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تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017
2018
ألف درهم
ألف درهم
26,863
55,799

48,918
45,173

82,662

94,091

3,287
85,949

7,559
101,650

()22,605
()21,384
()43,989

()26,194
()38,468
()64,662

41,960
41,960

36,988
36,988
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شركة المشرق اإلسالمي للتمويل (ش.م.خ)
بيان التغيرات في حقوق الملكية
[[[[

الرصيد في  1يناير 2017
ربح السنة
مجموع الدخل الشامل للسنة
المحول إلى االحتياطي القانوني
الرصيد في  31ديسمبر 2017
ربح السنة
مجموع الدخل الشامل للسنة
القانوني
المحول إلى االحتياطي
2018
الرصيد في  31ديسمبر -

رأس المال
المصدر
والمدفوع
ألف درهم

احتياطي
قانوني
ألف درهم

500,000
500,000

28,966
3,699
32,665

500,000

4,196
36,861

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

أرباح محتجزة
ألف درهم

266,125
36,988
36,988
()3,699
299,414
41,960
41,960
()4,196
337,178

مجموع
ألف درهم

795,091
36,988
36,988
832,079
41,960
874,039
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بيان التدفقات النقدية

إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة
تعديالت لـ
مخصص االنخفاض في القيمة ،بالصافي
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في
الموجودات والمطلوبات العاملة

14

التغيرات في الموجودات والمطلوبات
النقص ( /الزيادة) في منتجات التمويل اإلسالمي
المقاسة بالتكلفة المطفأة
النقص في الموجودات األخرى
(نقص)  /زيادة في المطلوبات األخرى
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة
التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
(النقص)  /الزيادة في المبالغ المستحقة إلى الشركة األم
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النقد وما في حكمه كما في  1يناير
النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017
2018
ألف درهم
ألف درهم
41,960

36,988

21,384

38,468

63,344

75,456

392,506
5
()1,597

()163,970
7
4,543

454,258

()83,964

()454,249

85,212

()454,249

85,212

9
1,258
1,267

1,248
10
1,258
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شركة المشرق اإلسالمي للتمويل (ش.م.خ)
إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
1

معلومات عامة

شركة المشرق اإلسالمي للتمويل (ش.م.خ) ("الشركة") هي شركة مساهمة خاصة تأسست في اإلمارات العربية المتحدة
بموجب الرخصة التجارية الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية في حكومة دبي.
إن العنوان ال ُمسجل لمكتب الشركة هو ص.ب ،1250 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
المساهمون وحصة الملكية لكل منهم على النحو التالي:
بنك المشرق ش.م.ع
إنجاز للخدمات م.ح ذ.م.م
عبدهللا بن أحمد الغرير
عبد العزيز عبد هللا الغرير

٪
99.70
0.10
0.10
0.10
100.00

تمارس الشركة أنشطة التمويل من خالل األدوات والمنتجات اإلسالمية المختلفة بما يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية
التي تشمل حظر الربا.
مجلس الرقابة الشرعية
تخضع األنشطة التجارية للشركة إلشراف مجلس الرقابة الشرعية المكلف بمراجعة وتوجيه أنشطة الشركة وفقا ً لمبادئ
وقواعد الشريعة اإلسالمية.

2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

1-2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على البيانات المالية

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
 1ينايـر  2018في هذه البيانات المالية .ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة أي تأثيـر جوهري
على المبالغ المعروضة للسنتين الحالية والسابقة ،إال أنه قد يؤثر على محاسبة المعامالت أو العقود المستقبلية.


المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 15اإليرادات من العقود مع العمالء"  -يحل هذا المعيار محل المعيار
المحاسبي الدولي رقم " 11عقود البناء" ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم " 18اإليرادات" ،والتفسيرات ذات
الصلة .يتم تسجيل اإليرادات عندما يسيطر العميل على سلعة أو خدمة ،وبالتالي تكون لديه القدرة على توجيه
استخدام السلع أو الخدمات وا لحصول على فوائد منها .إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15
هو أن المنشأة تعترف باإليرادات لبيان تحويل السلع أو تقديم الخدمات المتفق عليها للعمالء بمقابل مالي يعكس
القيمة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من تلك السلع أو الخدمات .يشمل المعيار الدولي رقم  15أيضا ً
مجموعة محكمة من متطلبات اإلفصاح التي من شأنها أن تدفع المنشأة إلى تزويد مستخدمي البيانات المالية
بمعلومات شاملة عن طبيعة وكمية وتوقيت ومدى عدم التيقن من اإليرادات والتدفقات النقدية الناشئة عن عقود
المنشأة مع عمالئها.
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المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على البيانات المالية (تابع)



التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 15اإليرادات من العقود مع العمالء"  -تشتمل التعديالت
على توضيحات حول تحديد التزامات األداء والمحاسبة عن رخص حقوق الملكية الفكرية وتقييم الموكل مقابل
الوكيل (العرض اإلجمالي مقابل العرض الصافي لإليرادات) .كما أدرج المجلس أيضا حالً مناسبا ً وعمليا ً
إضافيا يتعلق باالنتقال إلى معيار اإليرادات الجديد.



التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 40االستثمارات العقارية"  -وضّح هذا التعديل أنه يجب أن يكون
هناك تغير في االستخدام من أجل التحويل إلى ،أو من ،االستثمارات العقارية .ومن أجل تقدير ما إذا تغير
استخدام العقار ،يجب أن يكون هناك تقييم حول ما إذا كان العقار يلبي تعريف االستثمار العقاري .ويجب دعم
هذا التغير بدليل .وتم التأكيد على أن التغيير في النية ،لوحده ،ال يكفي لدعم التحويل من أو إلى االستثمار
العقاري.



التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 2المدفوعات المبنية على األسهم"  -يوضح هذا التعديل
أساس القياس للمدفوعات المبنية على أسهم والمسددة نقدا ً والمحاسبة عن التعديالت التي تغير المكافآت من
مسددة نقدا ً إلى مسددة بحقوق الملكية .كما أنه يقدم استثناء من مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2
والذي سيقتضي أن تتم معاملة المكافآت كما لو أنها مملوكة بالكامل ومسددة بحقوق الملكية ،إذا كان صاحب
العمل ملزما باستقطاع مبلغ االلتزام الضريبي للموظف المرتبط بالدفع المبني على األسهم ودفع هذا المبلغ إلى
هيئة الضرائب.



التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 4عقود التأمين"  -يتناول التعديل المخاوف حيال تواريخ
السريان للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" ومعيار عقود التأمين الجديد القادم .تقدم
التعديالت منهجين لشركات التأمين :اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9للمنشآت
التي تستوفي متطلبات محددة و"منهج التغطية" .وبموجب "منهج التغطية" ،يُسمح لشركة إعادة التأمين إعادة
تصنيف الفرق بين المبلغ المدرج في حساب الربح أو الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
والمبلغ الذي كان سيتم تسجيله في الربح أو الخسارة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39فيما يتعلق
ببعض الموجودات المالية  -من الربح أو الخسارة إلى الدخل الشامل اآلخر .لقد اختارت الشركة عدم تطبيق
اإلعفاء المؤقت أو منهج التغطية.



التفسير رقم  22الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "المعامالت بالعملة األجنبية
والمقابل المدفوع مقدماً"  -ينظر التفسير في كيفية تحديد تاريخ المعاملة عند تطبيق المعيار على تطبيق تاريخ
المعامالت ،المعيار المحاسبي الدولي رقم  .21يحدد تاريخ المعاملة سعر الصرف الذي سيتم استخدامه عند
االعتراف المبدئي باألصل أو المصروف أو اإليراد ذي الصلة .يقدم التفسير إرشادات لتحديد موعد تقديم الدفع/
القبض الواحد ،وكذلك في الحاالت التي يتم فيها تقديم مدفوعات /مقبوضات.
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية"  -تحل النسخة الكاملة للمعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  9محل معظم اإلرشادات المقررة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم  .39يحتفظ المعيار رقم  9بنموذج
القياس المختلط لكن يعمل على تبسيطه ويحدد ثالث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية وهي :التكلفة المطفأة
وال قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة .يعتمد أساس التصنيف
على النموذج التجاري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالموجودات المالية .كما يقتضي
المعيار قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع خيار
نهائي بعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر عند نشوئها .وحاليا ً هناك طريقة جديدة
متوقعة الحتساب الخسائر االئتمانية لكي تحل محل طريقة انخفاض قيمة الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن
المعيار المحاسبي الدولي رقم  .39وفيما يتعلق بالمطلوبات المالية ،فلم تطرأ أي تغييرات على طريقة التصنيف
والقياس ما عدا االعتراف بالتغيرات في مخاطر االئتمان ضمن الدخل الشامل اآلخر ،وذلك بالنسبة للمطلوبات
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .كما يخفّف المعيار الدولي رقم  9من حدة متطلبات فعالية
التحوط باستبدال اختبارات فعالية التحوط القياسية ويقتضي وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة
التحوط ،وفيما يخص "معدل التحوط" فيظل كالمعدل الذي تستخدمه اإلدارة فعليا ً في أغراض إدارة المخاطر .ما
يزال االحتفاظ بالوثائق المتزامنة أمرا ً مطلوبا ً ولكن تختلف هذه الوثائق عن تلك التي يجري إعدادها بموجب
المعيار المحاسبي الدولي رقم .39
طبقت الشركة في السنوات السابقة المرحلة األولى من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9فيما يتعلق بتصنيف
وقياس األدوات المالية .كما طبقت الشركة المرحلة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9فيما يتعلق
بانخفاض قيمة الموجودات المالية اعتباراً من  1يناير .2018
لقد تم اإلفصاح عن تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على البيانات المالية للشركة في اإليضاح .3-3
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المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه

لم تطبق الشركة حتى تاريخه المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي صدرت لكنها لم تدخل حيز التطبيق
حتى تاريخه:
تسري على الفترات
السنوية التي تبدأ في
أو بعد
المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة
التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية"  -يسمح التعديل بقياس
المزيد من الموجودات بالتكلفة المطفأة بوتيرة أكبر مقارنة باإلصدار السابق للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  ،9وبشكل خاص بعض الموجودات المالية المدفوعة مسبقا .يؤكد التعديل
أيضًا على أن التعديالت في المطلوبات المالية سيؤدي إلى االعتراف الفوري بالربح أو
الخسارة.
ليس هناك أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة من تطبيق التعديل المذكور
أعاله في  1يناير .2019
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 16اإليجارات"  -يحل هذا المعيار محل التوجيهات
الحالية في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،17ويعد المعيار تعديال كبيرا في عملية المحاسبة
من قبل المستأجرين على وجه الخصوص حيث كان يجب عليهم بموجب المعيار المحاسبي
الدولي رقم  17التمييز بين عقود اإليجار التمويلي (داخل الميزانية العمومية) وعقود اإليجار
التشغيلي (خارج الميزانية العمومية) .أما اآلن فيجب على المستأجرين بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  16االعتراف بالتزامات اإليجار بما يعكس مدفوعات اإليجار المستقبلية
و "حق استخدام األصل" لجميع عقود اإليجار تقريبا .كما أدرج مجلس معايير المحاسبة
الدولية إعفاء اختياريا لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات
منخفضة القيمة ،إال أن هذا اإلعفاء ال يمكن تطبيقه إال بواسطة المستأجرين.

 1يناير 2019

 1يناير 2019

وفيما يتعلق بالمؤجرين تبقى المعالجة المحاسبية نفسها تقريبا .ومع ذلك ونظراً لقيام مجلس
معايير المحاسبة الدولية بتحديث التوجيهات بشأن تعريف عقد اإليجار (وكذلك التوجيهات
حول التجميع والفصل بين العقود) ،فسوف يتأثر المؤجرون أيضا ً بالمعيار الجديد .وعلى أقل
تقدير ،فمن المتوقع أن يؤثر نموذج المحاسبة الجديد للمستأجرين على المفاوضات بين
المؤجرين والمستأجرين .وبموجب المعيار الدولي رقم  ،16فإن العقد يعد ،أو يتضمن،
إيجارا ً إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل معين لفترة من الزمن مقابل
تعويض ما.
ليس هناك أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة من تطبيق هذا المعيار الجديد في 1
يناير .2019
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المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة
التفسير رقم  23الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "الشكوك حول
معالجات ضريبة الدخل"  -يوضح التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة
الضريبية) واألسس الضريبية والمزايا الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة عندما
يكون هناك عدم يقين حول معالجات ضريبة الدخل بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم
 .12ويراعي التفسير على وجه التحديد:





تسري على الفترات
السنوية التي تبدأ في
أو بعد
 1يناير 2019

ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي.
افتراضات السلطات الضريبية.
تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) واألسس الضريبية والخسائر
الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة.
تأثير التغيرات في الحقائق والظروف.

ليس هناك أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة من تطبيق التعديل الجديد
المذكور أعاله في  1يناير .2019
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المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 17عقود التأمين"  -في  18مايو  ،2017أنهى
مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود التأمين
وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 17عقود التأمين" .يحل المعيار الدولي رقم 17
محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4والذي يسمح حاليا ً بالعديد من الممارسات .سيؤدي
المعيار الدولي رقم  17إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود
تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية.

تسري على الفترات
السنوية التي تبدأ في أو
بعد
 1يناير 2022

ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022ويسمح بالتطبيق
المبكر إذا كان متزامنا ً مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 15اإليرادات من
العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية".
يتطلب المعيار الدولي رقم  17نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل فترة
تقرير .ويعتمد القياس على أسس التدفقات النقدية المرجحة المخصومة وتعديل للمخاطر
وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة .وهناك أسلوب تخصيص
مبسّط لألقساط يُسمح به لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب
طريقة قياس غير مختلفة جوهريا ً عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة أو
أقل .ومع ذلك ،يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدية المرجحة
والمعدلة بالمخاطر والمخصومة.
ليس هناك أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة من تطبيق هذا المعيار الجديد في 1
يناير .2019
ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة أو تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات
للجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكن لم تدخل حيز التطبيق للمرة األولى على السنة المالية
للشركة التي بدأت في  1يناير  2018وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.
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1-3

بيان االلتزام

تم إعداد البيانات المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ،ووفقا ً لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية التي يحددها
مجلس الرقابة الشرعية إلى الحد الذي تتوافق فيه مع المعايير الدولية للتقارير المالية والمتطلبات المطبقة لقوانين دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
2-3

أساس اإلعداد

لقد تم إعداد البيانات المالية للشركة طبقا ً لمب دأ التكلفة التاريخية والتي تستند بشكل عام إلى القيمة العادلة للمقابل المدفوع
نظير الموجودات.
تُعرض البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدرهم اإلماراتي) ويتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف درهم،
ما لم يذكر خالف ذلك.
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة مبينة أدناه.
3-3

التغيرات في السياسات المحاسبية

قامت الشركة بتطبيق متطلبات انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الصادر عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية في يوليو  2014بتاريخ انتقال في  1يناير  ،2018مما أدى إلى تغييرات في السياسات المحاسبية
وتعديالت على المبالغ المدرجة سابقا في البيانات المالية.
على النحو المسموح به في األحكام االنتقالية في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9فقد اختارت الشركة عدم إعادة
بيان أرقام المقارنة .تم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ االنتقال في
الرصيد االفتتاحي لكل من األرباح المحتجزة واالحتياطيات األخرى للفترة الحالية.
يُدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9كذلك تعديالت جوهرية على المعايير األخرى التي تتناول األدوات المالية
مثل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " - 7األدوات المالية :اإلفصاحات" .يجب تطبيق المعيار الدولي رقم  9على
أساس مستقبلي ،وبالتالي لم تطبق التعديالت الالحقة إلفصاحات المعيار الدولي رقم  7إال على الفترة الحالية .وتبين
إفصاحات اإليضاحات للفترة المقارنة تلك اإلفصاحات التي أجريت في الفترة السابقة.
نتج عن تطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9تغيرات في السياسات المحاسبية النخفاض
قيمة الموجودات المالية ،كما هو مبين في اإليضاح رقم  .17أيضا ،نتج عن ذلك مخصص النخفاض القيمة بقيمة 25
مليون درهم اماراتي حتى تاريخ  1يناير 2018والذي تم تغطيته خالل المخصص القانوني المتوفر في ذلك التاريخ.
4-3

إيجارات

تُصنّف عقود إيجار الممتلكات والمعدات التي تحتفظ فيها الشركة ،كمستأجر ،بكافة مخاطر ومزايا الملكية كعقود إيجار
تمويلي .تتم رسملة عقود اإليجار التمويلية عند بدء عقد اإليجار وفقا ً للقيمة العادلة للعقار المستأجر أو ،إذا كانت أقل،
القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار .يتم إدراج التزامات اإليجار ذات الصلة ،صافية من رسوم التمويل ،في الذمم
الدائنة األخرى قصيرة االجل وطويلة األجل .يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل.
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إيجارات (تابع)

يتم تحميل تكلفة التمويل إلى الربح أو الخسارة على مدى فترة عقد اإليجار وذلك للحصول على ربح دوري ثابت على
الرصيد المتبقي من المطلوبات لكل فترة .يحتسب االستهالك على الممتلكات والمعدات المستحوذ عليها بموجب عقود
اإليجار التمويلي على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو عبر مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة عقد االيجار ،أيهما أقصر،
إذا لم يتوفر تأكيد معقول على أن الشركة ستحصل على الملكية بنهاية مدة اإليجار.
إن عقود اإليجار التي ال يُنقل فيها جزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية إلى الشركة بصفتها المستأجر تصنَّف على أنها
عقود إيجار تشغيلي .ويتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي (صافية من أي حوافز مقبوضة من
المؤ ّجر) على حساب الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
تُحتسب اإليرادات من عقود اإليجار التشغيلي التي تمثل الشركة فيها الطرف المؤجر في الدخل على أساس القسط الثابت
على مدى فترة اإليجار .يتم إدراج الموجودات المؤجرة ذات الصلة في بيان المركز المالي استنادا ً إلى طبيعتها.
5-3

االعتراف باإليرادات

(أ)

إيرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

سياسة الشركة حول االعتراف باإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية مبينة في اإليضاح .12-3

(ب)

إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت

يتم تسجيل الرسوم واإليرادات األخرى من الخدمات التمويلية على أساس االستحقاق عندما يتم تقديم الخدمة وعندما يكون
من المرجح إن تتدفق إلى الشركة فوائد اقتصادية من ذلك ويكون باإلمكان إعداد تقدير موثوق لقيمة الرسوم واإليرادات.
يتم إدراج إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت التي تشكل جزءا ً ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي على األصل أو
االلتزام المالي عند قياس معدل الربح الفعلي.
6-3

المعامالت بالعملة األجنبية

(أ)

العملة الوظيفية وعملة العرض

المقوم بها معظم معامالت الشركة ("العملة الوظيفية").
تقاس البنود المدرجة في البيانات المالية للشركة باستخدام العملة
ّ
إن هذه البيانات المالية معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدرهم اإلماراتي) ،وهو العملة الوظيفية للبلد الذي
يوجد فيه موطن الشركة.

(ب)

المعامالت واألرصدة

تدرج المعامالت المقومة بعمالت أجنبية مبدئيا ً بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت .ويتم تحويل الموجودات
والمطلوبات النقدية المقومة بتلك العمالت بأسعار الصرف السائدة في نهاية سنة التقرير .وتدرج األرباح والخسائر
الناتجة من المعامالت بالعملة األجنبية في بيان الدخل الشامل.
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7-3

ممتلكات ومعدات

تتضمن الممتلكات والمعدات أراض بنظام التملك الحر والتي تظهر بالتكلفة .وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المتعلقة
مباشرة باقتناء األرض .ال تخضع األراضي بنظام التملك الحر لالستهالك.
تخضع األراضي بنظام التملك الحر لتقييم انخفاض القيمة في كل نهاية سنة كما هو مذكور في اإليضاح .8-3
يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد أو التقاعد على أساس الفرق بين عوائد البيع والقيمة الدفترية لألرض
بنظام التملك الحر ،ويتم تسجيلها في بيان الدخل الشامل.
8-3

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم الشركة بنهاية كل فترة تقرير بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر
على احتمال تعرض هذه الموجودات لخسائر من االنخفاض في القيمة .فإذا كان هناك أي مؤشر من هذا القبيل ،يتم تقدير
المبلغ القابل لالسترداد للموجودات من أجل تحديد مدى خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) .ومتى تعذر تقدير
المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل ،تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل.
ومتى أمك ن تحديد أساس معقول وثابت للتخصيص ،فإنه يتم تخصيص الموجودات لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد،
أو يتم تخصيصها خالفا ً لذلك إلى أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد التي يمكن تحديد أساس تخصيص معقول وثابت
لها.
إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا ً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام ،أيّهما أعلى .وألغراض
تقييم القيمة قيد االستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل الذي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية
المستقبلية له.
وفي الحاالت التي تقدَّر فيها القيمة القابلة لالسترداد لألصل (أو وحدة توليد النقد) بأقل من قيمتها الدفترية ،يتم عندئذ
تخفيض القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد .يتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة
في بيان الدخل الشامل.
وفي حال تم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وقت الحق ،تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد)
إلى التقدير المعدل للقيمة القابلة لالسترداد غير أن الزيادة في القيمة الدفترية ال يجب أن تتجاوز القيمة الدفترية التي كان
من الممكن تحديدها إذا لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة للموجودات (أو وحدة توليد النقد) في السنوات السابقة.
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9-3

مخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يترتب على الشركة التزام (قانوني أو ضمني) حالي نتيجة لحد ٍ
ث سابق ويكون من
المحتمل أن يقتضي األمر قيام الشركة بتسوية االلتزام ،ويكون باإلمكان وضع تقدير موثوق لقيمة االلتزام.
تمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بتاريخ التقرير مع األخذ بعين
االعتبار المخاطر وحاالت عدم اليقين المحيطة بااللتزام .عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدية المقدرة
لتسوية االلتزام الحالي ،فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
في حال اقتضى األمر خروج بعض أو كافة المنافع االقتصادية لتسوية مخصص يتوقع استرداده من الغير ،يتم االعتراف
بالذمة المدينة كأصل إذا كان من المؤكد تقريبا ً استرداد الذمة ويكون باإلمكان قياس الذمة المدينة بشكل موثوق.
 10-3األدوات المالية
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا ً في الشروط التعاقدية لألداة.
تقاس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة .إن تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة باالستحواذ على
الموجودات والمطلوبات المالية أو إصدارها (بخالف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة) تتم إضافتها إلى القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية أو خصمها منها ،حسب االقتضاء ،عند التسجيل
المبدئي.
أما تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة باالستحواذ على الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة فيتم تسجيلها مباشرة في بيان الدخل الشامل.
وفورا ً بعد االعتراف المبدئي ،يتم االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة
المطفأة ،كما هو مبين في اإليضاح  ،17والذي ينتج عنه تكبد خسارة حسابية يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة
عندما ينشأ أصل جديد.
عندما تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية عن سعر المعاملة عند االعتراف المبدئي ،تقوم المنشأة
باالعتراف بالفرق على النحو التالي:
(أ)

عندما يتوفر دليل على القيمة العادلة من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل (أي معطيات
المستوى األول) أو استنادا ً إلى أي أسلوب من أساليب التقييم التي ال تستخدم إال البيانات المستمدة من األسواق
الجديرة بالمالحظة ،يتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة.

(ب)

في جميع الحاالت األخرى ،يتم تأجيل الفرق ويتم تحديد وقت االعتراف بالربح أو الخسارة المؤجلة ليوم واحد
بشكل فردي ،حيث يتم إطفاءها على مدى عمر األداة ،أو يتم تأجيلها حتى يتم تحديد القيمة العادلة لألداة
باستخدام معطيات السوق الجديرة بالمالحظة أو يتم تحقيقها من خالل التسوية.
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 10-3األدوات المالية (تابع)
 1-10-3الموجودات المالية
يتم االعتراف وإلغاء االعتراف بالمشتريات أو المبيعات العادية للموجودات المالية على أساس تاريخ المتاجرة .إن
المشتريات أو المبيعات العادية هي المبيعات أو المشتريات التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يحدده القانون
أو العرف السائد في السوق.

تصنيف الموجودات المالية

()1

اعتبارا ً من  1يناير  ،2018طبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الذي يحتوي على فئات القياس التالية:




القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
التكلفة المطفأة.

فيما يلي توضيح لمتطلبات تصنيف الموجودات المالية وأدوات حقوق الملكية:
الموجودات المالية هي تلك األدوات التي تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة ،مثل
االستثمارات في أدوات التمويل اإلسالمي.
يعتمد التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية على:
 .1أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية
التعاقدية.
 .2أن تؤدي األحكام التعاقدية لألداة إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات المبالغ
األصلية والربح المستحق على المبلغ القائم منها.
بنا ًء على هذه العوامل ،تقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها إلى واحدة من فئات القياس الثالث التالية:


التكلفة المطفأة :يقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات المحتفظ بها بغرض جمع التدفقات النقدية التعاقدية عندما تمثل تلك
التدفقات النقدية الدفعات األصلية والربح ،ويقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة .يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه الموجودات مقابل مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة
والمقاسة كما هو مبين في اإليضاح  .17ويتم إدراج إيرادات الربح مﻦ هذه الموجودات الﻤالﻴة في "إيرادات من
منتجات التمويل اإلسالمي المقاسة بالتكلفة المطفأة" باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.
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تصنيف الموجودات المالية (تابع)



القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :يقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات
المالية المحتفظ بها لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات عندما تمثل التدفقات النقدية للموجودات
فقط الدفعات األصلية والربح ،وتلك غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ويتم تحويل
الحركة في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر ،باستثناء عند تسجيل أرباح أو خسائر االنخفاض في
القيمة وإيرادات الربح وأرباح وخسائر الصرف األجنبي على التكلفة المطفأة لألدوات التي يتم تسجيلها ضمن
الربح والخسارة .وعندما يتم استبعاد الموجودات المالية ،فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقا ً في
الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة ويتم تسجيلها في "صافي إيرادات
االستثمار".



القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة :يقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال
تستوفي معايير تسجيلها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .يتم إدراج األرباح أو
الخسائر الناتجة عن الموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ال تعد
جزءا ً من عالقة التحوط ضمن الربح أو الخسارة وتعرض في بيان الدخل الشامل ضمن "صافي إيرادات
االستثمار" في الفترة التي تنشأ فيها ،ما لم تنشأ عن موجودات مالية تم تصنيفها بالقيمة العادلة أو التي لم يتم
االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،وفي هذه الحالة يتم عرضها بشكل منفصل في بيان الدخل الشامل.

نموذج األعمال :يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة الشركة للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية ،أي ما إذا كان
هدف الشركة هو فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية
والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات .إذا لم ينطبق أي منهما (أي يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض
المتاجرة) ،يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة .تتضمن العوامل التي تأخذها الشركة بعين االعتبار في تحديد نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات،
الخبرة السابقة حول كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه الموجودات ،وكيفية تقييم أداء الموجودات وإبالغه إلى كبار
موظفي اإلدارة ،وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيفية تعويض المديرين.
دفعات المبالغ األصلية واألرباح :عندما يحتفظ نموذج األعمال بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل دفعات حصرية
للمبالغ األصلية واألرباح ("اختبار دفعات المبالغ األصلية واألرباح") .وعند إجراء هذا التقييم ،تقوم الشركة بدراسة ما إذا
كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع اتفاق التمويل األساسي ،أي أن الربح يشمل فقط مقابل القيمة الزمنية للمال
ومخاطر االئتمان ومخاطر التمويل األساسية األخرى وهامش الربح الذي يتماشى مع اتفاق التمويل األساسي .عندما
تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات ال تتوافق مع اتفاق التمويل األساسي ،يتم تصنيف الموجودات
المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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تقوم الشركة بإعادة تصنيف الموجودات المالية عندما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك التغيرات في الموجودات .يتم إعادة
التصنيف من بداية فترة التقرير األولى التي تلي التغيير .ويتوقع أن تكون هذه التغيرات نادرة الحدوث ولم يحدث أي
أعادة تصنيف جوهري خالل السنة.

أدوات حقوق الملكية:
أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر الجهة المصدرة ،أي األدوات التي ال
تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع والتي تعد دليالً على الفوائد المتبقية في صافي موجودات الجهة المصدرة .وتشمل أمثلة
أدوات حقوق الملكية األسهم العادية األساسية.
تقوم الشركة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،باستثناء الحاالت
التي تكون فيها إدارة الشركة قد قامت ،عند االعتراف المبدئي ،بتصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر .تتمثل سياسة الشركة في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض أخرى غير توليد عائدات االستثمار .وعند استخدام هذا
ا لخيار ،يتم إدراج أرباح وخسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو
الخسارة بما في ذلك عند االستبعاد .وال يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة (وعكس خسائر انخفاض القيمة) بشكل منفصل
عن غيرها من التغييرات في القيمة العادلة .ويستمر تسجيل توزيعات األرباح ،عندما تمثل عائدًا على هذه االستثمارات،
في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى عندما يتقرر حق الشركة في استالم الدفعات.

()2

طرق القياس

التكلفة المطفأة ومعدل الربح الفعلي
تتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي ،ناقصا ً المسدد من
المبلغ األصلي ،زائدا ً أو ناقصا ً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي
ومبلغ االستحقاق ،وللموجودات المالية المعدلة بأي مخصص للخسارة.
إن معدل الربح الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر
المتوقع للموجودات أو المطلوبات المالية إلى إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية (على سبيل المثال ،التكلفة المطفأة
قبل أي مخصص لالنخفاض في القيمة) أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية .ال يأخذ الحساب في اعتباره الخسائر
االئتمانية المتوقعة ويشمل تكاليف المعاملة والربح أو الخصومات والرسوم المدفوعة أو المقبوضة والتي تعتبر جز ًءا ال
يتجزأ من معدل الربح الفعلي ،مثل رسوم اإلنشاء.
عندما تقوم الشركة بمراجعة تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ،يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات
المالية المعنية لتعكس التقديرات الجديدة المخصومة باستخدام معدل الربح األصلي .ويتم إدراج التغيرات في الربح أو
الخسارة.
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التكلفة المطفأة ومعدل الربح الفعلي (تابع)
تحتسب إيرادات األرباح من خالل تطبيق معدل الربح الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية ،باستثناء
الموجودات المالية التي تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية (أو المرحلة الثالثة) ،والتي يتم حساب إيرادات
األرباح الخاصة بها بتطبيق معدل الربح الفعلي على التكلفة المطفأة (أي بالصافي من مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة).

()3

انخفاض قيمة الموجودات المالية

تقوم الشركة بالتقييم على أساس مستقبلي للخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
وهي أدوات مالية إسالمية .تعترف الشركة بمخصص خسارة لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير .ويبين قياس
الخسائر االئتمانية المتوقعة:




مبلغا ً عادال مرجحا ً تم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.
القيمة الزمنية للمال.
معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول األحداث
السابقة والظروف الحالية والتوقعات لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية.

يحتوي اإليضاح رقم  17على مزيد من التفاصيل حول كيفية قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة.

()4

تعديل التسهيالت االئتمانية

تقوم الشركة أحيانا ً بإعادة التفاوض أو تعديل التدفقات النقدية التعاقدية للتمويل المقدم للعمالء .وعندما يحدث ذلك ،تقوم
الشركة بتقييم ما إذا كانت الشروط الجديدة تختلف اختالفا ً جوهريا ً عن الشروط األصلية .تقوم الشركة بذلك من خالل
النظر ،من بين أمور أخرى ،في العوامل التالية:







إذا كان العميل يواجه صعوبات مالية ،ما إذا كان التعديل يخفض فقط التدفقات النقدية التعاقدية إلى المبالغ التي
يتوقع أن يكون المدين قادرا ً على سدادها.
ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جديدة جوهرية مثل حصة األرباح  /العائد على حق الملكية والتي تؤثر بشكل
جوهري على ملف مخاطر التسهيل.
تمديد جوهري لفترة التسهيل عندما ال يواجه العميل صعوبات مالية.
تغير جوهري في معدل الربح.
تغيير عملة التمويل.
إدراج ضمانات أو تحسينات أخرى للضمان أو االئتمان تؤثر بشكل كبير على مخاطر االئتمان المرتبطة بتسهيل
التمويل.
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تعديل التسهيالت االئتمانية (تابع)

إذا كانت الشروط مختلفة بشكل جوهري ،تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية األصلية وتعترف
بالموجودات "الجديدة" بالقيمة العادلة مع إعادة احتساب معدل الربح الفعلي الجديد للموجودات .وبالتالي يعتبر تاريخ
إعادة التفاوض تاريخ االعتراف المبدئي ألغراض حساب االنخفاض في القيمة ،وأيضا لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة
كبيرة في مخاطر االئتمان .ومع ذلك ،تقوم الشركة أيضًا بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية الجديدة المدرجة تعتبر أنها
تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف المبدئي ،خاصة في الظروف التي يكون الدافع وراء
إعادة التفاوض فيها هو عدم قدرة المدين على إجراء الدفعات المتفق عليها في األصل .ويتم إدراج الفروق في القيمة
الدفترية أيضًا في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة عند االستبعاد.
إذا لم تختلف الشروط بشﮐل جوهري ،فإن إعادة التفاوض أو التعديل ال يؤدي إلى إلغاء االعتراف ،وتقوم الشركة بإعادة
احتساب إجمالي القيمة الدفترية علﯽ أساس التدفقات النقدية المعدلة لألصل المالي ويتم إدراج أرباح أو خسائر التعديل في
الربح أو الخسارة .يتم إعادة حساب إجمالي القيمة الدفترية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة بمعدل الربح
الفعلي األصلي.

()5

إلغاء االعتراف لسبب غير التعديل

يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية ،أو جزء منها ،عند انقضاء الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من
األصل ،أو عند تحويلها وإما:
()1
()2

عندما تقوم الشركة بتحويل جميع المخاطر والمزايا المرتبطة بالملكية بشك ٍل كامل؛ أو
عندما ال تقوم الشركة بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية واالحتفاظ بها بشكل كبير ولم تحتفظ الشركة
بالسيطرة.

تبرم الشركة معامالت تحتفظ فيها بالحقوق التعاقدية للحصول على التدفقات النقدية من الموجودات ولكنها تتحمل التزاما ً
وتحول جميع المخاطر والمزايا بشكل جوهري.
تعاقديا ً بدفع تلك التدفقات النقدية إلى كيانات أخرى
ّ
ويتم المحاسبة عن هذه المعامالت على أنها تحويالت "تمرير" تؤدي إلى إلغاء االعتراف إذا كانت الشركة:




ليس لديها التزام بسداد المدفوعات ما لم تقم بتحصيل مبالغ معادلة من الموجودات.
ال يُسمح لها ببيع أو رهن الموجودات.
لديها التزام بتحويل أي مبالغ نقدية تحصلها من الموجودات دون تأخير ملموس.
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3

 10-3األدوات المالية (تابع)
 2-10-3المطلوبات المالية

التصنيف والقياس الالحق

()1

يتم االعتراف بالمطلوبات المالية (بما في ذلك المبالغ المستحقة إلى البنوك) مبدئيا ً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقا بالتكلفة
المطفأة.

إلغاء االعتراف

()2

يلغى االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بها (أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو
انقضاء أجله).
 3-10-3أرباح وخسائر الصرف األجنبي
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري
السائد في نهاية كل فترة تقرير .يشكل عنصر الصرف األجنبي جزءا ً من أرباح أو خسائر القيمة العادلة .وبالتالي،


يدرج عنصر الصرف األجنبي
بالنسبة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةَ ،
في بيان الدخل الشامل.



يدرج
بالنسبة للموجودات المالية التي تمثل بنودا ً نقدية ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرَ ،
عنصر الصرف األجنبي في بيان الدخل الشامل.



بالنسبة للموجودات المالية التي تمثل بنودا ً غير نقدية ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
يدرج عنصر الصرف األجنبي في بيان الدخل الشامل.
َ



بالنسبة ألدوات الدين المقومة بالعملة األجنبية المقاسة بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير ،يتم تحديد أرباح
وتدرج في بيان الدخل الشامل.
وخسائر الصرف األجنبي على أساس التكلفة المطفأة للموجودات المالية
َ

 11-3مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد عندما يتوفر حق قانوني
واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون هناك نية لدى الشركة للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل
وتسوية االلتزام في نفس الوقت.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة(تابع)

 12-3منتجات التمويل اإلسالمي
تتم المحاسبة عن جميع منتجات التمويل اإلسالمي وفقا ً للسياسات المحاسبية المبينة أدناه.
()1

تعريفات

تستخدم المصطلحات التالية في التمويل اإلسالمي:
المرابحة
المرابحة هي اتفاق تقوم بموجبه الشركة ببيع سلعة أو أصل ما إلى عميل ،تكون الشركة قد قامت بشرائه واالستحواذ
عليه ،بنا ًء على وعد من العميل بشراء هذه السلعة أو األصل وفقا ً لبنود وشروط محددة .يشتمل سعر البيع على تكلفة
السلعة أو األصل وهامش ربح متفق عليه.
اإلجارة
هي اتفاق تقوم بموجبه الشركة التي تقوم بدور المؤجر بشراء أو إنشاء أصل معين لغرض تأجيره وفق طلب العميل
(المستأجر) بنا ًء على تعهده باستئجار األصل مقابل أجرة وفترة متفق عليهما وقد ينتهي األمر بانتقال ملكية األصل
المؤجر إلى المستأجر.
المضاربة
اتفاق بين الشركة والعميل تقدم بموجبه الشركة مبلغا ً معينا ً من المال يقوم العميل باستثماره الحقا ً في مشروع أو نشاط
محدد مقابل حصة محددة من األرباح على أن يتحمل العميل الخسارة في حالة اإلخفاق أو اإلهمال أو مخالفة أيا ً من
شروط وأحكام عقد المضاربة.
الوكالة
اتفاق تقدم بموجبه الشركة مبلغا ً معينا ً من المال إلى وكيل يستثمر هذا المال وفقا ً لشروط محددة مقابل رسوم معينة (مبلغ
مقطوع من المال أو نسبة مئوية من المبلغ المستثمر) .ويلتزم الوكيل برد المبلغ المستثمر في حالة اإلخفاق أو اإلهمال أو
مخالفة أيا ً من شروط وأحكام عقد الوكالة.
صكوك
وتتكون من موجودات تحمل شهادات ثقة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية .يشارك مالكو شهادة الثقة العوائد ويتحملون
الخسائر بما يتناسب مع حصصهم في الشهادات.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة(تابع)

 12-3منتجات التمويل اإلسالمي (تابع)
()2

السياسة المحاسبية

تقاس المنتجات التمويلية اإلسالمية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي ،ناقصا ً أي مبالغ مشطوبة ومخصص
الحسابات المشكوك في تحصيلها واإليرادات غير المكتسبة.
معدل الربح الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألصل أو
االلتزام المالي ،أو عند االقتضاء ،على مدى فترة أقصر.
يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة المنتجات التمويلية اإلسالمية عندما يكون هناك شك حول استردادها مع األخذ
بعين اال عتبار متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية (كما هو مبين في اإليضاح  .)1-10-3وال يتم شطب المنتجات
التمويلية واالستثمارية اإلسالمية إال عند اإلخفاق في اتخاذ جميع إجراءات العمل الممكنة لتحقيق االسترداد.
()3

سياسة االعتراف باإليرادات

يتم االعتراف باإلير ادات من الموجودات التمويلية اإلسالمية في بيان الدخل الشامل باستخدام طريقة الربح الفعلي.
يشتمل حساب معدل الربح الفعلي على جميع الرسوم المدفوعة أو المقبوضة وتكاليف المعاملة والخصومات أو العالوات
التي تشكل جزءا ً ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي .إن تكاليف المعاملة هي التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرةً إلى
االستحواذ على أصل مالي أو إصداره أو بيعه.
المرابحة
يتم االعتراف بإيرادات المرابحة على أساس معدل الربح الفعلي على مدى فترة العقد بنا ًء على الرصيد القائم.
اإلجارة
يتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس معدل الربح الفعلي على مدى فترة اإليجار.
المضاربة
يتم االعتراف باإليرادات أو الخسائر من المضاربة على أساس االستحقاق ،إذا أمكن تقديرها بشكل موثوق ،في ما عدا
ذلك ،يتم االعتراف باإليرادات عند التوزيع من قبل المضارب ،بينما يتم تحميل الخسائر على بيان الدخل عند اإلعالن
عنها من قبل المضارب.
الوكالة
يتم االعتراف باإليرادات المقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدار الفترة ،مع تعديلها باإليرادات الفعلية عند
استالمها .ويتم احتساب الخسائر في تاريخ اإلقرار من قبل العميل.
صكوك
يستحق الربح وإيرادات القسيمة على أساس الفترة الزمنية ،بالرجوع إلى المبلغ المعلق ،وعلى أساس معدل الربح الفعلي
الساري ،وهو المعدل الذي يعمل تحديدا ً على خصم النقد المستقبلي المقدر طوال العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي
قيمته الدفترية.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة(تابع)

 13-3النقد وما في حكمه
ويدرج النقد وما في حكمه
ألغراض بيان التدفقات النقدية ،يشتمل النقد وما في حكمه على الرصيد في الحساب الجاري.
َ
بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي.

4

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

يتعين على اإلدارة ،عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة كما هو مبين في اإليضاح رقم  ،3وضع أحكام وتقديرات
وافتراضات حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى .تستند
التقديرات وما يرتبط بها من افتراضات على التجربة السابقة والعوامل األخرى ذات الصلة .وقد تختلف النتائج الفعلية
عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات على أساس مستمر .يتم تسجيل التعديالت على التقديرات المحاسبية
في الفترة التي يتم خاللها تعديل التقديرات إذا كان هذا التعديل ال يمس إال تلك الفترة ،أو خالل فترة التعديل والفترات
المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
فيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة تقديرات أو افتراضات أو مارست اجتهادات:
1-4

قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

يتطلب قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة استخدام نماذج معقدة
وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني (علﯽ سبيل المثال احتمالية عجز العمالء عن
السداد والخسائر الناتجة) .يتم شرح تفاصيل المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس الخسائر
االئتمانية المتوقعة في اإليضاح رقم .17
يجب استخدام عدد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة متل:






تحديد معايير زيادة مخاطر االئتمان بصورة جوهرية.
تحديد المعايير وتعريف التعثر.
اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات  /األسواق وما يرتبط بها من
الخسائر االئتمانية المتوقعة.
إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
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5

النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه النقد لدى البنك المحتفظ به لدى الشركة األم.

النقد لدى البنوك:
حسابات جارية (إيضاح )9

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

1,267

1,258

كما في  31ديسمبر  2018و ،2017كانت األرصدة لدى البنوك في الحسابات الجارية غير محملة بالربح ومستحقة
السداد عند الطلب.

6

منتجات تمويلية إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفأة

(أ)

فيما يلي تحليل المنتجات التمويلية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة بالشركة:
2018
ألف درهم

التمويلية
المرابحة
اإلجارة
ناقصاً :إيرادات غير مكتسبة
مخصص االنخفاض في القيمة

2017
ألف درهم

246,022
1,146,767
1,392,789

664,579
1,202,049
1,866,628

()28,197
()37,767
1,326,825

()81,425
()44,488
1,740,715

(ب)

تتضمن منتجات التمويل اإلسالمي للشركة المقاسة بالتكلفة المطفأة تسهيالت ممنوحة للعمالء األفراد فقط.

(ج)

حركة مخصص االنخفاض في القيمة:
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

44,488
في  1يناير
التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 9اإليضاح - )3-3
()8,084
(عكس)  /تحميل خالل السنة ،بالصافي
1,363
أرباح معلقة
37,767
في  31ديسمبر

40,660
2,858
970
44,488
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منتجات تمويلية إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفأة (تابع)

(د)

تواصل الشركة في حاالت محددة تسجيل حسابات الديون المشكوك في تحصيلها والحسابات المتعثرة في
سجالتها حتى بعد أن يتم تكوين مخصص النخفاض القيمة لها بالكامل .ويتم احتساب الربح على معظم هذه
الحسابات ألغراض التقاضي فقط وعليه ال يتم االعتراف بها في بيان الدخل الشامل .كما في  31ديسمبر 2018
و  ،2017قامت لشركة باتخاذ االجراءات القانونية ضد بعض هذه الحسابات في سياق العمل االعتيادي.

(ه)

تأخذ الشركة بعين االعتبار عند تحديد قابلية استـرداد منتجات التمويل اإلسالمي أي تغيير في جودة ائتمان
منتجات التمويل اإلسالمي المقاسة بالتكلفة المطفأة من تاريخ منح االئتمان حتى نهاية الفتـرة المحاسبية .إن
التـركيز في مخاطر االئتمان محدود ألن قاعدة العمالء كبيرة وليست مرتبطة ببعضها.

7

ممتلكات ومعدات

تمثل الممتلكات والمعدات أراض بنظام التملك الحر في إمارة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
ألف درهم

التكلفة
في  1يناير 2017
االنخفاض في القيمة
في  31ديسمبر 2017
االنخفاض في القيمة
في  31ديسمبر 2018

8

211,224
211,224
211,224

مطلوبات أخرى

مصاريف مستحقة
إيرادات العموالت المحصلة مقدما ً
أخرى

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2,535
915
331
3,781

2,401
2,169
808
5,378

تتضمن المصاريف المستحقة مبلغ  2.4مليون درهم ( 2.3 :2017مليون درهم) نظير مصروف أتعاب إدارية مستحقة
للشركة األم (إيضاح .)9

30

شركة المشرق اإلسالمي للتمويل (ش.م.خ)
إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

9

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة

تجري الشركة معامالت مع أطراف ذات عالقة ينطبق عليها تعريف األطراف ذات العالقة الوارد في المعيار المحاسبي
الدولي رقم  :24اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة .وتتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات والكيانات الخاضعة
للملكية المشتركة و/أو اإلدارة المشتركة  /السيطرة وكبار أعضاء اإلدارة.
أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي هي كالتالي:

الشركة األم
حسابات جارية (إيضاح )5
مصاريف مستحقة (إيضاح )8
مبالغ مستحقة إلى الشركة األم (إيضاح )1-9

2018
ألف درهم
1,267
()2,416
()661,522

2017
ألف درهم
1,258
()2,266
()1,115,771

تمثل المصاريف المستحقة مبالغ مستحقة الدفع إلى الشركة األم نظير مصروف أتعاب إدارية (إيضاح .)13
يبلغ خطاب الضمان المقدم من الشركة األم المطلقة ما قيمته  200مليون درهم ( 200 :2017مليون درهم) (إيضاح
)15
المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة هي كالتالي:

الشركة األم
أتعاب إدارية

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

22,303

26,016

تمثل األتعاب اإلدارية مبلغ مدفوع من قبل الشركة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الشركة األم نظير دعم تكنولوجيا
المعلومات ،وإدارة المخاطر واالمتثال ،والمهام اإلدارية األخرى.

1-9

مبالغ مستحقة إلى الشركة األم

المبلغ المستحق إلى الشركة األم هو مستحق إلى الشركة األم المطلقة والذي يتضمن األرصدة التالية:

تحت الطلب
ألجل
أخرى

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

447,520
212,853
1,149
661,522

900,690
212,853
2,228
1,115,771

تتضمن الوديعة تحت الطلب تسهيل على المكشوف غير مضمون ال يحمل أي جدول سداد ثابت .ال يتم تحميل أرباح
على المبلغ المستحق للشركة األم.
تتضمن الوديعة ألجل تسهيل وكالة لدى الشركة األم ،وال يتم تحميل ربح عليها.
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رأس المال المصدر والمدفوع

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من  5,000,000سهما ً بقيمة  100درهم للسهم الواحد .كما في  31ديسمبر
 2018و ،2017رأس المال مملوك من قبل األطراف التالية:

بنك المشرق ش.م.ع  -اإلمارات العربية المتحدة
إنجاز للخدمات م.ح ذ.م.م  -اإلمارات العربية المتحدة
عبد العزيز عبد هللا الغرير
عبد هللا بن أحمد الغرير

11

عدد
األسهم

القيمة
الدفترية
الف درهم

4,985,000
5,000
5,000
5,000
5,000,000

498,500
500
500
500
500,000

احتياطي قانوني

عمالً بقانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة ،يجب تحويل ما نسبته  %10من ربح السنة إلى االحتياطي
القانوني .وقد تقرر الشركة التوقف عن هذه التحويالت السنوية عندما يبلغ إجمالي االحتياطي نسبة  %50من رأس المال
المدفوع .إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات التجارية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة.

12

إيرادات الرسوم والعموالت

إيرادات متعلقة بالتكافل
مبالغ مدفوعة مقدما ً وإيرادات تسوية
رسوم معالجة
أخرى

13

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

861
1,475
944
7
3,287

2,416
1,022
4,072
49
7,559

مصاريف عمومية وإدارية

أتعاب إدارية (إيضاح )9
مصاريف أخرى

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

22,303
302
22,605

26,016
178
26,194
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مخصص االنخفاض في القيمة ،بالصافي
2018
ألف درهم

حذف منتجات التمويل اإلسالمي المقاسة بالتكلفة المطفأة \
محملة خالل السنة
استرداد منتجات التمويل اإلسالمي المقاسة بالتكلفة المطفأة
تم حذفها سابقا ً

15

2017
ألف درهم

24,678

41,775

()3,294
21,384

()3,307
38,468

بنود طارئة

خطاب ضمان (إيضاح )9

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

200,000

200,000

أصدرت الشركة األم خطاب ضمان بالنيابة عن الشركة دون تحميلها عمولة ،لصالح مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي ،مقابل ترخيص حصلت عليه الشركة.

16

إدارة رأس المال

تدير الشركة رأس مالها بما يضمن قدرتها على االستمرار كمنشأة عاملة وتعظيم العائد للمساهمين من خالل ترشيد
القروض ورصيد حقوق الملكية .لم يطرأ أي تغيير على االستراتيجية العامة للشركة منذ السنة المنتهية في  31ديسمبر
.2017

17

إدارة المخاطر

تضع الشركة األم مهام إدارة المخاطر وتراقبها لدى الشركة .تمتلك الشركة بنية تحتية إلدارة المخاطر مدعومة من خالل
تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر وذلك إلدارة ومراقبة المخاطر الرئيسية التالية الناشئة عن عملياتها
اليومية:

(أ)
(ب)
(ج)
(د)

مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق
مخاطر التشغيل
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إدارة المخاطر (تابع)

تعمل لجنة المخاطر لدى الشركة األم بتكليف من مجلس اإلدارة لوضع حدود المخاطر وإدارة المخاطر بشكل عام في
الشركة .يضطلع مجلس اإلدارة من خالل لجنة مجلس اإلدارة بالمسؤولية الشاملة لوضع إطار إدارة المخاطر لدى
الشركة والرقابة عليه ،ويساعده في ذلك اللجان المختلفة التي تشمل لجنة مخاطر الشركات ولجنة إدارة االئتمان ولجنة
الموجودات والمطلوبات ولجنة االستثمار وغيرها من اللجان األخرى .تعمل هذه اللجان ،باستثناء لجنة الموجودات
والمطلوبات ،بتكليف من مجلس اإلدارة وتقوم بالموافقة على جميع سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة.
وفي حين أن مجلس اإلدارة يتحمل المسؤولية النهائية عن إدارة المخاطر العامة لدى الشركة ،فإن لجنة المخاطر المنبثقة
عن المجلس سوف تساعد المجلس في القيام بمسؤولياته بشأن "إدارة المخاطر" والتي تتضمن تحديد وتحليل وتقييم
ومعالجة ومراقبة وإبالغ المخاطر المرتبطة بجميع األنشطة والوظائف والعمليات داخل الشركة .وسوف تقدم لجنة
المخاطر التابعة للمجلس توصيات إلى المجلس للموافقة على المخاطر العامة التي يمكن أن تتحملها الشركة.
تقع على عاتق لجنة المخاطر المؤسسية المسئولية الشاملة عن مراقبة إطار إدارة المخاطر ومدى الرغبة في المخاطرة
لدى الشركة .إن لجنة المخاطر المؤسسية مسؤولة عن الموافقة على السياسات واإلجراءات االئتمانية للشركة وضمان
االلتزام بالسي اسات المعتمدة والمراقبة الدقيقة للمخاطر المختلفة داخل الشركة .كما تقوم لجنة المخاطر المؤسسية بمراقبة
وتحديد حدود التركيز المختلفة ،وتوافق على االستثناءات من السياسة العامة وترصد المراجعات الدورية للمحافظ
االئتمانية للتأكد من جودة الموجودات.
تعد مجموعة إدا رة المخاطر وظيفة مستقلة في حد ذاتها يديرها مدير مخاطر مؤهل للمجموعة وتمتد مسؤوليته إلى إدارة
المخاطر لتشمل المجموعة بشكل كامل .وهذه المجموعة مسؤولة عن صياغة سياسات يتم عن طريقها إدارة مخاطر
االئتمان والسوق والتشغيل .ويتمتع مديرو المخاطر الذين هم على قدر عال من الخبرة بصالحيات ضمن إطار إدارة
المخاطر للموافقة على معامالت مخاطر االئتمان ومراقبة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل.
تعد مجموعة التدقيق واالحتيال والوقاية مستقلة في عملها عن إدارة المخاطر .وتوفر هذه المجموعة التدقيق المستقل
للمساهمين واإلدارة العليا بشأن االلتزام بجميع السياسات واإلجراءات االئتمانية المعمول بها لدى الشركة ومدى كفاءة
عمليات إدارة االئتمان ،ويتم تنفيذ ذلك عن طريق إجراء مراجعة دورية على جميع الوحدات المجازفة بالمخاطر ،وذلك
بشكل وثيق مع إدارة المخاطر .وتتبع مجموعة التدقيق واالحتيال والوقاية الرئيس التنفيذي مباشرة.
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إدارة المخاطر (تابع)

(أ)

إدارة مخاطر االئتمان

تُعرف مخاطر االئتمان بأنها مخاطر تكبد خسارة مالية في حال إخفاق أي من عمالء الشركة في الوفاء بالتزاماتهم
التعاقدية مع الشركة .تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي من منتجات التمويل اإلسالمي الناشئة عن أنشطة التمويل.
تعتبر مخاطر االئتمان من أكبر المخاطر الفردية التي تواجه الشركة من أنشطة منتجات التمويل اإلسالمي ،ولذلك فإن
اإلدارة تدير تعرضها لمخاطر االئتمان بعناية وحذر .يتولى قسم خاص إدارة مخاطر االئتمان والرقابة عليها ويرفع
تقاريره إلى لجنة إدارة المخاطر بطريقة منتظمة.
إن تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر هو أمر معقد ويتطلب استخدام النماذج حيث إن التعرض
يختلف باختالف التغيرات في ظروف السوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت .إن تقييم مخاطر االئتمان لمحفظة
الموجودات يتطلب المزيد من التقديرات حول احتمالية حدوث التعثر ونسب الخسارة المرتبطة بها واالرتباطات االئتمانية
بين األطراف المقابلة .وتقوم الشركة بقياس مخاطر االئتمان باستخدام مفهوم الخسارة المتوقعة الذي يتطلب العوامل
التالية:
 احتمالية التعثر الخسارة الناتجة عن التعثر مستوى التعرض الناتج عن التعثرتستخدم الخسارة االئتمانية المتوقعة بدالً من الخسارة المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الذي يستند
على التعديل الكلي لعوامل احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر ومستوى التعرض الناتج عن التعثر .كما أنها تحدد
التدهور االئتماني واحتماالت التعثر على مدى عمر االئتمان.
تصنيفات مخاطر االئتمان
تستخدم الشركة نماذج تقييم داخلية محددة مصممة لمختلف القطاعات  /األطراف المقابلة .يتم إدخال المعلومات الخاصة
بالعميل والتمويل التي تم جمعها في وقت تقديم الطلب (مثل الدخل المتاح لإلنفاق ومستوى الضمانات) في نموذج التقييم.
يتم معايرة درجات التقييم االئتماني بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل مضاعف عند كل درجة مخاطر أعلى .على سبيل
المثال ،يعني ذلك أن االختالف في احتمال التعثر بين درجتي التقييم  6و 8أقل من الفرق في احتمال التعثر بين درجتي
التقييم  18و.20
يتراوح تصنيف المخاطر للموجودات العاملة من درجة  1إلى درجة  ،25حيث ترتبط كل درجة باحتمالية معينة للتعثر.
ويتم تقييم العمالء المتعثرين في الدرجات  50و 60و 70و 80و 99التي تمثل التصنيفات وهي عدم االستحقاق بموجب
إعادة الهيكلة ،ودون المستوى القياسي ،والمشكوك في تحصيلها ،والخسارة ،والشطب.
تم تقسيم تصنيفات المخاطر المذكورة ضمن  5درجات كالتالي:
الدرجة
الدرجة 1
الدرجة 2
الدرجة 3
الدرجة 4
الدرجة 5

تصنيف المخاطر
12-1
17-13
20-18
25-21
50,60,70,80,90

التعريف
مخاطر منخفضة
مخاطر مقبولة
مخاطر عادلة
قائمة المراقبة
انخفاض القيمة
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إدارة المخاطر (تابع)

(أ)

إدارة مخاطر االئتمان (تابع)

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نموذجا ً من "ثالث مراحل" لتحديد االنخفاض في القيمة بناء على التغيرات في
الجودة االئتمانية منذ االعتراف المبدئي بالتسهيل االئتماني وذلك على النحو الموجز أدناه:
-

-

يتم تصنيف األداة المالية التي لم تتعرض النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف المبدئي في "المرحلة
األولى" ويتم مراقبة مخاطر االئتمان الخاصة بها بشﮐل مستمر من قبل الشركة.
إذا تم تحديد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،يتم نقل األداة المالية إلى "المرحلة
الثانية" ولكن ال يتم اعتبارها أنها تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية.
وتنتقل األداة المالية إلى "المرحلة الثالثة" إذا تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية.
يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المدرجة في المرحلة األولى بمبلغ يعادل الجزء من
الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى العمر الناتج عن أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شهراً التالية.
ويتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات في المرحلة الثانية أو الثالثة بناء على الخسائر االئتمانية
المتوقعة على أساس العمر.
ويتمثل المفهوم السائد في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولية للتقارير المالية رقم  9في
أنه يجب مراعاة المعلومات التطلعية.

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
ترى الشركة أن األصل المالي قد شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان عندما يحدث تغير جوهري في احتمالية التعثر
لفترة سنة واحدة من تاريخ نشأة تسهيل معين وحتى تاريخ إجراء فحص الخسارة االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  .9إضافة لذلك ،التعرضات التي تأخر السداد فيها ألكثر من  30يوما ً و/أو خضعت إلعادة
هيكلة في السنتين األخيرتين يتم اعتبارها أيضا كمعايير إضافية للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.
تعريف التعثر والموجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية
تحدد الشركة التسهيالت على أنها متعثرة والتي تتوافق بالكامل مع تعريف انخفاض القيمة االئتمانية ،عندما تستوفي واحدًا
أو أكثر من المعايير التالية:
المعايير الكمية
تأخر المدين في سداد دفعاته التعاقدية ألكثر من  90يوماً.
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إدارة المخاطر (تابع)

(أ)

إدارة مخاطر االئتمان (تابع)

تعريف التعثر والموجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية (تابع)
المعايير النوعية:
وفقا ً لتعريف لجنة بازل ،يعتبر التأخر عن السداد قد حدث فيما يتعلق بمدين معين عند ظهور أي حدث من األحداث
التالية:








تعتبر الشركة أنه من المستبعد أن يسدد المدين التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل بدون حق رجوع الشركة إلى
اتخاذ إجراءات مثل تحقيق الضمان (إذا كان يتم االحتفاظ به).
تضع الشركة التزام االئتمان تحت حالة عدم االستحقاق.
تقوم الشركة بتكوين مخصص للتعثر أو مخصص محدد ناتج عن انخفاض ملحوظ في الجودة االئتمانية بعد
تعرض الشركة للخطر.
تقوم الشركة ببيع االلتزام االئتماني عند حدوث خسارة اقتصادية مادية متعلقة باالئتمان.
توافق الشركة علﯽ إعادة هيﮐلة القروض المتعثرة لاللتزام االئتماني حيث يؤدي ذلك إلﯽ تراجع االلتزام المالي
الناتج عن إعفاء أو تأجيل سداد المبلغ األصلي أو الربح أو الرسوم األخرى.
تقديم الشركة طلب إلشهار إفالس المدين أو طلب مماثل فيما يتعلق بااللتزام االئتماني للمدين تجاه الشركة.
تأخر المدين في سداد أي التزامات ائتمانية جوهرية إلى الشركة ألكثر من  90يوماً.

لقد تم تطبيق المعايير المذكورة أعاله على جميع األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة ،وهي تتوافق مع تعريف التعثر
المستخدم في أغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية .تم تطبيق تعريف التعثر بما يتسق مع نموذج احتمالية التعثر
ومستوى التعرض الناتج عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر عبر حسابات الخسارة المتوقعة لدى الشركة.
تعتبر األداة أنها لم تعد في حالة تعثر (بمعنى أن التعثر قد زال) عندما لم تعد تلبي أي من معايير التعثر لفترة متتالية
مدتها اثني عشر شهراً .وقد تم تحديد هذه الفترة على أساس التحليل الذي يحدد احتمال رجوع أداة مالية إلى حالة التعثر
بعد زواله باستخدام تعريفات مختلفة لزوال التعثر.

37

شركة المشرق اإلسالمي للتمويل (ش.م.خ)
إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

17

إدارة المخاطر (تابع)

(أ)

إدارة مخاطر االئتمان (تابع)

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  -شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير
تقاس الخسارة االئتمانية المتوقعة علﯽ أساس  12شهرا ً أو علﯽ أساس العمر اعتمادا ً علﯽ ما إذا ﮐان قد حدث زيادة
جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بتهسيل معين أو ما إذا ﮐان األصل يعتبر أنه قد تعرض النخفاض في
قيمته االئتمانية .اعتمدت الشركة أسلوب التعرض المستقبلي لحساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لكل تسهيل ،وقد اختارت
الشركة الحساب على أساس الشهر لكل من احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر ومستوى التعرض الناتج عن
التعثر.




تمثل احتمالية التعثر احتمال تخلف المقترض عن أداء التزاماته المالية (بموجب "تعريف التعثر واالئتمان
منخفض القيمة" المذكور أعاله) ،وذلك على مدى  12شهرا ً أو العمر المتبقي لاللتزام.
يعتمد مستوى التعرض الناتج عن التعثر على المبلغ الذي تتوقع الشركة استحقاقه وقت حدوث التعثّر على مدى
االثني عشر شهرا ً القادمة أو العمر المتبقي لمستوى التعرض الناتج عن التعثر.
تمثل الخسارة الناتجة عن التعثر توقعات الشركة لمدى الخسارة على التعرضات المتعثرة .وتختلف الخسارة
الناتجة عن التعثر باختالف نوع المنتج ونوع وعمر المطالبة وتوافر الضمان وسبل الدعم االئتماني األخرى.
ويتم بيان الخسارة الناتجة عن التعثر كنسبة مئوية مقابل كل وحدة من وحدات التعرض وقت حدوث التعثر .كما
تحتسب الخسارة على أساس مدة  12شهرا ً أو على أساس العمر ،حيث تمثل الخسارة لفترة االثني عشر شهرا ً
نسبة الخسارة المتوقعة إذا حدث التعثر في فترة االثني عشر شهرا ً القادمة ،بينما تمثل الخسارة على مستوى
العمر نسبة الخسارة المتوقع حدوثها إذا وقع التعثر على مدار العمر المتبقي المتوقع للقرض.

يتم تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل توقع احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر ومستوى التعرض الناتج
عن التعثر لكل شهر مستقبلي ولكل تعرض فردي أو جماعي .يتم ضرب هذه المكونات الثالثة معا ً وتعديلها باحتمالية
االستمرار (أي لم يتم سداد التعرض مسبقا ً أو لم يحدث تعثر في شهر سابق) .وهذا يؤدي إلى احتساب الخسائر االئتمانية
المتوقعة بشكل فعال لكل شهر مستقبلي ،ثم يتم خصمه بالرجوع إلى تاريخ التقرير وجمعه .يمثل معدل الخصم المستخدم
في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة معدل الربح الفعلي أو أي تقريب له.
تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في الخسائر االئتمانية الناتجة عن جميع أحداث التعثر المحتملة على
مدى العمر المتوقع لألداة المالية .الخسائر االئتمانية المتوقعة هي متوسط الخسائر االئتمانية المرجحة باالحتماالت وعامل
الترجيح هو احتمالية التعثر على مدى العمر.
طبقت الشركة األم نماذج االقتصاد الكلي التي استُخدمت للتنبؤ باالنتقاالت المستقبلية لالئتمان باستخدام توقعات موديز
البحثية لالقتصاد الكلي في إطار سيناريوهات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9أي صعودا ً وهبوطاً.

38

شركة المشرق اإلسالمي للتمويل (ش.م.خ)
إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

17

إدارة المخاطر (تابع)

(أ)

إدارة مخاطر االئتمان (تابع)

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  -شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير (تابع)
يتم تحديد التعرض الناتج عن التعثر لمدة  12شهرا ً وعلى مدى العمر على أساس ملف السداد المتوقع ،والذي يختلف
حسب نوع المنتج.



بالنسبة إلطفاء المنتجات ومنتجات التمويل التي تسدد على دفعة واحدة ،يعتمد هذا على الدفعات التعاقدية
المستحق على المقترض على مدى  12شهرا ً أو على مدى العمر.
بالنسبة للمنتجات المتجددة ،يتم توقع التعرض الناتج عن التعثر من خالل أخذ الرصيد الحالي المسحوب وإضافة
"عوامل تحويل االئتمان" الذي يسمح بالسحب المتوقع للحدود المتبقية بحلول وقت التعثر.

طبقت الشركة األم منهجية تجريبية لحساب الخسارة الناتجة عن التعثر.
ويتم تحديد الخسارة الناتجة عن التعثر لمدة  12شهرا ً وعلى مدى العمر بنا ًء على العوامل التي تؤثر على االسترداد بعد
التعثر ،والتي تختلف حسب نوع المنتج.



بالنسبة للمنتجات المضمونة ،يستند ذلك في المقام األول إلﯽ نوع الضمانات وقيم الضمانات المتوقعة،
والخصومات التاريخية لقيم السوق  /القيم الدفترية بسبب المبيعات اإلجبارية ،والفترة حتى استعادة الملكية،
وتﮐلفة االسترداد الملحوظة.
بالنسبة للمنتجات غير المضمونة ،عادة ما يتم تحديد الخسارة الناتجة عن التعثر على مستوى المنتج بسبب
االختالف المحدود في عمليات االسترداد التي تم تحقيقها عبر مختلف المقترضين .وتتأثر الخسارة الناتجة عن
التعثر باستراتيجيات التحصيل بما في ذلك مبيعات الديون المتعاقد عليها واألسعار.

كما تندرج كذلك المعلومات االقتصادية التطلعية في تحديد احتمالية التعثر لفترة  12شهراً وعلى مدى العمر.
لم تطرأ أي تغييرات كبيرة في أساليب التقدير أو االفتراضات الهامة الموضوعة خالل السنة.
المعلومات المستقبلية المدرجة في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتضمن تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات التطلعية .قامت
الشركة بإجراء تحليل تاريخي وتحديد المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان والخسائر
االئتمانية المتوقعة لكل محفظة.
تختلف هذه المتغيرات االقتصادية وتأثيرها المصاحب لها على احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر ومستوى
التعرض في حالة التعثر بحسب األداة المالية .تُقدم التوقعات حول هذه المتغيرات االقتصادية ("السيناريو االقتصادي
األساسي") عن طريق تحليالت وكالة موديز على مدى السنوات  34القادمة,
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إدارة المخاطر (تابع)

(أ)

إدارة مخاطر االئتمان (تابع)

المعلومات التطلعية المدرجة في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة (تابع)
تعتبر الشركة هذه التوقعات أنها تمثل أفضل تقييم لها فيما يتعلق بالنتائج الممكنة ،وقد قامت بإجراء التحليالت الالخطية
وعدم التناسق ضمن محافظ الشركة المختلفة الستخالص أن السيناريوهات المختارة تمثل بشكل مناسب نطاق
السيناريوهات المحتملة.
الحد األقصى التعرض لمخاطر االئتمان  -األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة
يتضمن الجدول التالي تحليل تعرضات مخاطر االئتمان للموجودات المالية المعرضة لخسارة ائتمانية متوقعة .يمثل
تعرض للشركة لمخاطر االئتمان على تلك الموجودات:
إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية أدناه أقصى ّ

المرحلة األولى
الخسارة االئتمانية
تعرضات مخاطر االئتمان المتعلقة
المتوقعة لمدة 12
بالموجودات داخل الميزانية العمومية شهرا
كالتالي:
ألف درهم

نقد وما في حكمه

درجة االستثمار
مخصص الخسارة
القيمة الدفترية

1,267
1,267

2018
مراحل الخسارة االئتمانية المتوقعة
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
الخسارة
الخسارة
االئتمانية
االئتمانية
المتوقعة على
المتوقعة على
مدى العمر
مدى العمر
ألف درهم
ألف درهم
-

-

المجموع
ألف درهم
1,267
1,267
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إدارة المخاطر (تابع)

(أ)

إدارة مخاطر االئتمان (تابع)

الحد األقصى التعرض لمخاطر االئتمان  -األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة (تابع)

منتجات تمويلية إسالمية
مقاسة بالتكلفة المطفأة
الدرجة 1
الدرجة 2
الدرجة 3
الدرجة 4
الدرجة 5
مخصص الخسارة
القيمة الدفترية

المرحلة األولى
الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا
ألف درهم

2018
مراحل الخسارة االئتمانية المتوقعة
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
الخسارة االئتمانية الخسارة االئتمانية
المتوقعة على
المتوقعة على
مدى العمر
مدى العمر
ألف درهم
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

124,372
1,052,324
1,263
1,177,959

20,927
55,436
50,140
126,503

60,130
60,130

145,299
1,107,760
51,403
60,130
1,364,592

()7,984
1,169,975

()6,716
119,787

()23,067
37,063

()37,767
1,326,825

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
تُحتفظ الضمانات مقابل الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة عموما ً في شكل حصص رهن على السيارات
والممتلكات العقارية .تستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة الضمانات التي تم تقييمها في وقت االقتراض.
تراقب الشركة عن كثب الضمانات المحتفظ بها للموجودات المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية عندما
يكون أن الشركة سوف تستحوذ على ملكية هذه الضمانات هو االكثر ترجيحا ً للتخفيف من خسائر االئتمان المحتملة.
تحتفظ الشركة بضمانات مقابل منتجات التمويل اإلسالمي الخاصة بها ،والتي تبلغ قيمتها العادلة كما في  31ديسمبر
 2018ما قيمته  1,125مليون درهم ( 849 :2017مليون درهم).
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إدارة المخاطر (تابع)

(أ)

إدارة مخاطر االئتمان (تابع)

إجمالي القيمة الدفترية
يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية خالل الفترة من  1يناير إلى  31ديسمبر :2018
2018
المرحلة الثانية
الخسارة
االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
ألف درهم

المرحلة األولى
الخسارة االئتمانية
المتوقعة لمدة 12
شهرا
ألف درهم

المرحلة
الثالثة
الخسارة
االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

نقد وما في حكمه
إجمالي القيمة الدفترية كما في 1
يناير 2018
موجودات مالية جديدة منشأة
إجمالي القيمة الدفترية كما في 31
ديسمبر 2018

منتجات تمويلية إسالمية مقاسة
بالتكلفة المطفأة

1,258
9

-

-

1,258
9

1,267

-

-

1,267

المرحلة األولى
الخسارة
االئتمانية
المتوقعة على
مدى  12شهرا
ألف درهم

إجمالي القيمة الدفترية كما في 1
يناير 2018
تحويالت
تحويل من المرحلة األولى إلى
()116,484
المرحلة الثانية
تحويل من المرحلة األولى إلى
()11,988
المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثانية إلى
المرحلة الثالثة
تحويل من المرحلة الثالثة إلى
المرحلة الثانية
103,983
موجودات مالية جديدة منشأة
التغيرات في احتمالية التعثر
والخسارة الناتجة عن التعثر ومستوى
()472,480
التعرض الناتج عن التعثر
إجمالي القيمة الدفترية كما في
1,177,959
 31ديسمبر 2018
1,674,928

2018
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
الخسارة
الخسارة
االئتمانية
االئتمانية
المتوقعة على
المتوقعة على
مدى العمر
مدى العمر
ألف درهم
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

61,058

49,217

1,785,203

116,484

-

-

-

11,988

-

()6,105

6,105

-

8,087
714

()8,087
-

()53,735
126,503

907
60,130

104,697
()525,308
1,364,592
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إدارة المخاطر (تابع)

(أ)

إدارة مخاطر االئتمان (تابع)

مخصص الخسارة
يوضح الجدول التالي التغيرات في مخصص الخسارة خالل الفترة من  1يناير  2018إلى  31ديسمبر :2018

منتجات تمويلية إسالمية مقاسة بالتكلفة
المطفأة

المرحلة األولى
الخسارة
االئتمانية
المتوقعة لمدة
 12شهرا
ألف درهم

2018
المرحلة الثانية
الخسارة
االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
ألف درهم

المرحلة الثالثة
الخسارة
االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

15,480

9,220

19,788

44,488

مخصص الخسارة كما في  1يناير 2018
تحويالت
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية ()937
تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة ()428
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة -
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية -
111
موجودات مالية جديدة منشأة
التغيرات في احتمالية التعثر والخسارة الناتجة
عن التعثر ومستوى التعرض الناتج عن
()6,242
التعثر
حذوفات
مخصص الخسارة كما في  31ديسمبر 7,984 2018

937
()844
437
109

428
844
()437
-

()3,143

2,444

6,716

23,067

220
()6,941
37,767
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إدارة المخاطر (تابع)

(أ)

إدارة مخاطر االئتمان (تابع)

يحلل الجدول التالي المبالغ اإلجمالية والصافية (لمخصصات انخفاض القيمة) للموجودات التي تعرضت النخفاض القيمة
بحسب درجة الخطر.
منتجات تمويلية إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفأة
2017
ألف درهم
انخفاض القيمة
دون المستوى القياسي
مشكوك في تحصيلها
خسارة
القيمة اإلجمالية
مخصص محدد لالنخفاض في القيمة
ربح مجمد

4,146
20,463
24,608
49,217
()16,282
()3,506
29,429

تأخر سدادها لكن لم تتعرض النخفاض القيمة
تأخر سدادها ألكثر من  30يوما ً

82,037

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض القيمة
القيمة اإلجمالية
مخصص عام
القيمة الدفترية

1,653,949
()24,700
1,740,715
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إدارة المخاطر (تابع)

(أ)

إدارة مخاطر االئتمان (تابع)

سياسة الشطب
تقوم الشركة بشطب الموجودات المالية ،كليا ً أو جزئياً ،عندما تستنفد جميع جهود االسترداد العملية وتقرر عدم وجود
توقع معقول الستردادها .وقد تقوم الشركة بشطب الموجودات المالية التي ال تزال خاضعة لنشاط التنفيذ .وال تزال
الشركة ماضية في سعيها السترداد المبالغ المستحقة لها قانونا ً ولكن تم شطبها جزئيا ً أو كليا ً بسبب عدم وجود توقعات
معقولة الستردادها.
ومع ذلك ،ووفقا ً لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،يتم حذف تمويل األفراد عندما يتأخر السداد
ألكثر من  180يوما ً بحد أقصى ،بناء على خصائص المنتج الرئيسي .يتضمن مبلغ الحذف الربح غير المدفوع المستحق
على التسهيل حتى تاريخ الحذف والمبلغ األصلي القائم .يتوقف الربح المستحق على التسهيل لألفراد بتاريخ الحذف.
ويستثنى من ذلك فقط تمويالت الرهن ذات المخاطر العالية على األفراد حيث يتم حذف مبلغ التمويل عند التأخر في
السداد لـ  180يوما ً أ و يتم إنشاء محصص بشكل كامل لصافي الضمان .لجميع الحاالت األخرى لحاالت التعثر في
الرهن ،تقوم الشركة بإنشاء مخصصات لكامل المبلغ لحقوق الملكية بالسالب عند التأخر في السداد لـ  180يوماً.

(ب)

إدارة مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تكون الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العميل أو الدائن أو المستثمر
وقت استحقاقها.
يتمثل منهج إدارة السيولة لدى الشركة في ضمان وجود سيولة كافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها سوا ًء في ظل
ظروف عادية أو تحت الضغوط ،من دون أن ينتج عن ذلك تكبد الشركة أي خسائر غير مقبولة أو إضرار بسمعتها.
نظرا ً لخضوع الشركة لحد سيولة يفرضه المشرع المحلي ،فإنها مسؤولة عن إدارة سيولتها العامة ضمن حدود الجهات
الرقابية وذلك بالتعاون مع قسم الخزينة المركزي للشركة األم الذي يقوم بمراقبة مدى التزام الشركة يوميا ً بالحدود
الموضوعة من الجهات الرقابية المحلية.
يبين الجدول التالي بإيجاز آجال االستحقاق لموجودات الشركة ومطلوباتها بناء على ترتيبات السداد التعاقدية .لقد تم
تحديد هذه اآلجال التعاقدية على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
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إدارة المخاطر (تابع)

(ب)

إدارة مخاطر السيولة (تابع)

يلخص الجدول التالي آجال استحقاق موجودات الشركة ومطلوباتها على أساس ترتيبات السداد التعاقدية .لقد تم تحديد آجال االستحقاق التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من
تاريخ التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي .وال تختلف التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة اختالفا ً جوهريا ً عن تلك الواردة في الجدول المبين أدناه.
آجال االستحقاق:
كانت آجال االستحقاق للموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما في  31ديسمبر  2018على النحو التالي:

الموجودات
نقد وما في حكمه
منتجات التمويل اإلسالمي المقاسة بالتكلفة المطفأة
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات

خالل
 3أشهر
ألف درهم

أكثر من
 3أشهر إلى 6
أشهر
ألف درهم

أكثر من
 6أشهر إلى 12
شهرا
ألف درهم

1,267
84,317
85,584

39,855
39,855

68,735
26
68,761

المطلوبات وحقوق الملكية
مبالغ مستحقة إلى الشركة األم
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

661,522
3,781
665,303

-

-

أكثر من
سنة واحدة إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

301,987
301,987

831,931
211,224
1,043,155

1,267
1,326,825
26
211,224
1,539,342

-

874,039
874,039

661,522
3,781
874,039
1,539,342
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إدارة المخاطر (تابع)

(ب)

إدارة مخاطر السيولة (تابع)

آجال االستحقاق:
كانت آجال االستحقاق للموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما في  31ديسمبر  2017على النحو التالي:

خالل
 3أشهر
ألف درهم

أكثر من
 3أشهر إلى 6
أشهر
ألف درهم

أكثر من
 6أشهر إلى 12
شهرا
ألف درهم

أكثر من
 1أشهر إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الموجودات
نقد وما في حكمه
منتجات التمويل اإلسالمي المقاسة بالتكلفة المطفأة
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات

1,258
73,462
74,720

70,350
70,350

136,121
31
136,152

587,943
587,943

872,839
211,224
1,084,063

1,258
1,740,715
31
211,224
1,953,228

المطلوبات وحقوق الملكية
مبالغ مستحقة إلى الشركة األم
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1,115,771
5,378
1,121,149

-

-

-

832,079
832,079

1,115,771
5,378
832,079
1,953,228
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إدارة المخاطر (تابع)

(ج)

إدارة مخاطر السوق

مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تؤثر سلبا ً على مركز الشركة بسبب التغيرات أو التقلبات في عوامل السوق مثل
أسعار الربح وأسعار صرف العمالت وأسعار األسهم .ال تتعرض الشركة لمخاطر سوق هامة ألن الشركة ال تجري أي
أنشطة تجارية أو غير تجارية.
مخاطر العمالت
إن غالية موجودات ومطلوبات الشركة مقومة بالدرهم اإلماراتي وعليه يُعد تعرض الشركة لمخاطر العملة محدود للغاية.
بيد أن بعض الحسابات الجارية مقومة بالدوالر االمريكي وهو العملة الذي يرتبط بها الدرهم اإلماراتي وعليه تُعد مخاطر
العملة محدودة على التعرضات من الدوالر األمريكي.
مخاطر معدل العائد
تُدار مخاطر معدل الربح ،التي تتكون من مخاطر السوق والتقييم ،على أساس توزيعات الموجودات المحددة مسبقا ً ضمن
فئات الموجودات المختلفة ،وتقييم مستمر لظروف السوق وتوجهاته وتقييم اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في
القيمة العادلة .كما تُدار مراكز مخاطر التسعير الشاملة أو معدل العائد من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى
الشركة.
ال تتعرض الشركة بشكل جوهري للمخاطر المتعلقة بإعادة تسعير موجوداتها ومطلوباتها نظراً ألن الغالبية مربوطة
بمعدالت ربح ثابتة.
القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم
آخر .وعند تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ،تأخذ الشركة في االعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا كان هؤالء
المشاركون في السوق يأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.
وباإلضافة إلى ذلك ،وألغراض إعداد التقارير المالية ،يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستوى األول أو الثاني أو
الثالث استنادا ً إلى أي درجة تكون فيها معطيات قياس القيمة العادلة جديرة بالمالحظة ومدى أهمية هذه المعطيات في
قياس القيمة العادلة في مجملها ،كما يلي:
 معطيات المستوى األول هي األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقةالتي يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس.
 معطيات المستوى الثاني هي المعطيات األخرى ،بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول ،الجديرةبالمالحظة بالنسبة لألصل أو االلتزام ،سوا ًء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
 -معطيات المستوى الثالث وهي المعطيات غير الجديرة بالمالحظة لألصل أو االلتزام.
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إدارة المخاطر (تابع)

(ج)

إدارة مخاطر السوق (تابع)

القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2018و ،2017ليس لدى الشركة أي موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة.

(د)

إدارة مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن قصور أو إخفاق العمليات الداخلية أو العنصر البشري أو النظم أو
األحداث الخارجية.
تالزم مخاطر التشغيل كافة أعمال الشركة واألنشطة المساندة لها .ويمكن لمخاطر التشغيل أن تظهر بطرق متعددة من
ضمنها األخطاء أو أعمال االحتيال أو توقف األعمال أو أخطاء الموظفين أو عدم التزام الموردين ببنود العقد ،حيث قد
تتسبب هذه األحداث بخسائر مالية وأضرار أخرى تلحق بالشركة ومن ضمنها اإلضرار بالسمعة التجارية.
وبهدف مراقبة مخاطر التشغيل والسيطرة عليها ،تحتفظ الشركة األم بنظام شامل من السياسات واإلجراءات وأطر عمل
الرقابة المخصصة لفرض بيئة تشغيلية سليمة ومحكمة .والهدف هو الحفاظ على مستويات مالئمة لمخاطر التشغيل فيما
يتعلق بالصالبة المالية للشركة وخصائص أعمالها والبيئة التنافسية والتنظيمية لألسواق التي تمارس فيه الشركة أعمالها.
وعلى الرغم من سبل الرقابة المذكورة ،فإن الشركة تتكبد خسائر تشغيلية.
قامت الشركة األم بتأسيس قسم مستقل لمخاطر التشغيل يتبع لمجموعة إدارة المخاطر ،وقد قام هذا القسم بتصميم وتطبيق
سياسة تفصيلية لمخاطر التشغيل تمت الموافقة عليها من قبل لجنة إدارة المخاطر.
يساند إطار مخاطر التشغيل للشركة األم نظام تقني لمخاطر التشغيل مص ّمم لتلبية متطلبات إطار العمل للكيانات التابعة،
ويساعد هذا النظام على دمج المكونات الفردية إلطار إدارة مخاطر التشغيل في أداة موحدّة على شبكة اإلنترنت ،كما
يعمل على تحسين مستوى بيانات مخاطر التشغيل واإلبالغ عنها وتحليلها.
مراقبة مخاطر التشغيل
لدى الشركة األم نظام معين لمراقبة بيانات أحداث مخاطر التشغيل يسمح بتحليل األخطاء والخسائر والمؤشرات،
ويجرى هذا التحليل على مستوى األعمال وعلى مستوى نوع كل منتج وخطر.
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حساب الزكاة

تقع المسؤولة المطلقة لدفع الزكاة على عاتق المساهمين لدى الشركة.

19

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية

يبين الجدول أدناه تصنيف الشركة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما في  31ديسمبر
:2018
التكلفة المطفأة
ألف درهم
الموجودات المالية
نقد وما في حكمه
منتجات تمويلية إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفأة

المطلوبات المالية
مبالغ مستحقة إلى الشركة األم
مطلوبات أخرى

القيمة الدفترية
ألف درهم

1,267
1,326,825
1,328,092

1,267
1,326,825
1,328,092

التكلفة المطفأة
ألف درهم

القيمة الدفترية
ألف درهم

661,522
2,866
664,388

661,522
2,866
664,388

يبين الجدول أدناه تصنيف الشركة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما في  31ديسمبر
:2017

الموجودات المالية
نقد وما في حكمه
منتجات تمويلية إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفأة

المطلوبات المالية
مبالغ مستحقة إلى الشركة األم
مطلوبات أخرى

التكلفة المطفأة
ألف درهم

القيمة الدفترية
ألف درهم

1,258
1,740,715
1,741,973

1,258
1,740,715
1,741,973

1,115,771
3,209
1,118,980

1,115,771
3,209
1,118,980

ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية تقارب قيمها
العادلة.

50

شركة المشرق اإلسالمي للتمويل (ش.م.خ)
إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2018تابع)

20

استثمار في أدوات حقوق الملكية

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2018و ،2017لم تقم الشركة بشراء أو بيع أي من أسهم حقوق الملكية .إضافة
لذلك ،كما في  31ديسمبر  ،2018ال تحمل الشركة أي أسهم حقوق الملكية.

21

األحداث الالحقة

لم تظهر أي أحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في
البيانات المالية كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018

22

اعتماد البيانات المالية

اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018ووافق على إصدارها بتاريخ  31مارس
.2019
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