲٫۲٤۹ ۲٫٦۲۸٫٥۷۲ ٤٫۲۳۰٫۸٤۳ ٤٫۸۰٥٫۹۱٤ ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي

استثمارات في شركات زميلة 

 مشتركة  مشاريعو
- - - - - ۱٫٦۱٥٫۰۲۱ ۱٫٦۱٥٫۰۲۱ 

 ۲٫٦٦۹٫۰۷۹ ۲٫٦٦۹٫۰۷۹ - - - - - القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

 ۸۰٥٫۹۳۷ ۸۰٥٫۹۳۷ - - - - - عقارات استثمارية 

 ۳٫۷۱۲٫۷٤۹ ۳٫۷۱۲٫۷٤۹ - - - - - قبوالت العمالء 
 ۲٫۳۹٦٫۳۱٤ ۲٫۳۹٦٫۳۱٤ - - - - - ممتلكات ومعدات

 ٦٫۰۳۰٫۸۲٥ ٦٫۰۳۰٫۸۲٥ - - - - - الشهرة والموجودات غير الملموسة 

 ٦٫۳۳۲٫٦۸۸ ٦٫۳۳۲٫٦۸۸ - - - - - الموجودات األخرى 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- 
 ٤۰٦٫٥٦۰٫۱۷٥ ٦٤٫٦۳۲٫٤۷۷ ۸٤٫۸۷٤٫٥۱۳ ۸٫۷۳۷٫٥٦۱ ۲٤٫۱٥۳٫۰۹۷ ٦۳٫۲۳٤٫٦۰٤ ۱٦۰٫۹۲۷٫۹۲۳ إجمالي الموجودات 

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



١١٨ 

                     اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 
 إدارة المخاطر (تتمة)    ٤۸

 تحليل إعادة تسعير سعر الفائدة (تتمة):
 

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 

 من شهر أقل
 ألف درهم

 ۳أكثر من شهر وحتى 
 أشهر

 ألف درهم

 أشهر  ۳أكثر من 
 أشهر ٦و حتى 

 ألف درهم

أشهر  ٦أكثر من 
 وحتى سنة

 درهمألف 

 أكثر من سنة
 

 ألف درهم

 ال يحمل فائدة
 

 ألف درهم

 اإلجمالي
 

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

        المطلوبات وحقوق الملكية
 ۱۸،۸۲۲،۷۱۹ ۱،۱۰٥،۱٥۰ ۱،٦٥۲،٦۲٥ ۱،۱۹۷،۸۹۳ ۲،٤۹٦،۰٦۹ ۳،۰٤۱،۹٥۹ ۹،۳۲۹،۰۲۳ مستحق للبنوك 
 ۲۲٤،۳۸٥،۲۱۳ ۸۲،۷۳٥،٦۲۳ ٦،۰۰۸،۷٦۰ ۱۳،٤٥۰،۷۹٦ ۱٦،۸۷٦،۲۱٥ ۲٦،٦٤۳،۱٦٥ ۷۸،٦۷۰،٦٥٤ ودائع العمالء 

 ٦۲،۸٤٦،٦۹۲ ۱٦،٤٥۸،۲۱۲ ۲٥٤،٥۲۳ ۳،٥۳۳،٤٦۲ ۱٦،۰۷٦،٦۲۲ ۲۱،٦٦۹،۷٤۱ ٤،۸٥٤،۱۳۲ ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
 ۲٤۸،۳۳٤ - ۲٤۸،۳۳٤ - - - - اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك

 ۳۱،۲۸۷،۳٤۲ - ۱۸،٤۲٦،۹۹۳ ۷۲۸،۲۷۹ ۱،۹٦۳،۸۹۸ ۹،٦۳۰،۹۸٦ ٥۳۷،۱۸٦ دين صادر وأموال مقترضة أخرى
 ۳،٦۷۲،٥۰۰ - ۳،٦۷۲،٥۰۰ - - - - صكوك مستحقة الدفع 

 ۲،٦۱۰،۲۰٥ ۲،٦۱۰،۲۰٥ - - - - - السالبة  للمشتقاتالقيمة العادلة 
 ۳،۷۱۲،۷٤۹ ۳،۷۱۲،۷٤۹ - - - - - قبوالت العمالء 

 ۸٫۲۲٥٫۸۹٤ ۸٫۲۲٥٫۸۹٤ - - - - - المطلوبات األخرى 
 ٥۰٫۷٤۸٫٥۲۷ ٥۰٫۷٤۸٫٥۲۷ - - - - - إجمالي حقوق الملكية 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ----------------- ------------------ ------------------ 
 ٤۰٦،٥٦۰،۱۷٥ ۱٦٥،٥۹٦،۳٦۰ ۳۰،۲٦۳،۷۳٥ ۱۸،۹۱۰،٤۳۰ ۳۷،٤۱۲،۸۰٤ ٦۰،۹۸٥،۸٥۱ ۹۳،۳۹۰،۹۹٥ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 ========== ========== ========== ========== ========= ========== ========== 
 - )۱۰۰،۹٦۳،۸۸۳( ٥٤،٦۱۰،۷۷۸ )۱۰،۱۷۲،۸٦۹( )۱۳،۲٥۹،۷۰۷( ۲،۲٤۸،۷٥۳ ٦۷،٥۳٦،۹۲۸ الفجوة داخل بنود الميزانية
 - - ۳،۸٦۳،۸۹۰ - ۳۰۰،۰۰۰ ۹٤،٦۰۰ )٤،۲٥۸،٤۹۰( الفجوة خارج بنود الميزانية
 - )۱۰۰،۹٦۳،۸۸۳( ٥۸،٤۷٤،٦٦۸ )۱۰،۱۷۲،۸٦۹( )۱۲،۹٥۹،۷۰۷( ۲،۳٤۳،۳٥۳ ٦۳،۲۷۸،٤۳۸ ۲۰۱٥ –فجوة حساسية سعر الفائدة 

 - - ۱۰۰،۹٦۳،۸۸۳ ٤۲،٤۸۹،۲۱٥ ٥۲،٦٦۲،۰۸٤ ٦٥،٦۲۱،۷۹۱ ٦۳،۲۷۸،٤۳۸ ۲۰۱٥ –فجوة حساسية سعر الفائدة التراكمية 
 - - ۹۰،۲۸٥،۰۰٥ ۲۷،۰۲۱،٤۲۷ ۲۹،۱٤۷،۹٦۷ ۳٥،٤٦٦،۸۳٦  ٤۲،۳۲٥،۱۸۰ ۲۰۱٤ –فجوة حساسية سعر الفائدة التراكمية 



١١٩ 

                اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر (تتمة)    ٤۸
 

  مخاطر السمعة
 

هي مخاطر الخسارة المحتملة للدخل والعائد المستقبلي والخسارة في القيمة السوقية أو عدم توفر السيولة  مخاطر السمعة 
 بسبب تدهور السمعة. تشمل أيضا التهديد الذي قد تتعرض له قيمة العالمة التجارية لمؤسسة مالية.

 
 . وضعتالدائنين أو الجمهورأو  أو المساهمين يمكن أن تنشأ مخاطر السمعة نتيجة للفشل مع نظرة سلبية قوية من العمالء

وبما يضمن أن تكون اإلدارة الكلية للمخاطر قادرة على  المجموعة إجراءات وضوابط لضمان النظرة اإليجابية للمجموعة
   توفر اإلدارة المالئمة لمخاطر السمعة.   

  
  المخاطر التنظيمية والرقابية

 
مخاطر فرض عقوبات و/أو الخسائر المالية نتيجة لعدم التقيد بالقوانين المطبقة أو النظم المخاطر التنظيمية والرقابية هي 

 أو التوجيهات.
 

إن لدى المجموعة مهمة رقابية منفصلة ومع ما يلزم من والية وسلطة لفرض التقيد على أساس المجموعة ككل. يشمل 
مراقبة وتقديم التقارير عن مسائل  مكافحة غسيل األموال هذا التقيد ضمن أمور قضائية متعددة تعمل فيها المجموعة وال

والعقوبات الرادعة. كما إن لدى المجموعة أيضاً سياسات معمول بها على مستوى المجموعة إلى جانب األمور القضائية 
إن لدى غيلي. الدولية لتلبية المتطلبات التنظيمية المحددة، ومن ضمنها سياسة "أعرف عميلك" المطبقة على المستوى التش

المجموعة أنظمة رصد ومراقبة آلية للمساعدة في االمتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة بغسيل األموال والعقوبات. 
 ويتم توفير التدريب للموظفين بهدف تحسين المعرفة والفهم لجميع األمور الخاصة باالمتثال.

 
  مخاطر األعمال

 
لألثر السلبي على أرباح ورأس مال المجموعة نتيجة للتغيرات غير المتوقعة في  مخاطر األعمال هي المخاطر المحتملة

  بيئة األعمال والبيئة التنظيمية والتعرض للدورات االقتصادية.
 

إن لدى المجموعة وحدة مستقلة لالمتثال ولديها التفويضات والصالحية الالزمة لتطبيق ومراقبة االمتثال في جميع أنحاء 
ذا يشمل االمتثال بالقوانين واألنظمة المطبقة في جميع الواليات القضائية التي تزاول المجموعة أنشطتها وه المجموعة.

 وتطبق فيها، وكذلك مراقبة واإلبالغ عن األمور التنظيمية ومكافحة غسيل األموال واألمور ذات الصلة بالعقوبات.
اليات القضائية الدولية التي تتواجد فيها، وذلك بهدف تلبية المجموعة سياسات امتثال على مستوى المجموعة فضالً عن الو

غسيل األموال والتأكد من سجل أداء العمالء والعقوبات. ولدى  مكافحة المتطلبات التنظيمية المحددة، بما في ذلك
موال المجموعة أنظمة مؤتمتة للرقابة والتتبع تساعدها على االمتثال بالمتطلبات التنظيمية لمكافحة غسيل األ

 والعقوبات،ويتم توفير التدريب الالزم للموظفين لتعزيز معرفتهم ووعيهم حول األمور ذات الصلة باالمتثال.
 

 سياسات إدارة رأس المال واختبارات الضغط 
 

تمتلك المجموعة منظومة قوية لتقييم ومراقبة وإعداد التقارير الخاصة بكفاية رأس المال، وتعمل بفاعلية على تطوير إطار 
 المرتقب.  ۳وبازل  ۲لتقييم كفاية رأس المال الداخلي تماشياً مع متطلبات بازل 

 
وينظر في للمجموعة المالية  الموازنة توقعاتتعتمد عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية بنظرة مستقبلية على 

  سيناريوهات حساسية متعددة لتقييم قوة كفاية رأس مال المجموعة خالل فترة ثالث سنوات.
 

تعتمد عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية المطبقة على رأس المال االقتصادي وتحدد الكفاية كرصيد إمداد رأس المال 
متاحة والطلب على رأس المال في صورة دعم مقابل خسائر غير متوقعة. تخضع نماذج في صورة الموارد المالية ال

 التأهيل الخاصة بالمجموعة لتدقيق وتقييم خارجي.
  

 
  



١٢٠ 

                اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر (تتمة)    ٤۸
 

 (تتمة) سياسات إدارة رأس المال واختبارات الضغط
 

% من خالل قاعدة ۹۹٫۹خسائر غير متوقعة عند مستوى ثقة تقوم المجموعة بقياس نوعين من الكفاية هما القدرة على تحمل 
مع اعتبار قياس األخيرة  رأس مال المجموعة بما في ذلك توقع تحقيق صافي الدخل بعد توزيع األرباح ورصد المخصصات

 المال.على أنها المعيار الرئيسي لتقييم كفاية رأس 
  

السنوي  المال وكذلك توقعات كفاية رأس  والتقييم الفعلي الربع السنوي،  ، يتم رصد نتائج عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية
 وفق نظرة مستقبلية على مدى سنتين استناداً إلى استراتيجية المخاطر للمجموعة. 

  
تطبق المجموعة اختبار ضغط متكامل إلجراء تقييم ربع سنوي لآلثار المحتملة للظروف المالية غير المواتية ومعرفة متغيرات 
المعدالت الرئيسية في ظل تلك الظروف الضاغطة. تؤثر نتائج اختبار الضغط المتكامل على قابلية البنك لتحمل المخاطر والتي 

 ية التي يجريها البنك الستراتيجية المخاطر لديه. تندرج ضمن إطار المراجعة الدور
 

 يشمل إطار اختبار الضغط المتكامل ما يلي:
 

 ؛ بما في ذلك ردود األفعال المحتملة وآثار الجولة الثانية  ،التقييم ذو النظرة المستقبلية للسيناريوهات االقتصادية •
 ؛ و قياس الحساسيات في مواجهة بواعث ومعايير المخاطر •
وتقديم   . تحليل األحداث المشابهة لنماذج اختبارات الضغط المعاكسة التي من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على البنك •

تحليل شامل بموجب ذلك عن األثر المحتمل من حيث هيكلية الميزانية العمومية واألداء المالي ومستويات رأس المال 
 وخصائص التمويل. 

 
ضغط في البنك مشاركة األطراف الرئيسية المعنية بذلك من إدارة التمويل للمجموعة والوحدات تتطلب عملية اختبار ال

االقتصادية ووحدات األعمال من أجل وضع سيناريوهات ذات صلة باالقتصاد تتضمن وجهات نظر األطراف الرئيسية 
 وى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.المعنية. تتم مناقشة نتائج اختبار الضغط الذي يتم إجراؤه ربع سنويا على مست

 
، تعتمد المجموعة على محصالت إطار اختبار الضغط المتكامل لتقييم نتائج وفاعلية نماذج رأس المال  إلى جانب ذلك

 االقتصادية المستخدمة. 
  

 دور وحدة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر الكلية
على نحو مستقل عن اإلدارة، وهي تتبع مباشرة للجنة التدقيق للمجلس. وهي مسؤولة تقوم وحدة التدقيق الداخلي بإعداد تقاريرها 

عن تقديم مراجعة مستقلة لبيئة الرقابة في المجموعة بما في ذلك جميع جوانب إدارة المخاطر. يكمن الهدف الرئيسي للتدقيق 
فيذية حول مدى فاعلية الضوابط للحد من المخاطر الداخلي في تقديم ضمانات موثوقة وقيمة وفورية إلى المجلس واإلدارة التن

الحالية والناشئة وبالتالي تحسين ثقافة الرقابة داخل المجموعة. تقوم لجنة التدقيق للمجلس بمراجعة وقبول خطط التدقيق الداخلي 
 نحو منتظم. والموارد، وتقيم فاعلية التدقيق الداخلي. ويتم أيضاً إجراء تقييم من قبل استشاريين خارجيين على

 
  



١٢١ 

                اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
 للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إدارة المخاطر (تتمة)    ٤۸
 

 إطار إدارة المخاطر والعمليات في اإلمارات اإلسالمي 
 

يتم األخذ في االعتبار   . إدارة المخاطر للمجموعة مع إطار مارات اإلسالميلإلإدارة المخاطر تتماشى سياسات وإجراءات 
  عند إجراء العمليات. الشريعة أحكام التوافق مع

 
والتي تعمل تحت إدارة المخاطر للمجموعة والمسئول التنفيذي الرئيسي  اإلمارات اإلسالميإدارة المخاطر في  وحدةتوجد 

 . مجتمعين إلمارات اإلسالميال
 

  بنك اإلمارات دبي الوطني مصرتشغيل أعمالنا في إطار إدارة المخاطر والعمليات في 
 

فإن العمليات ومنذ ذلك الحين  ۲۰۱۳من عام  الثانيفي الربع مصر استحوذت مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني 
بصدد تطبيق إطار إدارة المخاطر الخاص بمجموعة اإلمارات دبي الوطني إلدارة مخاطرها بفاعلية. التشغيلية في مصر 

ة عامة هي مخاطر ائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة بصف البنك في مصر فئات المخاطر الهامة التي يتعرض لها 
 ومخاطر تشغيلية ومخاطر السمعة. 

 
 إجراءات قانونية        ٤۹

 
التقاضي هو إجراء شائع في مجال الخدمات المصرفية بسبب طبيعة األعمال التي تتم ممارستها، ولدى المجموعة ضوابط 

إلدارة المطالبات القانونية. بمجرد الحصول على مشورة قانونية مهنية وتقدير مبلغ الخسارة بصورة  صحيحةوسياسات 
معقولة تقوم المجموعة بالتسوية بالنظر إلى أي آثار عكسية على وضعها المالي قد تنجم عن المطالبات. بناء على 

 ۳۱لمالي للمجموعة نتيجة لمطالبات قانونية كما في التعليمات المتوفرة ليس من المتوقع وجود آثار سالبة على الوضع ا
، باستثناء ما تم تقديمه مسبقاً، ولذلك ليست هناك حاجة لوضع مخصص إضافي ألي مطالبات في هذه ۲۰۱٥ديسمبر 

 البيانات المالية. 
 

  المساهمات االجتماعية       ٥۰
 

: ۲۰۱٤مليون درهماً ( ۲۷٫٤بلغت المساهمات االجتماعية (بما في ذلك التبرعات واألعمال الخيرية) المقدمة خالل العام 
 مليون درهماً).  ۹٫۰
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