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 تقرير مدقق الحسابات املستقل 

 السادة املساهمين

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع.

 اإلمارات العربية املتـحدة

 

 املوحدة  تقرير حول تدقيق البيانات املالية 
 

 الرأي  

  يشار إليهما  )   وشركاته التابعة "(  البنك )"   للبنك التجاري الدولي ش.م.ع.املرفقة    املوحدة  بتدقيق البيانات املاليةقمنا  
ً
  "املجموعة"(، بــ معا

وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات  ،  2021ديسمبر    31والتي تتكون من بيان املركز املالي املوحد كما في  ،  اإلمارات العربية املتحدة

في حقوق امللكية والتدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التار يخ وااليضاحات، التي تشتمل على السياسات املحاسبية الهامة  

 واملعلومات التفسيرية األخرى.
 

 31املركز املالي املوحد للمجموعة كما في    برأينا، ان البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية،

 للمعاييـر الدولية للتقاريـ، وذلك  حدة للسنة املنتهية بذلك التاريخاملالي املوحد وتدفقاتها النقدية املو   وأدائها  2021ديسمبـر  
ً
 ر املالية.وفقا

 

 اساس الـــــرأي 

 في فقرة مسؤوليات مدقق  .  قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق
ً

إن مسؤولياتنا بموجب تلك املعايير موضـحة تفصيال

السلوك األخالقي للمحاسبين  إننا مستقلون عن املجموعة وفقا لقواعد  الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة الواردة بتقريرنا.  

  املهنيين الصادرة عن مجلس املعايير األخالقية الدولية للمحاسبين )"قواعد السلوك األخالقي"( واملتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال

ء مسؤولياتنا األخالقية األخرى التدقيق التي نقوم بها على البيانات املالية املوحدة للبنك في دولة االمارات العربية املتحدة. وقمنا باستيفا 

نرى  إننا  لتلك املتطلبات وقواعد السلوك األخالقي.  للرأي الذي    وفقا  أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكوين أساس 

 توصلنا إليه.
 

 أمور التدقيق الرئيسية

ا األهمية القصوى في أعمال التدقيق التي قمنا بها للبيانات املالية  إن أمور التدقيق األساسية، وفقا لحكمنا املنهي، هي تلك األمور التي له

  
ً
املوحدة للسنة الحالية. لقد تم تناول هذم األمور في سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة بشكل مجمل، ونحن ال نقدم رأيا منفصال

 عن هذه األمور عند تكوين رأينا عنها.

يتبع؛؛؛ 



 
 

 

 
 

 )تتمة(   البنك التجاري الدولي ش.م.ع.للسادة مساهمي  تقرير مدقق الحسابات املستقل
 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 تناول األمر في أعمال التدقيق  كيفية أمر التدقيق الرئيس ي 

 املعلومات املتعلقة بعملية إعداد البيانات املالية تقنيةأنظمة وضوابط 

للبنك التقارير املالية ب  املتعلقةاملعلومات   تقنية وضـــــــــوابط لقد حددنا أنظمة

املعــــــامالت   لكبر وتنوع عجم  ا كمجــــــال النركيا نظًرا  تتم معــــــالجتهــــــا يوميــــــً التي 

على التشــــــــغيل الفعال للضــــــــوابط اليدوية ا لية  والتي تعتمدبواســــــــطة البنك  

إجراءات املحاســـبة ا لية والضـــوابط  وتنطوي املعلومات.   تقنيةاملعتمدة على 

ـــلة  ـــمالداخلية ذات الصـــ يمها تصــــــميًما دقيًقا وال على مخاطر تتعلق بعدم تصـــ

ضــرورية للحد من تعد  الضــوابط ذات الصــلة املدمجة  إن  فعال.  عملها بشــكل  

 احتمال االحتيال والخطأ نتيجة للتغيير في التطبيق أو البيانات األساسية.

 

قــد تم تصـــــــــــــميم اإلجراءات التــاليــة التقنيــة، فلتــدقيق الضـــــــــــــوابط ا ليــة    نظرا ملنهجنــا

 :والتحكم في أنظمة تكنولوجيا املعلوماتالختبار الوصول 

 

لقد حصلنا على توضيح للتطبيقات املتصلة بالتقارير املالية والبنية التحتية الداعمة 

 لهذه التطبيقات.

 

تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة بعناصر  لالعامة    على الضوابط  أجرينا اختباًرالقد  

واملعلومات   ا لي  تغطي   الحاسوبيةالتحكم  إلى   والتي  الدخول  بأمن  املتعلقة  األمور 

 كز البيانات وعمليات الشبكة. ارامج ومر ـوتغييرات الب الوسائل التكنولوجية

 

تم   ولتياملســـــــــــــتخـــدمـــة في التقـــارير املـــاليـــة  الحـــاســـــــــــــوبيـــة  املعلومـــات    لقـــد قمنـــا بمراجعـــة

املتعلقـة بمنطقهـا  التطبيقـات ذات الصـــــــــــــلـة والضـــــــــــــوابط الرئيســـــــــــــيـة    اســـــــــــــتخراجهـا من

 .الحاسوبي في التقارير

 

 تكنولوجيـا  أنظمـةبـ  املتعلقـة  الرئيســـــــــــــيـة  املؤتمتـة التحكم عنـاصـــــــــــــرل  اختبـاًرا  أجرينـالقـد 

 بإجراءات األعمال التجارية. الصلة ذات الجوهرية املعلومات

 االئتمانية املتوقعةقياس الخسائر 

 من  يتطلـــب  العمالء  قرو   قيمـــة  انخفـــا   ملخصـــــــــــــصــــــــــــــــات  البنـــك  تقييم  إن

 االئتمان خســــــارة  وقياس املالية  املوجودات  تنظيم  بشــــــأن  أحكام  اتخاذ اإلدارة 

 للذمم  النســــــبية األهمية  بســــــبب  املســــــألة هذه  على التدقيق  ركزة. لقد املتوقع

  األحكـام  وتعقيـد(  وجوداتامل  إجمـالي  من٪  56.7  تمثـل)  للعمالء  املـدينـة  املـاليـة

. املتوقعة االئتمانية الخســـائر نماذج في املســـتخدمة والتقديرات  واالفنراضـــات

 املحـاســـــــــــــبيـة للســـــــــــــيـاســـــــــــــة  املوحـدة  املـاليـة  البيـانـات حول   26-3  إيضـــــــــــــاح راجع

 .االئتمان مخاطر عن فصاحبشأن اإل 1-39اإليضاح و 

 

 املتوقعــة  االئتمــانيــة  الخســــــــــــــائر احتســــــــــــــاب  على  التــاليــة  التــدقيق  إجراءات  بتنفيــذ  قمنــا

 :2021 ديسمبر  31 في املنتهية للسنة للمجموعة  املوحدة  املالية البيانات في املدرجة

  لتحديد التقدير وعملية االئتمان  مخاطر إدارة  لعملية توضـــــــيح  على الحصـــــــول  •

  التشـــغيلية الفعالية واختبار  والســـلفيات  القرو  قيمة  انخفا   مخصـــصـــات

 .العمليات هذه  ضمن الصلة ذات للضوابط

 لالئتمــان  تفصـــــــــــــيليــة  مراجعــة  بــإجراء  قمنــا ،التعرضـــــــــــــــات  من  لعينــة  بــالنســـــــــــــبــة •

 .املرحلة ملعايير  املجموعة تطبيق مالءمة مدى في وتحدينا

 االئتمانية  الخســـائر  حســـاب في  املســـتخدمة  البيانات  ودقة اكتمال مدى  اختبار •

 .املتوقعة

  ســياق في للمجموعة القيمة  انخفا   ســياســة لتطوير  املســتخدم  اإلطار تقييم •

 .9 رقم املالية التقارير إلعداد الدولي املعيار ملتطلبات  امتثالها

 .االفنراضات ومعقولية ،املتوقعة االئتمانية الخسائر تشكيل منهجية تقييم •

والشـــــركات خالل تتبع عينة من تعرضـــــات األفراد  من   الحســـــاب منهجية  فحص •

 الى مصدر البيانات.
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 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 تناول األمر في أعمال التدقيق  كيفية أمر التدقيق الرئيس ي 

 )تتمة( قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة

لبحـث الزيـادة بشـــــــــــــكـل فردي    والشـــــــــــــرـكاتيتم تقييم ذمم التمويـل املـدينـة لألفراد 

ــة املتوقعـــة  الجوهريـــة ــاس الخســــــــــــــــائر االئتمـــانيـ ، وهو مـــا في مخـــاطر االئتمـــان وقيـ

ــة   املســـــــــــــتقبليـــةجميع املعلومـــات  اســـــــــــــتنبـــا   من اإلدارة  يقضـــــــــــــ ي   ــة والكميـ النوعيـ

ــة أمنـــاء تقييم   ــادة الجوهريـــة في ماملعقولـــة والـــداعمـ أو أمنـــاء    خـــاطر االئتمـــان،الزيـ

تقييم معــايير االنكشــــــــــــــاف ذات القيمــة االئتمــانيــة. قــد يتم تضـــــــــــــمين حكم اإلدارة 

ا في  ــً ا لســـــــــــــيـاســـــــــــــات البنـك ومتطلبـات عمليـات حركـة التعـديالت اليـدويـة  أيضـــــــــــ وفقـً

 األدوات املالية. 9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

 

 على لتعرضــــــــات األفراد والشــــــــركات  املتوقعة  االئتمانية الخســــــــائر مبالغ قياس يتم

 أن املهم  ومن ،املحدود اليدوي  التدخل  ذات النماذج بواســــــــــــطة 2و  1 املرحلة أنها

احتمــاليــة التعمر ومعــدل الخســــــــــــــارة عنــد التعمر ومقــدار التعر   )  النمــاذج  تكون 

  وتخضع  يرالتقار   إعداد فنرة   طوال صالحة(  الكلي  االقتصاد  وتعديالت  عند التعمر 

 .مستقل مراجع قبل من صحتها من التحقق لعملية

 

لتقــدير التــدفقــات  وذلــك   املتعمرة تطبق اإلدارة األحكــام فيمــا يتعلق بــالتعرضــــــــــــــات 

النقــديــة املســـــــــــــتقبليــة املتوقعــة املتعلقــة بــالتعرضــــــــــــــات الفرديــة بمــا في ذلــك قيمــة 

 الضمانات.

 

 تطبق حيث  الرئيســية التدقيق أمور  من  املتوقعة  االئتمانية الخســائر قياس يعتبر 

 الخســائر نماذج تطوير في  االفنراضــات  من عدًدا  وتضــع  جوهرية  أحكاًما  املجموعة

 .املتوقعة  االئتمانية

  مــدى تقييم  أجــل  من  اإلدارة   وتــداخالت  النموذج بعــد  مــا تعــديالت  بتقييم  قمنــا •

 .التعديالت هذه  معقولية

احتمـاليـة التعمر ومقـدار الخســـــــــــــارة    لنمـاذج  خارجيـة  تحقق  عمليـة البنـك أجرى  •

  درســنا  لقد.  التقرير فنرة   خالل  الكلي االقتصــاد  نموذج  ذلك  في بما عند التعمر،

ــا  النمـــــاذج  من  الخـــــار ي  التحقق  عمليـــــة ــأميرهـــ ــائج  على  وتـــ   انخفـــــا   تقـــــدير  نتـــ

 .القيمة

ــات من  ولعينة 3 املرحلة ملحفظة  بالنســـبة • ا قمنا  ،الشـــركات  تعرضـ   بتقييم أيضـــً

ــا   الوقـــت  في  الصـــــــــــــلـــة  ذات  القيمـــة  انخفـــا   أحـــدا   تحـــديـــد  تم  قـــد  ـكــان  إذا  مـ

  النقـديـة  التـدفقـات مثـل  املخصـــــــــــــصـــــــــــــات  افنراضـــــــــــــات  مالءمـة  ومـدى املنـاســـــــــــــب

 .االسنرداد وتقديرات الضمانات وتقييم املقدرة  املستقبلية

  مقابل  األمر  بهذا  يتعلق فيما املوحدة  املالية  البيانات في  اإلفصـــــــاح بتقييم قمنا •

 .املالية التقارير إلعداد الدولية املعايير  متطلبات

  



 
 

 

 )تتمة(   البنك التجاري الدولي ش.م.ع.للسادة مساهمي  تقرير مدقق الحسابات املستقل

 

 املعلومات األخرى 

سؤول عن املعلومات األخرى. تتضمن املعلومات األخرى التقرير السنوي للمجموعة. لقد حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة  هو املمجلس اإلدارة  إن  

ال تشتمل  ومن املتوقع إتاحة املعلومات املتبقية من التقرير السنوي لنا بعد ذلك التاريخ.    ،السنوي قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات هذا  من التقرير

 . حولها البيانات املالية املوحدة وتقرير مدقق الحسابات لديناعلى األخرى املعلومات 
 

عبر عن  الال يشتمل رأينا حول البيانات املالية املوحدة على املعلومات األخرى، كما أننا  
ُ
بشأن هذه  أي شكل من أشكال التأكيدات أو االستنتاجات ن

 املعلومات.
 

املالية للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  كانت   فيما  إذا  ما  االعتبار  في  نضع  بذلك  القيام  وعند  األخرى،  املعلومات  قراءة  في  تنحصر مسؤوليتنا  املوحدة، 

بصورة مادية مع البيانات املالية املوحدة أو مع املعلومات التي تم الحصول عليها أمناء عملية التدقيق، أو ما إذا    منسجمة املعلومات األخرى غير  

 . ة كانت تشوبها أخطاء مادي
 

املعلومات األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق باملعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ إصدار    جوهري يعنري في حال وجود خطأ  

 ن. تقرير مدقق الحسابات، فإننا ملزمون باإلبالغ عن هذا األمر. لم يسنرع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأ
 

وجود خطأ مادي في التقرير السنوي للمجموعة أمناء قراءته، يتعين علينا إحاطة مسؤولي الحوكمة بهذا األمر واتخاذ اإلجراءات   استنتجنافي حال  

 للمعايير الدولية للتدقيق.
ً
 املناسبة وفقا

 
 

 عن اعداد البيانات املالية املوحدة واملكلفين بالحوكمة مسؤوليات االدارة 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، وإعدادها
ً
بما يتوافق مع   إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعر  البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة وفقا

العربية املتحدة رقم ) القانون االتحادي لدولة اإلمارات  أنها ضرورية  ه()وتعديالت  2015( لسنة  2أحكام  التي ترى اإلدارة  الرقابة الداخلية  ، وعن 

 إلعداد البيانات املالية املوحدة بحيث تكون خالية من األخطاء املادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ. 
 

    تتحمل اإلدارة مسؤوليةعند إعداد البيانات املالية املوحدة،  
ً
حسب ملبدأ االستمرارية، واإلفصاح  تقييم قدرة املجموعة على مواصلة أعمالها وفقا

عن األمور املتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعنام تصفية املجموعة أو    االقتضاء

 غير ذلك.  واقعيإيقاف عملياتها أو لم يكن لديها بديل 
 

 مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.  املكلفون بالحوكمةيتحمل 
 

 

 

  



 
 

 

 

 )تتمة(   البنك التجاري الدولي ش.م.ع.للسادة مساهمي  تقرير مدقق الحسابات املستقل
 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة 

إذا كانت البيانات املالية املوحدة، بشكل مجمل، خالية من األخطاء املادية، التي تنتج  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما  

ه ليس عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد املعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكن

 بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها
ً
 أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ األخطاء   ضمانا

ً
 للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائما

ً
وفقا

عتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من املتوقع بشكل معقول أن تؤمر بصورة فردية أو جماعية على القرارات اال
ُ
قتصادية  نتيجة االحتيال أو الخطأ وت

 ذه البيانات املالية املوحدة. التي يتخذها املستخدمون بناًء على ه
 

 للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك املنهي خالل عملية التدقيق. نجريها،  أعمال التدقيق التي    ومن بين 
ً
وفقا

 بما يلي: 
ً
 قمنا أيضا

األخطاء   • مخاطر  وتقييم  إجراءات   الجوهريةتحديد  وتنفيذ  وتصميم  الخطأ،  أو  االحتيال  نتيجة  كانت  املوحدة، سواء  املالية  البيانات  في 

التدقيق املناسبة لتلك املخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لناويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء 

 
ً
 ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف    املادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى مقارنة

ً
باألخطاء املادية الناتجة عن الخطأ نظرا

 متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 

فهم نظام الرقابة الداخلية املتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغر  تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف الراهنة، وليس بغر  إبداء  •

 حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. الرأي 
 

 تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املوضوعة من اإلدارة.  •
 

هناك عدم يقين جوهري، بناًء   التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس املحاسبية املتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان  •

 جوهرية حول قدرة املجموعة على مواصلة
ً
 على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق باألحدا  أو الظروف التي قد ُتثير شكوكا

 ملبدأ االستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتب
ً
اه في تقرير مدققي الحسابات  أعمالها وفقا

على   إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات املالية املوحدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا

ستقبلية قد تتسبب في توقف  أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحدا  أو الظروف امل

 ملبدأ االستمرارية. 
ً
 املجموعة عن مواصلة أعمالها وفقا

 

ل  تقييم عر  البيانات املالية املوحدة وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات املالية املوحدة تمث •

 نات املالية املوحدة بصورة عادلة. املعامالت واألحدا  ذات الصلة بطريقة تضمن عر  البيا
 

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن املعلومات املالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل املجموعة إلبداء رأي حول البيانات  •

 ين وحدنا عن رأينا التدقيقي.نتحمل مسؤولية توجيه وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة واإلشراف عليها. نحن مسؤول إننااملالية املوحدة. 
 

أعمال نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني املحدد لها والنتائج الجوهرية املنرتبة على 

 التدقيق.التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية خالل أعمال 
 

  إننا  
ً
ملسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه الناامنا بقواعد السلوك املنهي فيما يتعلق باالستقاللية، ونطلعهم على كافة العالقات واألمور    تصريًحاُنقدم أيضا

 األخرى التي قد ُيعتقد بصورة معقولة أنها تؤمر على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.
 

ذلك ر التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، نحدد األمور األكمر أهمية أمناء تدقيق البيانات املالية املوحدة للفنرة الحالية، وبفي ضوء األمو 

عتبر هذه األمور هي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باستعرا  هذه األمور في تقرير مدققي الحسابات مالم يكن اإلفصاح عن تلك األمور ل
ُ
امة لعت

 بموجب القوانين أو التشريعات أو عندما نرى في حاالت نادرة للغاية أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من امل
ً
توقع أن محظورا

  تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكمر من املنافع التي تعود على املصلحة العامة نتيجة هذا اإلفصاح. 



 
 

 

 

 )تتمة(   البنك التجاري الدولي ش.م.ع.للسادة مساهمي  الحسابات املستقلتقرير مدقق 
 

 

 تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 بمقتض ى 
ً

ديسمبر    31نشير إلى ما يلي للسنة املنتهية في    ، فإننا)وتعديالته(  2015( لسنة  2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )  عمال

2021 : 
 

 لقد حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغرا  تدقيقنا؛  •
 

، بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية الجوهريةتم إعداد البيانات املالية املوحدة، من كافة النواحي   •

 ؛ )وتعديالته( 2015( لسنة 2املتحدة رقم )
 

 بسجالت محاسبية منتظمة؛  احتفظ البنك •
 

 ؛للبنكالسجالت املحاسبية مع  تتفق املعلومات املالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة •
 

 . 2021ديسمبر   31مشنريات أو استثمارات البنك في األسهم خالل السنة املنتهية في  في البيانات املالية املوحدة 12اإليضاح رقم يبين  •
 

  مع األطراف ذات العالقة والشرو  التي تم بموجبها تنفيذ هذه املعامالت   الجوهريةالبيانات املالية املوحدة املعامالت    في  45يبين اإليضاح رقم   •

 إضافة إلى مبادئ إدارة تضارب املصالح؛ 
 

تيحت لنا، لم يسنرع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن   •
ُ
،  2021ديسمبر   31، خالل السنة املالية املنتهية في  البنك قد خالفبناًء على املعلومات التي أ

، أو النظام األساس ي للبنك، على وجه قد 2015( لسنة  2ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )  أي من األحكام

 ؛ و 2021ديسمبر  31يكون له تأمير مادي على أنشطته أو مركزه املالي كما في 
 

 . 2021 ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في لتي تمت اجتماعية اال ساهمات من البيانات املالية املوحدة امل 32يبين اإليضاح رقم  •

 

 بمقتض ى القانون االتحادي
ً

 أننا قد حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات التي رأينا أنها ضرورية  2018( لسنة  14رقم )  وعمال
ً
، فإننا نؤكد أيضا

 ألغرا  تدقيقنا.
 

 

 

 

 

 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط( 

 

 

 

 

 موس ى الرمحي

 872سجل مدققي الحسابات رقم القيد ب

 2022يناير  31

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة

 

 

 





 
  

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.تشكل 
ً
 اإليضاحات املرفقة وامللحق جزءا
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 بيان الدخل املوحد

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في 
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   إيضاح  

      

 666,529  512,824  26 إيرادات الفوائد 

 41,198  49,657  27 واستثمارية إسالمية إيرادات من موجودات تمويلية 

 707,727  562,481   مجموع إيرادات الفوائد واإليرادات من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

      

 ( 274,841)  ( 177,737)  28 مصاريف الفوائد 

 ( 15,284)  (8,669)  29 توزيعات ملودعي الودائع اإلسالمية 

 417,602  376,075   إيرادات الفوائد واإليرادات من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية صافي 

      

 161,311  135,964  30 إيرادات الرسوم والعموالت 

 ( 15,380)  ( 14,820)  30 مصاريف الرسوم والعموالت 

 145,931  121,144   صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

      

 صافي الربح من إلغاء االعنراف باملوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة 

 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي 

47 

31  

58,864 

74,566  

- 

176,590 

 740,123  630,649   صافي اإليرادات التشغيلية 

      

 ( 264,120)  ( 302,637)  32 مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 399,831)  ( 198,021)  33 االنخفا  في قيمة موجودات مالية صافي خسارة 

 ( 37,170)  564  34 خسارة االنخفا  في قيمة موجودات غير مالية عكس / صافي 

 (5,324)  -   الحصة من نتائج شركات زميلة

 33,678  130,555   ربح السنة

      

      ربح السنة العائد إلى:

ك البنك
ّ

 ( 27,336)  121,777   مال

 61,014  8,778  25 الحصص غير املسيطرة 

   130,555  33,678 

      

      ربحية السهم: 

 (0.016)  0.070  36 العمليات املستمرة )بالدرهم(  -الربحية األساسية واملخّفضة للسهم 

 (0.016)  0.070  36 واملتوقفة )بالدرهم( العمليات املستمرة  –الربحية األساسية واملخّفضة للسهم 

      

 

 



 
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية تشكل 
ً
 املوحدة.اإليضاحات املرفقة وامللحق جزءا
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 بيان الدخل الشامل املوحد 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في 
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   إيضاح  

      

 33,678  130,555   ربح السنة

      

      الدخل الشامل اآلخر: 

      

 في الربح أو الخسارة:
ً
عاد تصنيفها الحقا       بنود لن يُ

      

 ( 11,820)  (8,692)   الشامل ا خر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 (3,134)  2,516   إعادة قياس صافي الناامات املنافع املحددة 

 ( 14,954)  (6,176)   الخسارة الشاملة األخرى للسنة

      

 18,724  124,379   مجموع الدخل الشامل للسنة 

      

      مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

ك 
ّ

 ( 42,290)  115,601   البنكمال

 61,014  8,778  25 الحصص غير املسيطرة 

   124,379  18,724 

      

 

 

 

 

 



 
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.تشكل 
ً
 اإليضاحات املرفقة وامللحق جزءا
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 بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد 
 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  رأس املال  

سندات الشق األول  

  خسائر متراكمة   احتياطيات  من رأس املال

 حقوق امللكية

ك
ا

  البنك العائدة إلى مال

الحصص غير  

 املجموع   املسيطرة 

 درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

2021              

 2,490,514  61,326  2,429,188  ( 189,876)  422,556  459,125  1,737,383 ُمعاد بيانه - 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

              

 130,555  8,778  121,777  121,777  -  -  - ربح السنة

 (6,176)  -  (6,176)  2,516  (8,692)  -  - الدخل الشامل ا خر للسنة 

 124,379  8,778  115,601  124,293  (8,692)  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة 

              

 -  -  -  ( 57,502)  57,502  -  - صرف اإلمارات املركزي املخصص املحدد ملاحتياطي   إلىتحويل 

 2,614,893  70,104  2,544,789  ( 123,085)  471,366  459,125  1,737,383 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
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12        

   )تتمة(بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

  رأس املال  

سندات الشق األول  

  خسائر متراكمة   احتياطيات  من رأس املال

 حقوق امللكية

ك
ا

  البنك العائدة إلى مال

الحصص غير  

 املجموع   املسيطرة 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

2020              

 2,471,790  312  2,471,478  ( 206,914)  481,884  459,125  1,737,383 كما هو مدرج سابًقا  – 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 -  -  -  2,218  (2,218)  -  - ( 1-46تسويات بسبب إعادة سياسة تقييم السيطرة )إيضاح 

              

 2,471,790  312  2,471,478  ( 204,696)  479,666  459,125  1,737,383 ُمعاد بيانه  - 2020يناير  1الرصيد كما في 

              

 33,678  61,014  ( 27,336)  ( 27,336)  -  -  - ربح السنة

 ( 14,954)  -  ( 14,954)  (3,134)  ( 11,820)  -  - الدخل الشامل ا خر للسنة 

 18,724  61,014  ( 42,290)  ( 30,470)  ( 11,820)  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة 

              

 -  -  -  (3,368)  3,368  -  - تحويل إلى االحتياطي النظامي 

 -  -  -  (3,368)  3,368  -  - تحويل إلى االحتياطي العام

 -  -  -  11,104  ( 11,104)  -  - االحتياطي العام إلى الخسائر املنراكمةتحويل من 

 -  -  -  7,388  (7,388)  -  - صرف اإلمارات املركزي املخصص املحدد ملاحتياطي  منتحويل 

 -  -  -  33,534  ( 33,534)  -  - صرف اإلمارات املركزي املخصص العام ملاحتياطي  منتحويل 

 2,490,514  61,326  2,429,188  ( 189,876)  422,556  459,125  1,737,383 ُمعاد بيانه – 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 بيان التدفقات النقدية املوحد 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

   2021  2020 

 ألف درهم  ألف درهم   

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 33,678  130,555   ربح السنة

      تعديالت لـ: 

 19,981  20,923   استهالك ممتلكات ومعدات 

 3,126  2,823   استهالك استثمار عقاري 

 17,177  18,288   إطفاء موجودات غير ملموسة 

 399,831  198,021   االنخفا  في قيمة املوجودات املاليةصافي خسائر 

 37,170  ( 564)   في قيمة املوجودات غير املالية  صافي )ربح( / خسارة االنخفا 

 301  ( 30,020)   من استبعاد ممتلكات ومعدات خسائر  / )ربح(

 8,375  2,259   إطفاء موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة

 -  ( 18,891)   ربح من استبعاد موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة

 ( 127,515)  -   من موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةربح 

 -  ( 804)   إيرادات توزيعات األرباح

 5,324  -   حصة من نتائج شركات زميلة 

 -  1,317   شطب ممتلكات ومعدات

 7,003  3,961   مخصص مكافآت نهاية الخدمة 

   327,868  404,451 

      التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

 1,612,814  250,736   النقص في األرصدة لدى بنوك مركزية 

 1,061,389  (1,558,546)   النقص في القرو  والسلفيات للعمالء )الزيادة( / 

 ( 352,486)  ( 31,163)   في املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةالزيادة 

 -  93,280   النقص في املخزون العقاري 

 ( 289,854)  ( 771,511)   في الذمم املدينة واملوجودات األخرى الزيادة 

 306,048  ( 289,866)   مصرف اإلمارات املركزي في املبالغ املستحقة إلى )النقص( / الزيادة 

 ( 399,755)  969,667   في الودائع واألرصدة املستحقة إلى البنوك الزيادة / )النقص( 

 (1,229,848)  1,319,714   في ودائع العمالء الزيادة / )النقص(

 ( 356,218)  773,001   في الودائع اإلسالمية للعمالء الزيادة / )النقص(

 185,089  756,131   الدائنة واملطلوبات األخرى في الذمم الزيادة 

 941,630  1,838,911   األنشطة التشغيلية  الناتج منالنقد 

 (7,299)  (5,924)   مكافآت نهاية الخدمة املدفوعة

 934,331  1,832,987   األنشطة التشغيلية الناتج منصافي النقد 

      

      االستثمارية: التدفقات النقدية من األنشطة 

 ( 12,159)  ( 31,126)   شراء ممتلكات ومعدات 

 (2,417)  (5,083)   شراء موجودات غير ملموسة 

 ( 577,988)  -   شراء موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة

 162  43,809   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

 -  11,895   متحصالت من بيع استثمارات عقارية 

 272,886  196,705   متحصالت من بيع / اسنرداد موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة 

 -  1,143   متحصالت من استبعاد موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر 

 ( 293)  ( 722)   الربح أو الخسارة  بالقيمة العادلة من خاللصافي تسوية موجودات 

 -  804   توزيعات أرباح مقبوضة

ة الناتج من / )املستخدم في(صافي النقد   ( 319,809)  217,425   األنشطة االستثماريا
 

 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
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   (تتمة) بيان التدفقات النقدية املوحد
 

 2020  2021  إيضاح  

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 614,522  2,050,412   في النقد وما في حكمه الزيادةصافي 

 382,590  997,112   النقد وما في حكمه في بداية السنة

 997,112  3,047,524  39 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

      

      التدفقات النقدية التشغيلية من: 

 631,950  428,843   فوائد مقبوضة 

 35,738  54,847   إيرادات مقبوضة من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 324,478  204,383   فوائد مدفوعة 

 21,819  7,979   توزيعات مدفوعة ملودعي الودائع اإلسالمية 

      

      معامالت غير نقدية: 

 281,958  -   استعادة حيازة موجودات عقارية من قرو  وسلفيات إلى مخزون عقاري 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 الوضع القانوني واألنشطة  .1

أبـريل    28الصادر بتاريخ    5/91البنك التجاري الدولي ش.م.ع )"البنك"( هو شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب املرسوم األميـري رقم  

، إمارة رأس الخيمة. البنك ُمدرج في سوق أبوظبي لألوراق املالية )تحت  793عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة. عنوان البنك املسجل هو ص.ب.    1991

 رمز "البنك التجاري الدولي"(. يمارس البنك األنشطة التجارية املصرفية من خالل فروعه بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

 موعة"(. تشتمل هذه البيانات املالية املوحدة على البيانات املالية للبنك وشركاته التابعة كما هو مبين أدناه )يشار إليها جميًعا باسم "املج
 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة بنهاية فتـرة التقريـر: 
 

 نسبة امللكية    

 2020 2021 مكان التأسيس  الرئيس ي لألعمال املقر  النشاط الرئيس ي  االسم

 99.4 99.4 اإلمارات العربية املتحدة  -دبي  اإلمارات العربية املتحدة  -دبي  الوساطة  الشركة الدولية للوساطة املالية ذ.م.م *

 100.0 100.0 املتحدة اإلمارات العربية  -دبي  اإلمارات العربية املتحدة  -دبي  العقارات  تكامل العقارية ذ.م.م. 

 52.8 52.8 اإلمارات العربية املتحدة  -الشارقة  اإلمارات العربية املتحدة  -الشارقة  العقارات  الخليجية لالستثمارات العقارية ذ.م.م 

 100.0 100.0 جزر العذراء البريطانية  انتجوا وباربودا العقارات  الكاريبي للتطوير املحدودة 

 100.0 100.0 جزر الكايمان اإلمارات العربية املتحدة  -دبي  منشأة ذات غر  خاص  للخدمات املالية املحدودة س ي بي آي 

 100.0 100.0 جزر الكايمان اإلمارات العربية املتحدة  -دبي  منشأة ذات غر  خاص  س ي بي آي تايير وان برايفت ليمتد
 

 قيد التصفيـة *
 

 للتقارير املالية الجديدة واملعدلة تطبيق املعايير الدولية  .2

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة املطبقة والتي ليس لها تأثير جوهري على البيانات املالية املوحدة 2-1

في هذه البيانات املالية  2021يناير   1لتي تبدأ في أو بعد لفنرات السنوية ال سرى العمل بهاتم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية التي 

أي تأميـر جوهري على املبالغ املعروضة للسنتين الحالية والسابقة ولكنه قد يؤمر على محاسبة املعامالت أو النرتيبات    املوحدة. لم يكن لتطبيق هذه املعايير املعدلة

 املستقبلية.
 

 املالية". تعديل "اإلطار املفاهيمي للتقارير  ▪

 .دمج األعمال لتوضيح تعريف األعمال التجارية  3تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ▪

فيما يتعلق    األدوات املالية  9واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم    األدوات املالية: اإلفصاحات  7تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم   ▪

 بقضايا االستبدال املسبق في سياق إصالح اإليبور.

السياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات املحاسبية    8واملعيار املحاسبي الدولي رقم    عر  البيانات املالية  1تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم   ▪

 املتعلقة بتعريف األهمية الجوهرية. واألخطاء
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 ( تتمة)إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 

 )تتمة( تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة .2

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة الصادرة لكن غير سارية بعد  2-2
ً
 )تتمة( وغير املطبقة مبكرا

 املعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها لكنها لم تدخل حيا التنفيذ بعد: 
ً
 لم تطبق املجموعة مبكرا

 

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة 

سارية املفعول للفترات  

 السنويةالتي تبدأ في أو بعد 

االستثمارات في    28واملعيار املحاسبي الدولي رقم    البيانات املالية املوحدة   10التعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم رقم  

 املشنرك.   بشأن املعالجة املحاسبية لبيع املوجودات أو منحها من مستثمر ما لشركته الزميلة أو مشروعه  الشركات الزميلة واملشاريع املشنركة

ر ئ تاريخ 
ُ
السريان إلى أجل   أ

 غير مسمى

 2023يناير  1 فيما يتعلق بتعريف األهمية النسبية. عر  البيانات املالية1التعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 

وفًقا لقيمة اإلنجاز الحالية ويوفر   يتطلب أن يتم قياس مطلوبات التأمين  عقود التأمين  17املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم رقم  

  نهًجا موحًدا للقياس والعر  لجميع عقود التأمين. تم تصميم هذه املتطلبات لتحقيق هدف املحاسبة القائمة على املبادئ واملتوافقة وذلك 

 بالنسبة لعقود التأمين. 

 2023يناير  1

 2022يناير  1 املفاهيمي  اإلطارلتحديث مرجع  األعمالعمليات اندماج  3 رقم تعديالت املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية

عفي املستأجرين  عقود اإليجار  16تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  
ُ
ت اإلعفاءات اإليجارية من تقييم ما إذا كان، حيث ت

 على  19  –املتعلقة بجائحة كوفيد 
ً

 عقد اإليجارُيعد تعديال

 2021يناير  1

فيما يتعلق بالتكاليف التي يجب تضمينها    املخصصات وااللناامات املحتملة واملوجودات الطارئة  37تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم  

 عند تقييم ما إذا كان العقد مرهًقا 

 2022يناير  1

و   1أرقام  املالية    إلعداد التقاريراملعدلة للمعايير الدولية    2021- 2018التقارير املالية  التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية إلعداد  

 . 41و  16و  9

 2022يناير  1

 

امل التطبيق  لفنرة  للمجموعة  املالية املوحدة  البيانات  املعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت على  يتم تطبيق هذه  ه املعايير الجديدة  بدئي وأن تطبيق هذتتوقع اإلدارة أن 

 والتفسيرات والتعديالت لن يكون له تأمير جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة في فنرة التطبيق املبدئي.
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 السياسات املحاسبية الهامة  .3

 بيان االلتزام  3-1

 للمعايير الدولية 
ً
 للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية.لقد تم إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقا

 

في  2021سبتمبر    20بشأن الشركات التجارية )"قانون الشركات الجديدة"( في    2021لسنة    32صدر القانون االتحادي رقم   ، ليحل محل القانون 2022يناير    2، وسيسري 

"(. تقوم الشركة حاليا بمراجعة األحكام الجديدة وستطبق متطلباتها في موعد أقصاه عام 2015غته املعدلة )"قانون  بشأن الشركات التجارية، بصي  2015لعام    2االتحادي رقم 

 واحد من تاريخ دخول التعديالت حيا التنفيذ 

 

 أساس اإلعداد  3-2

 على القيمة العادلة أعدت البيانات املالية املوحدة على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا البنود املقاسة بالقيمة ال
ً
عادلة في نهاية كل فنرة تقرير. تعتمد التكلفة التاريخية عموما

 للمقابل املدفوع مقابل املوجودات.

 

عرف 
ُ
النظر عما إذا كان معاملة منتظمة بين املشاركين في السوق في تاريخ القياس بغض  إطار  لتحويل الناام في    سدادهالذي يمكن قبضه من بيع أصل أو    بالثمنالقيمة العادلة  ت

االعتبار عند تسعير األصل أو االلناام هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر. وعند تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلناام، يأخذ البنك في  

يتم تحديد القيمة العادلة ألغرا  القياس و / أو  في تاريخ القياس.    املطلوباألصل أو    ما إذا كان هؤالء املشاركون في السوق يأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعير

 16نطاق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم    تندرج ضمن  التي  املعامالت اإليجاريةباستثناء    أساس القيمة العادلة،وذلك املالية املوحدة على  اإلفصاح في هذه البيانات  

أو القيمة املستخدمة   2 وفق املعيار املحاسبي الدولي رقمقيمة العادلة مثل صافي القيمة القابلة للتحقيق ع القيمة العادلة ولكنها ليست م تتشابه بطريقة ماوالقياسات التي لها 

 . 36 وفق املعيار املحاسبي الدولي رقم

 

 وب
ً
 إلى أي درجة تكون فيها معطيات قياس اإلضافة إلى ذلك، وألغرا  إعداد التقارير املالية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في املستوى األول أو الثاني أو الثالث استنادا

 ي:القيمة العادلة جديرة باملالحظة ومدى أهمية هذه املعطيات في قياس القيمة العادلة في مجملها، كما يل 

 

 وصول إليها في تاريخ القياس.معطيات املستوى األول هي األسعار املدرجة )غير املعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املتطابقة التي يمكن للمنشأة ال  ▪

الجديرة باملالحظة بالنسبة لألصل أو االلناام، سواًء كانت مباشرة أو معطيات املستوى الثاني هي املعطيات األخرى، بخالف األسعار املعلنة املدرجة ضمن املستوى األول،  ▪

 غير مباشرة.

 معطيات املستوى الثالث وهي املعطيات غير الجديرة باملالحظة لألصل أو االلناام.  ▪

 

 يق هذه السياسات بشكل مابت على جميع السنوات املعروضة. إن السياسات املحاسبية الرئيسية املتبعة في إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة مبينة أدناه. تم تطب

 

 أساس التوحيد 3-3

 ى البنك: تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للبنك واملنشآت الخاضعة لسيطرته )شركاته التابعة(. وتتحقق السيطرة عندما يكون لد
 

 السلطة على الشركة املستثمر فيها؛  ▪

 في عائدات متغيرة من مشاركته في الشركة املستثمر فيها؛ وتعر  أو حقوق  ▪

 القدرة على استخدام سلطته على الشركة املستثمر فيها بما يؤمر على عائداتها.  ▪
 

 السيطرة الثالمة املذكورة أعاله. الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكمر من عناصر أشارتيعيد البنك تقييم مدى سيطرته على املنشأة املستثمر فيها إذا 
 

فإنه يعتبر أن لديه سلطة على الشركة املستثمر فيها عندما تكون حقوق التصويت كافية ملنحها   ،أغلبية حقوق التصويت للشركة املستثمر فيهاعن  البنك    تقل حقوق عندما  

الصلة في تقييم ما إذا كانت حقوق  القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة املستثمر فيها من جانب واحد. يأخذ البنك في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات

 بما في ذلك: ،ة في الشركة املستثمر فيها كافية أم ال ملنحها السلطةتصويت الشرك
 

 ممتلكات أصحاب األصوات ا خرين ؛ وتوزيععجم حيازة الشركة لحقوق التصويت بالنسبة لحجم  ▪

 حقوق التصويت املحتملة التي تحتفظ بها الشركة أو أصحاب األصوات ا خرين أو األطراف األخرى ؛ ▪

 الناشئة عن النرتيبات التعاقدية األخرى. و الحقوق  ▪

بما في ذلك  ،القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة في الوقت الذي يجب اتخاذ القرارات فيه  ،أو ال تملك  ،أي حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن الشركة لديها  ▪

 أنما  التصويت في اجتماعات املساهمين السابقة.
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 )تتمة(  اسبية الهامةالسياسات املح .3

 )تتمة( أساس التوحيد 3-3

 .متناسقةباستخدام سياسات محاسبية  ،يتم إعداد البيانات املالية للشركات التابعة لنفس الفنرة املالية للبنك
 

 يتم استبعاد جميع املعامالت واألرصدة واإليرادات واملصروفات الهامة داخل املجموعة بالكامل عند التوحيد. 
 

حدد
ُ
لكية حالية تخول الحقوق غير املسيطرة في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية املجموعة فيها. إن حصص املساهمين غير املسيطرين التي تمثل حصص م  ت

غير املسيطرة من القيمة العادلة لصافي الشركة  عند التصفية يمكن قياسها مبدئًيا بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية للحصص  وجوداتحامليها حصة متناسبة من صافي امل

تمثل   ،حقوق امللكية غير املسيطرة األخرى مبدئًيا بالقيمة العادلة. بعد االستحواذ   ، وتقاس ياس على أساس االستحواذ على حدة. يتم اختيار القوجودات. املاملستحوذ عليها

 االعنراف املبدئي زائد حصة الحقوق غير املسيطرة في التغيرات الالحقة في حقوق امللكية. تلك الحصص عند قيمةالقيمة الدفنرية للحقوق غير املسيطرة 
 

حصص غير املسيطرة التي  الربح أو الخسارة وكل عنصر من مكونات الدخل الشامل ا خر إلى مالكي البنك والحقوق غير املسيطرة. يتم تخصيص الخسائر املطبقة على ال ُيعزى 

فيه على املساهمين غير املسيطرين النااًما ملزًما    تزيد عن حصة املساهمين غير املسيطرين في حقوق ملكية الشركة التابعة مقابل حقوق املجموعة فيما عدا الحد الذي يكون 

 على تقديم استثمارات إضافية لتغطية الخسائر. وقدرتهم
 

 ممتلكات ومعدات  3-4
 

درج
ُ
 االستهالك املنراكم وخسارة انخفا  القيمة. تشمل التكلفة التاريخية النفقات  املمتلكات واملعدات ت

ً
 إلى االستحواذ على األصل. بالتكلفة التاريخية ناقصا

ً
 املنسوبة مباشرة

 

، إال عندما يكون من املرّجح 
ً
أن تتدفق إلى املجموعة فوائد اقتصادية ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفنرية لألصل أو احتسابها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئما

تكلفة البند بشكٍل موموق به. يتم تحميل كافة مصاريف أعمال التصليح والصيانة األخرى في بيان الدخل املوحد خالل الفنرة مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس  

 التي يتم تكبدها فيها.
 

مة من املمتلكات واملعدات عندما تكتمل  تدرج األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصا أي خسارة مسجلة عن انخفا  القيمة. وتصنف هذه املمتلكات في الفئات املالئ

تصبح عندما  األخرى،  العقارية  املوجودات  غرار  على  املوجودات،  هذه  استهالك  حساب  يبدأ  منها.  املستهدف  الغر   في  لالستخدام  جاهزة  جاهزة    وتصبح  املوجودات  هذه 

 لالستخدام في الغر  املستهدف منها. 
 

بخالف األر  واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز، باستخدام طريقة القسط الثابت، على مدار األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات  يحتسب االستهالك لشطب تكلفة املوجودات،  

 األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات لحساب االستهالك:فيما يلي لم يتم استهالك األراض ي.  .املعنية
 

 سنة 25 تحسينات على عقار مستأجر 

 سنوات 7 - 4 ى عقار مستأجر تحسينات عل

 سنوات  4 أما  وتجهياات ومعدات ومركبات 

 سنوات 5 - 2 موجودات حق االستخدام 
 

 تأمير أي تغييرات في التقدير على أساس مستقبلي. مراعاة، مع الستهالك في نهاية كل فنرة تقريرتتم مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطريقة ا
 

توقع أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية من استمرار استخدام األصل. يتم تحديد األرباح أو الخسائر  يأي بند من بنود املمتلكات واملعدات عند االستبعاد أو عندما ال    قيدُيلغى  

 لكات واملعدات على أساس الفرق بين عوائد البيع والقيمة الدفنرية لألصل، ويتم تسجيلها في بيان الدخل املوحد.الناتجة عن استبعاد أو تقاعد بند من بنود املمت

 

 استثمارات عقارية  3-5

ا و/أو لزيادة قيمة رأس املال، بما في ذلك العقارات قيد  بها بهدف جني عائدات من تأجيرها  ء لتلك األغرا . يتم تسجيل  إلنشااالستثمارات العقارية هي العقارات املحتفظ 

درج االستثمارات العقارية بالتك
ُ
 لالعتـراف املبدئي، ت

ً
 بالتكلفة بما في ذلك تكاليف املعاملة. والحقا

ً
 أي استهالك منراكم وأي خسائر منراكمة  االستثمارات العقارية مبدئيا

ً
لفة ناقصا

 سنة. 25ت العقارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار أعمارها اإلنتاجية املقدرة بفنرة االستهالك بشطب تكلفة االستثمارا  ُيحتسبلالنخفا  في القيمة. 
 

ى ذلك التاريخ يتم تضمين الدفعات تحتسب االستثمارات العقارية كاستحواذات في التاريخ الذي يتم فيه نقل امللكية إلى املجموعة بموجب عقد شراء العقارات ذات الصلة، وحت

 املقدمة لالستحواذ على االستثمارات العقارية ضمن "الذمم املدينة واملوجودات األخرى". 
 

 من االستخدام ويكون من غير املتوقع تحقيق منافع مستقبلي 
ً
ة من استبعادها. يتم االعتـراف بالفرق  ُيلغى االعنراف باالستثمارات العقارية عند استبعادها أو عند سحبها نهائيا

 حصالت االستبعاد والقيمة الدفتـرية لألصل في بيان الدخل املوحد في الفنرة التي يتم فيها إلغاء االعنراف. بين صافي مت
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 )تتمة(  السياسات املحاسبية الهامة .3

 االنخفاض في قيمة املوجودات امللموسة  3-6

ملوجوداتها امللموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه املوجودات قد تعرضت لخسائر انخفا  تقوم املجموعة في نهاية كل فنرة تقرير بمراجعة القيم الدفنرية  

خفا  في القيمة )إن وجدت(. ومتى القيمة. إذا كان هناك أي مؤشر من هذا القبيل، فإنه يتم تقدير املبلغ القابل لالسنرداد للموجودات من أجل تحديد مدى الخسارة من االن

 لها األصل.  تقدير املبلغ القابل لالسنرداد لكل أصل من املوجودات، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل لالسنرداد لوحدة توليد النقد التي ينتميتعذر 
 

 تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أّيهما أعلى. وألغرا  
ً
تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات إن القيمة القابلة لالسنرداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا

احبة لألصل الذي لم يتم تعديل  النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر املص

 تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية له.
 

النقد( إلى القيمة القابلة بلغ القابل لالسنرداد لألصل )أو وحدة توليد النقد( بأقل من قيمته الدفنرية، فإنه يتم تخفيض القيمة الدفنرية لألصل )أو وحدة توليد إذا تم تقدير امل

عامل خسارة انخفا  القيمة    لالسنرداد. يتم تسجيل خسارة انخفا  القيمة في بيان الدخل املوحد، ما لم يتم تحميل األصل ذي الصلة بقيمة إعادة
ُ
التقييم، وفي هذه الحالة ت

 كانخفا  في قيمة إعادة التقييم. 
 

، فإنه تتم زيادة القيمة الدفنرية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى التقدير املعدل للقيمة القابلة    في حال تم
ً
لالسنرداد على أن ال تتجاوز  عكس خسارة انخفا  القيمة الحقا

قيمة األصل )أو وحدة توليد النقد( خالل السنوات السابقة.   القيمة الدفنرية الزائدة القيمة الدفنرية التي كان من املمكن تحديدها فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفا  في

عامل عكس خسارة انخفا   يتم تسجيل عكس خسارة انخفا  القيمة في بيان الدخل املوحد، ما لم يتم تحميل األصل ذي الصلة بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يُ 

 القيمة كزيادة في قيمة إعادة التقييم. 

 

 ملموسة  موجودات غير  3-7

خسائر املنراكمة عن االنخفا  في القيمة. يتم إدراج املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية املحددة املستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء املنراكم وال

سنوات.   10إلى  4ات. تنراوح األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات غير امللموسة بين ُيعنرف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لهذه املوجود 

 قبلي.تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة وطريقة اإلطفاء بنهاية كل فنرة تقرير مع احتساب تأمير أي تغييرات في التقديرات على أساس مست

 

 مخزون عقاري  3-8

قتناء تلك  الشيدة بقصد البيع كمخزون عقاري، وتدرج بالتكلفة أو بصافي القيمة البيعية، أيهما أقل. تتضمن التكلفة تكاليف املعاملة املتكبدة تصنف العقارات املكتسبة أو امل

 جميع التكاليف املقدرة الالزمة إلجراء البيع. ويتم
ً
تسجيل العقارات املستحوذ عليها بطريق إعادة   العقارات. يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع املقدر للمخزون العقاري ناقصا

 إعادة التملك.التملك لتسوية القرو  والدفعات املقدمة، بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التملك بما في ذلك تكاليف املعاملة املتكبدة فيما يتعلق ب

 

 خصصات امل 3-9

حتسب املخصصات عندما ينرتب على املجموعة الناام  
ُ
)قانوني أو ضمني( حالي نتيجة لحدٍ  سابق، ويكون من املحتمل أن يقتض ي األمر خروج موارد تمثل منافع اقتصادية  ت

 لتسوية االلناام، ويكون باإلمكان وضع تقدير موموق ملبلغ االلناام. 
 

بتاريخ التقرير مع األخذ بعين االعتبار املخاطر وحاالت عدم اليقين املحيطة بااللناام. تمثل القيمة املعنرف بها كمخصص أفضل تقدير للمقابل املطلوب لتسوية االلناام الحالي  

 التدفقات النقدية.عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسوية االلناام الحالي، فإن قيمته الدفنرية تمثل القيمة الحالية لتلك 
 

  بع  استهالكفي حال اقتض ى األمر  
ً
اسنرداد  ض أو كافة املنافع االقتصادية لتسوية مخصص يتوقع اسنرداده من الغير، يتم االعنراف بالذمة املدينة كأصل إذا كان من املؤكد تقريبا

 الذمة ويكون باإلمكان قياس الذمة املدينة بشكل موموق.
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 )تتمة(  السياسات املحاسبية الهامة .3

 عقود اإليجار  3-10

 عة كمستأجر املجمو  3-10-1

 عند بدء العقد. وتعنرف املجموعة بموجودات حق االستخدام والناامات ا
ً
إليجار املقابلة فيما يتعلق بجميع تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يعد، أو يتضمن، إيجارا

 أو أقل( وعقود اإليجار للموجودات منخفضة   12)املصنفة على أنها عقود إيجار مدتها  ترتيبات اإليجار التي تكون فيها هي املستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل  
ً
شهرا

يكن هناك أساس منتظم آخر   القيمة. بالنسبة لهذه العقود، تعنرف املجموعة بدفعات اإليجار كمصاريف تشغيل على أساس القسط الثابت على مدى فنرة عقد اإليجار ما لم

 للنمط
ً
 الزمني الذي يتم فيه استهالك الفوائد االقتصادية من املوجودات املؤجرة. يكون أكمر تمثيال

 

دفع في تاريخ بدء العقد، مخصومة باستخدام املعدل املدرج في
ُ
 بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم ت

ً
عقد اإليجار. وإذا تعذر تحديد هذا املعدل   يقاس الناام اإليجار مبدئيا

 ة تستخدم معدل الفائدة اإلضافي. بسهولة، فإن املجموع

 

 تشمل دفعات اإليجار املتضمنة في قياس الناام اإليجار ما يلي:

 أي حوافز إيجار. ▪
ً
 دفعات اإليجار الثابتة )تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر(، ناقصا

 باستخدام املؤشر أ  ▪
ً
 و املعدل في تاريخ البدء. دفعات اإليجار املتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس مبدئيا

 املبلغ املتوقع دفعه من قبل املستأجر بموجب ضمانات القيمة املتبقية. ▪

 إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار. ▪
ً
 سعر املمارسة لخيارات الشراء في حال كان املستأجر متأكدا

 بفسخ  ▪
ً
 عقد اإليجار. دفعات غرامات فسخ عقد اإليجار، إذا كانت شرو  اإليجار تتضمن خيارا

 

 ُيعر  الناام اإليجار ضمن بند "ذمم دائنة ومطلوبات أخرى" في بيان املركز املالي املوحد.

 

 عن طريق زيادة القيمة الدفنرية لبيان الفائدة على الناام اإليجار )باستخدام طريقة الفائدة الفعلية( وع
ً
يان دفعات ن طريق تخفيض القيمة الدفنرية لبيقاس الناام اإليجار الحقا

 اإليجار املسددة.

 

 تعيد املجموعة قياس الناام اإليجار )وتجري التعديل املقابل على موجودات حق االستخدام( عندما:

أو يحد  تغيير على تقييم مدى ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يعاد قياس الناام اإليجار عن طريق خصم دف ▪ اتتغير شرو  عقد اإليجار  ملعدلة عات اإليجار 

 باستخدام سعر خصم معدل. 

ت يعاد قياس الناام اإليجار تتغير دفعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤشر أو معدل أو التغيرات في الدفعات املتوقعة بموجب ضمانات القيمة املتبقية، وفي هذه الحاال  ▪

دفعات اإليجار بسبب التغير في سعر الفائدة املتغير، وفي هذه الحالة ُيستخدم معدل   عن طريق خصم دفعات اإليجار املعدلة باستخدام معدل الخصم األولي )ما لم تتغير

 الخصم املعدل(.

ت اإليجار املعدلة باستخدام يتم تعديل عقد اإليجار وال ُيحتسب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يعاد قياس الناام اإليجار عن طريق خصم دفعا ▪

 دل.سعر خصم مع 
 

 لم تقم املجموعة بإجراء أي من هذه التعديالت خالل الفنرات املعروضة.
 

 تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس املبدئي اللناامات اإليجار املقابلة، ودفعات اإليجار املسددة في أو قبل يوم بدء اإليجار وأ
ً
ي تكاليف مباشرة أولية. وتقاس الحقا

 ك املنراكم وخسائر انخفا  القيمة. بالتكلفة ناقًصا االستهال
 

 يتعلق بتكاليف تفكيك وإزالة األصل املستأجر، أو ترميم املوقع الذي يوجد عليه األصل، أو إعادة األصل
ً
األساس ي إلى الحالة املطلوبة بموجب    عندما تتكبد املجموعة النااما

 لل
ً
درج التكاليف ضمن أصل حق االستخدام ذي الصلة، ما لم يتم تكبد 37معيار املحاسبي الدولي رقم  شرو  وأحكام عقد اإليجار، يتم االعنراف باملخصص وقياسه وفقا

ُ
. وت

 تلك التكاليف إلنتاج مخزون. 
 

ستهلك موجودات حق االستخدام على مدى فنرة عقد اإليجار أو العمر اإلنتا ي للموجودات األساسية، أيهما أقصر.
ُ
 ت
 

 ملكية األصل األساس ي أو تكلفة أصل حق االستخدام، وكانت املجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، فإن أصل حق االستخدام ذي الصلة ُيستهلك إذا كان عقد اإليجار ينقل  

 على مدى العمر اإلنتا ي لألصل األساس ي. ويبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار. 
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 )تتمة(  املجموعة كمستأجر 3-10-1

عر  موجودات حق االستخدام ضمن بند "ممتلكات ومعدات" في بيان املركز املالي املوحد.
ُ
 ت
 

 نخفا  القيمة.لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته وتحتسب أي خسائر محددة عن ا 36تطبق املجموعة املعيار املحاسبي الدولي رقم 
 

درج ضمن قياس الناام اإليجار وأصل حق االستخدام. ويتم االعنراف بالدفعات 
ُ
ذات الصلة كمصروف في الفنرة التي يقع  اإليجارات املتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ال ت

 فيها الحد  أو الحالة التي تؤدي إلى هذه الدفعات. 
 

 من ذلك أي عقد إيجار والعناصر    16ا املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ومن الحلول العملية التي يسمح به
ً
للمستأجر هو عدم فصل العناصر غير اإليجارية، ولكن يحتسب بدال

. ولم تستخدم املجموعة هذا الحل العملي. 
ً
 واحدا

ً
 غير اإليجارية املرتبطة به باعتبارها ترتيبا

 

 املجموعة كمؤجر  3-10-2

 املجموعة اتفاقيات إيجار تكون فيها هي املؤجر فيما يتعلق ببعض استثماراتها العقارية.تبرم 
 

ف عقود اإليجار التي تكون فيها املجموعة هي املؤجر كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي. ومتى كانت شرو  عقد اإليجار تنص على تحويل   جميع املخاطر واملزايا املتعلقة بامللكية  تصنَّ

 إ
ً
ف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي. كاملة ف العقد كعقد إيجار تمويلي. وتصنَّ  لى املستأجر، يصنَّ

ف عقد اإليجار ، فإنها تحتسب عقد اإليجار الرئيس ي وعقد اإليجار من الباطن كعقدين منفصلين. ويصنَّ
ً
 وسيطا

ً
من الباطن على أنه عقد إيجار   عندما تكون املجموعة مؤجرا

 لي أو عقد إيجار تشغيلي بالرجوع إلى أصل حق االستخدام الناش ئ عن عقد اإليجار الرئيس ي. تموي
 

ضاف التكاليف املباشرة األولية امل
ُ
حتسب اإليرادات من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فنرة عقد اإليجار. ت

ُ
تكبدة أمناء عملية التفاو  واالتفاق  ت

 جار التشغيلي إلى القيمة الدفنرية لألصل املؤّجر ويتم االعنراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فنرة عقد اإليجار.على عقد اإلي
 

ات عقود التأجير  ار. وتوزَّع إيرادتدَرج املبالغ املستحقة من املستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة على أساس قيمة صافي استثمار املجموعة في عقود اإليج

ضمن العقد عناصر إيجارية وأخرى التمويلي على الفنرات املحاسبية لتعكس معدل عائد دوري مابت على صافي استثمار املجموعة القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار. وعندما يت

 على كل عنصر.لتوزيع مقابل العقد  15غير إيجارية، تطبق املجموعة املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 

 تقارير القطاعات 3-11

 في توفير منتجات أو خدمات )قطاع عمل( أو توفير منتجات أو خدمات ضمن بيئ
ً
ة اقتصادية معينة )قطاع القطاع هو عبارة عن عنصر مميا لدى البنك ويكون إما مشاركا

يرادات القطاعات ومصاريف القطاعات وأداء القطاعات التحويالت التي تتم بين قطاعات  جغرافي(، ويخضع ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى. تشمل إ

 حول تقارير قطاعات األعمال. 46اإليضاح  مطالعةالعمل وبين القطاعات الجغرافية. ير ى 

 

 القبوالت 3-12

تسجيل الحق التعاقدي في الحصول على التعويض من العميل ضمن املوجودات املالية. وعليه، يتم االعنراف بالقبوالت ضمن املطلوبات املالية في بيان املركز املالي املوحد مع  

 فقد تم إدراج االلناامات املتعلقة بالقبوالت ضمن املوجودات واملطلوبات املالية. 

 

 العمالت األجنبية  3-13

عَر  البیانات املالیة الفردیة لكل منشأة من منشآت املجموعة بالدرهم  
ُ
اإلماراتي، وهو عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها املنشأة )العملة الوظيفية(. ولغر   ت

 يانات املالية املوحدة. البيانات املالية املوحدة، تعَر  النتائج واملركز املالي لكل منشأة بالدرهم اإلماراتي، وهو العملة الوظيفية للبنك وعملة العر  للب
 

وفي نهاية كل فنرة تقرير، يتم  باملعامالت املقومة بعمالت غير العملة الوظيفية للمنشأة )العمالت األجنبية( بأسعار الصرف السائدة في تواريخ إجراء تلك املعامالت.  يتم االعنراف 

د غير النقدية التي تظهر بالقيمة العادلة واملقومة بالعمالت األجنبية  تحويل البنود النقدية املقومة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. يتم إعادة تحويل البنو 

بتاريخ تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية   بالعملة األجنبية. ويتم االعنراف بفروق باألسعار السائدة 

 في الفنرة التي تنشأ فيها. الصرف في بيان الدخل املوحد
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 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من املنتجات اإلسالمية الصافية من التوزيعات للمودعين 3-14

للمتاجرة أو تلك املقاسة أو املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح يتم االعنراف بإيرادات ومصاريف الفوائد لجميع األدوات املالية باستثناء تلك املصنفة على أنها محتفظ بها 

الفو  "إيرادات  باعتبارها  املودعين"  إلى  التوزيع  من  بالصافي  اإلسالمية  املنتجات  من  واإليرادات  الفوائد  إيرادات  "صافي  في  الخسارة  تمويلية أو  موجودات  من  و"إيرادات  ائد" 

اسة وائد" و"التوزيع للمودعين" في حساب الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إدراج الفوائد على األدوات املالية املق واستثمارية إسالمية" و"مصاريف الف

 ويتم االعنراف بها في "الدخل الشامل ا خر". حركة القيمة العادلة خالل الفنرةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن 

 

ضاء، خالل فنرة أقصر إلى صافي  لفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخصم بدقة التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو، عند االقتمعدل ا

 املالي. يتم تقدير التدفقات النقدية املستقبلية مع مراعاة جميع الشرو  التعاقدية لألداة. املطلوبالقيمة الحالية لألصل أو 

 

بات اإلقرا  املحددة وتكاليف يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي جميع الرسوم املدفوعة أو املستلمة بين أطراف العقد التي تكون إضافية والتي تنسب مباشرة إلى ترتي

املعامالت في الربح أو    العالوات األخرى أو الخصومات. بالنسبة للموجودات املالية املسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم االعنراف بتكاليفاملعاملة وجميع  

 الخسارة عند االعنراف املبدئي. 

 

على القيمة الدفنرية اإلجمالية للموجودات املالية غير املرتبطة بالخصم االئتماني )على   يتم احتساب إيرادات الفوائد/ مصاريف الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي

بالنسبة للموجودات املالية ذات القيمة سبيل املثال، بالتكلفة املطفأة لألصل املالي قبل التسوية ألي مخصص خسارة ائتمان متوقعة(، أو بالتكلفة املطفأة للمطلوبات املالية.  

مانية املنخفضة )أي إجمالي املنخفضة، يتم احتساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة املطفأة للموجودات املالية ذات القيمة االئت االئتمانية

بالنسبة للموجودات املالية املنشأة أو املشنراة   ناقًصا مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة(.  املنخفضة، فإن معدل الفائدة الفعلي  القيمة الدفنرية  ذات القيمة االئتمانية 

 يعكس الخسائر االئتمانية املتوقعة عند تحديد التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع استالمها من األصل املالي. 

 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  3-15

 (.14-3ي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي )انظر اإليضاح تتضمن إيرادات الرسوم والعموالت واملصاريف رسوًما غير تلك الت 

 

ستشارية )تتكون بشكل رئيس ي تشمل الرسوم املدرجة في هذا الجزء من بيان الدخل املوحد للمجموعة، من بين أمور أخرى، الرسوم املفروضة على خدمة القر  واألتعاب اال 

ل هيكلة القرو ( ورسوم عدم االستخدام املتعلقة بالناامات القرو  عندما ال يكون من املحتمل أن يؤدي ذلك إلى ترتيب محدد  من تقديم املشورة للعمالء من الشركات حو 

 . 18-3للقرو . تقوم المجموعة باالعنراف بالرسوم بناًء علی نموذج خماس ي الخطوات علی النحو المحدد في اإلیضاح 

 

 املالية املسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي اإليرادات من األدوات  3-16

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على جميع األرباح والخسائر الن اتجة عن التغيرات في القيمة العادلة  يشتمل صافي اإليرادات من األدوات املالية األخرى املسجلة 

با بالكامل للموجودات والم لوبات للموجودات املالية واملطلوبات املالية  لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. لقد اختارت المجموعة عر  الحرکة في القيمة العادلة 

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في ھذا البند، بما في ذلك إیرادات ومصاريف الفوائد وتوزيعات األرباح )إن وجدت(. 

 

 األرباح  إيرادات توزيعات 3-17

ما يتعلق باألوراق املالية املدرجة، الذي  تحتسب اإليرادات من توزيعات أرباح االستثمارات عندما يتقرر الحق في قبض دفعات األرباح. ويكون ذلك في تاريخ سابق لتوزيع األرباح في

 ما يكون تاريخ اعتماد املساهمين لتوزيعات األرباح لألسهم غير املدرجة.
ً
 عادة

 

 يعتمد عر  إيرادات توزيعات األرباح في بيان الربح أو الخسارة املوحد على تصنيف وقياس االستثمار في حقوق امللكية، أي:

 التشغيلية األخرى.   بالنسبة ألدوات حقوق امللكية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر، يتم عر  إيرادات توزيعات األرباح ضمن اإليرادات ▪

ادات من أدوات مالية بالقيمة بالنسبة ألدوات حقوق امللكية غير املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر، يتم عر  إيرادات توزيعات األرباح كصافي إير  ▪

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
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 رات إيرادات من بيع العقا 3-18

 : من خمس خطواتتعنرف املجموعة باإليرادات من بيع العقارات بناء على نموذج 
 

 والناامات واجبة التنفيذ ويحدد املعايير ا ▪
ً
 لكل عقد.  استيفائهالتي يجب تحديد العقد )العقود( املبرمة مع العميل: العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكمر ينش ئ حقوقا

 تحديد الناامات األداء في العقد: الناام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.  ▪

 لها مقابل تحويل السلع أو الخدمات املتفق عليها إلى العتحديد  ▪
ً
 ميل. سعر املعاملة: سعر املعاملة هو الثمن الذي تتوقع املجموعة أن يكون مستحقا

ملة لكل الناام أداء بمبلغ ا تخصيص سعر املعاملة اللناامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكمر من الناام أداء، تقوم املجموعة بتخصيص سعر املع ▪

 لها مقابل الوفاء بكل الناام أداء.
ً
 يمثل مقدار الثمن الذي تتوقع املجموعة أن يكون مستحقا

 االعنراف باإليرادات عندما تقوم املجموعة بالوفاء بالناام األداء.  ▪
 

 عند تحويل ملكية العقار إلى العميل.  بيع العقار بشأنيتم الوفاء بالناام األداء 
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ة، بما في ذلك عقود مقايضة أسعار تدخل املجموعة في مجموعة متنوعة من األدوات املالية املشتقة إلدارة تعرضها ملخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبي

 .43التفاصيل حول األدوات املالية املشتقة في اإليضاح الفائدة وعقود صرف العمالت األجنبية ا جلة. يتم اإلفصاح عن مزيد من 
 

 بالقيمة العادلة في نهاية كل فنرة  
ً
 بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة املشتقة ويعاد قياسها الحقا

ً
تقرير. ويتم االعنراف باألرباح أو الخسائر الناتجة  تدرج املشتقات مبدئيا

 مباشرة في بيان الدخل املوحد. 
 

 العادلة السالبة ضمن املطلوبات املالية. يتم االعنراف باألداة املشتقة ذات القيمة العادلة املوجبة ضمن املوجودات املالية، بينما يتم االعنراف باألداة املشتقة ذات القيمة 
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    يتم التعامل مع املشتقات الضمنية في العقود املضيفة للمطلوبات املالية
ً
أو املوجودات غير املالية األخرى كمشتقات منفصلة عندما تكون مخاطرها وخصائصها ال تتصل اتصاال

 بتلك العقود املضيفة وال تكون العقود املضيفة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
ً
 وميقا

    12ها املشتقات الضمنية أكمر من  يتم عر  املشتقات الضمنية كموجودات أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت فنرة االستحقاق املتبقية لألداة املالية الهجينة التي ترتبط ب
ً
شهرا

. يتم عر  املشتقات الضمنية األخرى على أنها موج 12وليس من املتوقع تحقيقها أو تسويتها خالل 
ً
 ودات متداولة أو مطلوبات متداولة.  شهرا
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صدر بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب إخفاق املدين في سداد أ
ُ
  عقد الضمان املالي هو عقد يلزم امل

ً
ي دفعات عند استحقاقها وفقا

 لشرو  أداة الدين. 
 

 بقيمها العادلة، وإذا لم تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وال تنشأ  تقاس عقود الضمان املال
ً
عن تحويل أصل ي الصادرة من أحد كيانات املجموعة مبدئيا

 بالقيمة األعلى لكل من:
ً
 مالي، يتم قياسها الحقا

 

 للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ▪
ً
 ؛ أو  9مبلغ مخصص الخسارة املحدد وفقا

 لسياسات االعنراف باإليرادات.  ▪
ً
، حسب الحال، مبلغ الدخل املنراكم املعنرف به وفقا

ً
 ناقصا

ً
 املبلغ املعنرف به مبدئيا

 

عر  
ُ
 "مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة" في "الذمم الدائنة واملطلوبات األخرى".  كـأو الخسارة  عقود الضمانات املالية غير املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح  ت
 

 لم تصنف املجموعة أي من عقود الضمانات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  
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 تقاس الناامات تقديم قرو   
ً
 بقيمها العادلة، وإذا لم تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم قياسها الحقا

ً
بالقيمة   بسعر فائدة أقل من السوق مبدئيا

 األعلى لكل من: 

 للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ▪
ً
 . 9مبلغ مخصص الخسارة املحدد وفقا

، حسب ▪
ً
 ناقصا

ً
 لسياسات االعنراف باإليرادات لدى املجموعة. املبلغ املعنرف به مبدئيا

ً
 الحال، مبلغ الدخل املنراكم املعنرف به وفقا

 

تمانية املتوقعة" في "الذمم وتعر  االلناامات بتقديم قر  أقل من سعر السوق غير املصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باعتبارها "مخصص الخسائر االئ

 ات األخرى". لم تقم املجموعة بتصنيف أي الناامات لتقديم قر  أقل من السوق املصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.الدائنة واملطلوب
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حتسب الدفعات املسددة لخطط منافع التقاعد  دفعات خطط املساهمة في منافع التقاعد املحددة كمصاريف عندما يقدم  ٌتقيد  
ُ
املوظفون الخدمة التي تؤهلهم للمساهمات. ت

 منافع التقاعد املحددة. التي تديرها الحكومة كدفعات لخطط املساهمات املحددة حيث تكون الناامات املجموعة بموجب الخطط مساوية لتلك التي تنشأ في خطة مساهمات

 

 استخدام طريقة الوحدة اإلضافية املقدرة، مع إجراء التقييمات االكتوارية في نهاية كل فنرة تقرير سنوية. بنافع لخطط منافع التقاعد املحددة يتم تحديد تكلفة تقديم امل

 

لى موجودات الخطة )باستثناء الفوائد،  يتم االعنراف بعمليات إعادة القياس، التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية، وتأمير سقف املوجودات )عند الضرورة( والعوائد ع

 في  املثبتةتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس  إن وجد(، فورا في بيان املركز املالي مع إضافة املبلغ املدين أو الدائن في بيان الدخل الشامل في الفنرة التي يتم تكبدها فيها. ال ی

تقوم املجموعة باالعنراف بتكاليف إعادة    عندما  أو  تقليصها،  أو  الخطة  على  تعديل  حدو    عند  الخسارة  أو  الربح  في  ابقةالس  الخدمة  بتكلفة  االعنراف   يتم.  الشامل  الدخل  بيان

 اء التسوية. الهيكلة ذات الصلة أو منافع إنهاء الخدمة، أيهما أسبق. ويتم االعنراف باألرباح أو الخسائر من تسوية خطة منافع محددة عندما يتم إجر 

 

 كاليف املنافع املحددة إلى مال  فئات: يتم احتساب الفائدة من خالل تطبيق معدل خصم على الناامات املنافع املحددة. تنقسم ت

 تكاليف الخدمات التي تتضمن تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليصات والتسويات. ▪

 مصروف الفائدة.  ▪

 عمليات إعادة القياس.  ▪

 

(. يتم االعنراف بمصروف الفائدة ضمن مصروف الفائدة )انظر  32یة )انظر اإليضاح رقم  تعنرف المجموعة بتكاليف الخدمة ضمن الربح أو الخسارة کمصاریف عمومية وإدار 

 (.28اإليضاح رقم 
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 في األحكام التعاقد
ً
 ية لألداة.يتم االعنراف باملوجودات واملطلوبات املالية في بيان املركز املالي املوحد للمجموعة عندما تصبح املجموعة طرفا

 

 بالقيمة العادلة. إن تكاليف املعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحو 
ً
اذ على املوجودات واملطلوبات املالية أو إصدارها يتم قياس املوجودات واملطلوبات املالية املعنرف بها مبدئيا

افتها أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات املالية، حسب االقتضاء، )بخالف املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( يتم إض

ة من خالل الربح أو الخسارة فيتم االعنراف بها  عند االعنراف املبدئي. أما تكاليف املعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ على املوجودات أو املطلوبات املالية بالقيمة العادل

 في الربح أو الخسارة.مباشرة 

 

 إذا كان سعر املعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند االعنراف املبدئي، فسوف تقوم املجموعة بحساب هذا الفرق على النحو التالي: 
 

 إلى أي أسلوب من   ▪
ً
أساليب التقييم التي ال تستخدم إال البيانات  إذا توفر دليل على القيمة العادلة من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل أو الناام ممامل أو استنادا

 ول(. املستمدة من األسواق الجديرة باملالحظة، يتم االعنراف بالفرق في الربح أو الخسارة عند االعنراف املبدئي )أي ربح أو خسارة اليوم األ 

إرجاء ربح أو خسارة اليوم األول من خالل إدراجه في القيمة الدفنرية األولية   في جميع الحاالت األخرى، سيتم تعديل القيمة العادلة لتتماش ى مع سعر املعاملة )أي سيتم ▪

 لألصل أو االلناام(.

 

ر  ه هذا الربح أو الخسارة نتيجة أي تغييبعد االعنراف املبدئي، سيتم اإلفراج عن الربح أو الخسارة املؤجلة إلى الربح أو الخسارة على أساس منطقي، فقط إلى الحد الذي ينشأ في

 في أحد العوامل )بما في ذلك الوقت( والذي يأخذه املشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير األصل أو االلناام. 
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ص شروطه على تسليم األصل املالي خالل إطار يتم االعنراف بكافة املوجودات املالية وإلغاء االعنراف بها بتاريخ املتاجرة عندما تكون عملية شراء وبيع األصل املالي بموجب عقد تن

 تكاليف املعامالت، باستثناء تلك املوجودات املالية
ً
 بالقيمة العادلة، زائدا

ً
املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو    زمني تحدده أعراف السوق ذي الصلة. ويتم قياسها مبدئيا

 إما بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة، بناًء على تصنيف املوجودات املالية. أما تكاليف املعاملة العائدة بشكٍل الخسارة. إن كافة املوجودات املسجلة يتم قياسها جم
ً
 الحقا

ً
يعا

 رة.مباشر إلى االستحواذ على املوجودات املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم االعنراف بها مباشرة في الربح أو الخسا
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يتم قياسها الحًقا بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال  9إن جميع املوجودات املالية املعنرف بها والتي تقع ضمن نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 ات املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية.املنشأة إلدارة املوجود 

 

 وعلى وجه التحديد: 

للمبالغ األصلية والفوائد   أدوات الدين املحتفظ بها في نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية تمثل دفعات حصرية ▪

 بالتكلفة املطفأة.على املبالغ 
ً
 األصلية القائمة، يتم قياسها الحقا

  أدوات الدين التي يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال هدفها جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين، والتي يكون لها تدفقا ▪
ً
ت نقدية تعاقدية تمثل حصريا

 ب
ً
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل.دفعات للمبلغ األساس ي والفائدة، يتم قياسها الحقا

ألسهم الحقا بالقيمة العادلة من  يتم قياس جميع أدوات الدين األخرى )مثل أدوات الدين التي تتم إدارتها على أساس القيمة العادلة أو املحتفظ بها للبيع( واستثمارات ا ▪

 خالل الربح أو الخسارة.

 

  ومع ذلك، قد تلجأ املجموعة إلى الخيار/ التصنيف النهائي التالي عند االعنراف املبدئي باملوجودات املالية على أساس كل أصل على حدة:

املحتفظ بها للمتاجرة أو غير  يجوز للمجموعة أن تختار بشكل نهائي أن تعر  في الدخل الشامل ا خر التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق امللكية   ▪

 به بواسطة الجهة املستحوذة في اندماج أعمال ينطبق عليه املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
ً
 معنرفا

ً
 طارئا

ً
 ؛ و 3التي تمثل مقابال

 أداة الدين التي تلبي معايير القياس بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل ا ▪
ً
لدخل الشامل ا خر على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من قد تصنف املجموعة نهائيا

 خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة عدم تطابق محاسبي أو تقليله بصورة جوهرية )يشار إليه بخيار القيمة العادلة(. 

 

 أدوات الدين بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 3-25-1

النقدية التعاقدية للموجودات ونموذج أعمال املجموعة إل تقو  بناًء على خصائص التدفقات  بالنسبة  م املجموعة بتقييم تصنيف وقياس املوجودات املالية  دارة املوجودات. 

اقدية يجب أن تؤدي إلى التدفقات النقدية التي تمثل لألصل الذي يتم تصنيفه وقياسه بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر، فإن شروطه التع

 دفعات حصرية للمبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم.

 

غ األصلي على مدى عمر  . قد يتغير هذا املبللغر  اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة، فإن املبلغ األصلي يمثل القيمة العادلة لألصل املالي عند االعنراف املبدئي

لي القائم خالل إذا كان هناك تسديد للمبلغ األصلي(. تتكون الفائدة من املقابل للقيمة الزمنية للنقود، وذلك ملخاطر االئتمان املرتبطة باملبلغ األص  ،األصل املالي )على سبيل املثال

فة إلى هامش الربح. يتم إجراء تقييم الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة بالعملة التي يتم بها فنرة زمنية محددة وملخاطر وتكاليف اإلقرا  األساسية األخرى، باإلضا

 تقويم األصل املالي.

 

التعا الشرو   إن  األساسية.  اإلقرا   ترتيبات  مع  تتسق  والفائدة  األصلية  للمبالغ  الحصرية  الدفعات  هي  التي  التعاقدية  النقدية  تنطالتدفقات  التي  التعر   قدية  على  وي 

للتغيرات في أسعار حقوق املل بنرتيب اإلقرا  األساس ي، مثل التعر   إلى للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير املرتبطة  كية أو أسعار السلع، ال تؤدي 

يكون األصل املالي املنشأ أو املشنرى عبارة عن ترتيب أساس ي لإلقرا  بغض النظر  التدفقات النقدية التعاقدية التي هي الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة. يمكن أن 

 عما إذا كان قرًضا في شكله القانوني. 

 

ملوجودات املالية  فية إدارة مجموعات ايعد تقييم نماذج العمل إلدارة املوجودات املالية أمًرا أساسًيا لتصنيف األصل املالي. تحدد املجموعة نماذج العمل على مستوى يعكس كي 

نموذج العمل عند مستوى تجميع أعلى   مًعا لتحقيق هدف أعمال معين. ال يعتمد نموذج العمل الخاص باملجموعة على نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية، وبالتالي يتم تقييم

 وليس على أساس كل أداة على حدة. 
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 )تتمة( أدوات الدين بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 3-25-1

جموعة موجوداتها املالية من أجل تكوين التدفقات النقدية. تحدد  قد يكون لدى املجموعة أكمر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواتها املالية التي تعكس الطريقة التي تدير بها امل

 يهما.نماذج أعمال املجموعة ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع املوجودات املالية أو كل

 

جراء تقييم نموذج العمل. ومع ذلك، ال يتم إجراء هذا التقييم على أساس السيناريوهات التي ال تتوقع تأخذ املجموعة في االعتبار جميع املعلومات ذات الصلة املتاحة عند إ

 ت الصلة املتاحة مثل: املجموعة حدوثها بشكل معقول، مثل ما يسمى بسيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة الضغط". تأخذ املجموعة في االعتبار جميع األدلة ذا

 كيفية تقييم أداء نموذج األعمال واملوجودات املالية املحتفظ بها في نموذج األعمال وإبالغ كبار موظفي اإلدارة باملنشأة؛  ▪

 ؛ و بها تلك املخاطراملخاطر التي تؤمر على أداء نموذج األعمال )واملوجودات املالية املحتفظ بها ضمن ذلك النموذج(، وعلى وجه الخصوص الطريقة التي تدار  ▪

 التعاقدية املتحصلة(.كيفية تعويض مديري األعمال )على سبيل املثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة للموجودات املدارة أو التدفقات النقدية   ▪

 

ا
ً
جزًءا من نموذج أعمال قائم أو ما إذا كانت تعكس البدء في تفعيل    عند االعنراف املبدئي باألصل املالي، تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كانت املوجودات املالية املعنرف بها حديث

ة السابقة. وفي فنرة التقرير الحالية  نموذج أعمال جديد. تقوم املجموعة بإعادة تقييم نماذج أعمالها في كل فنرة تقرير لتحديد ما إذا كانت نماذج العمل قد تغيرت منذ الفنر 

 أي تغيير في نماذج أعمالها. والسابقة، لم تقم املجموعة بتحديد 

 

 في الدخل الشامل  عندما يتم إلغاء االعنراف بأداة الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر، يتم إعادة تصنيف الربح/ الخسارة املنر 
ً
اكمة املعنرف بها سابقا

ة إلى االستثمار في حقوق امللكية املصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر، ال يتم إعادة تصنيف ا خر من حقوق امللكية إلى الربح أو الخسارة. وفي املقابل، بالنسب

 في الدخل الشامل ا خر في وقت الحق إلى الربح أو الخسارة ولكن يتم تحويلها ضمن حقوق 
ً
م قياسها الحًقا امللكية. أدوات الدين التي يت  الربح / الخسارة املنراكمة املعنرف بها سابقا

 .1-39بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر تخضع النخفا  القيمة. انظر اإليضاح 

 

م املجموعة في فنرة التقرير  ذلك، لم تق  في فنرة التقرير الحالية والسابقة، لم تقم املجموعة بتصنيف أي أداة دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر. باإلضافة إلى

دلة من خالل الشامل ا خر كما تم قياسها الحالية والسابقة بتطبيق خيار القيمة العادلة وبالتالي لم يتم تصنيف أدوات الدين التي تفي بالتكلفة املطفأة أو معايير القيمة العا 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية ب  3-25-2

 تمثل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 املوجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تمثل الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد؛ و/ أو  ▪

 لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ بها لتحصيلها وبيعها؛ أو  املوجودات املحتفظ بها في نموذج عمل بخالف االحتفاظ بها ▪

 املوجودات املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.  ▪

 

حددأي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القیاس في الربح أو الخسارة. قيد الموجودات بالقیمة العادلة، مع تقاس هذه 
ُ
 .40القيمة العادلة بالطريقة املبينة في اإليضاح  وت
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 عمليات إعادة التصنيف 3-25-3

املجموعة بموجبه بموجودات مالية، يتم إعادة تصنيف املوجودات املالية املتأمرة. تسري متطلبات التصنيف والقياس املتعلقة بالفئة  إذا تغير نموذج األعمال الذي تحتفظ  

ودات املالية للمجموعة. خالل صنيف املوجالجديدة بأمر مستقبلي اعتباًرا من اليوم األول من فنرة التقرير األولى التي تعقب التغيير في نموذج األعمال والذي ينتج عنه إعادة ت

وبالتالي لم یتم إجراء إعادة تصنیف. السنة المالیة الحالیة والفترة المحاسبیة السابقة، لم یکن ھناك أي تغییر في نموذج األعمال الذي تحتفظ فيه املجموعة بموجودات مالیة  

 . 10-25-3اسة املحاسبية بشأن "تعديل وإلغاء االعنراف باملوجودات املالية"، انظر اإليضاح ويؤخذ في االعتبار التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية في إطار السي

 

 أرباح وخسائر الصرف األجنبي  3-25-4

 . وعلى وجه التحديد:فنرة تقرير إن القيمة الدفنرية للموجودات املالية املقومة بعملة أجنبية يتم تحديدها بتلك العملة األجنبية وتحويلها بالسعر الفوري في نهاية كل

 من عالقة تحو  محددة، يتم االعنراف بفروق الصرف في الربح أو   ▪
ً
 الخسارة.بالنسبة للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة التي ليست جزءا

 من عالقة تحو    ▪
ً
محددة، يتم االعنراف بفروق الصرف األجنبي على  بالنسبة ألدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر التي ليست جزءا

 عادة تقييم االستثمارات. التكلفة املطفأة ألداة الدين في الربح أو الخسارة. ويتم االعنراف بفروق الصرف األجنبي األخرى في الدخل الشامل ا خر ضمن احتياطي إ 

 من عالقة تحو  محددة، يتم االعنراف بفروق الصرف األجنبي في الربح  بالنسبة للموجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح ▪
ً
أو الخسارة التي ليست جزءا

 أو الخسارة.

إعادة  ل ا خر ضمن احتياطي بالنسبة الستثمارات األسهم املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر، يتم االعنراف بفروق الصرف األجنبي في الدخل الشام ▪

 تقييم االستثمارات. 

 

 االنخفاض في القيمة  3-25-5

  التزامات   ذلك  في  بما)  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  اهتقوم المجموعة باالعنراف بمخصصات خسائر لخسائر االئتمان المتوقعة علی األدوات المالیة التي لم یتم قیاس

 ستثمارات األسهم.ال  القيمة انخفا   بخسائر االعنراف  يتم ال(. املالية الضمانات وعقود القر  

قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة من    باستثناء املوجودات املالية "املشنراة أو املنشأة ذات القيمة االئتمانية املنخفضة" )التي تؤخذ في االعتبار بشكل منفصل أدناه(، يجب

 خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل:

، أي الخسائر االئتمانية املتوقعة على    12ية املتوقعة ملدة  الخسائر االئتمان ▪
ً
التي تنتج عن أحدا  التخلف عن سداد األدوات املالية التي يحتمل   مدى العمر الزمنيشهرا

 شهًرا بعد تاريخ التقرير )املشار إليها ضمن املرحلة األولى(؛ أو  12وقوعها في غضون 

الناتجة عن جميع أحدا  التخلف عن السداد املحتملة على   مدى العمر الزمني، أي: الخسائر االئتمانية املتوقعة على  مدى العمر الزمني الخسائر االئتمانية املتوقعة على   ▪

 مدى عمر األداة املالية )يشار إليها ضمن املرحلة الثانية واملرحلة الثالثة(.

 

بالنسبة لألداة املالية إذا كانت مخاطر االئتمان على تلك األداة املالية قد زادت بشكل    مدى العمر الزمنيخسائر االئتمانية املتوقعة على  يجب تكوين مخصص خسارة عن ال

. 12ئتمانية املتوقعة ملدة جوهري منذ االعنراف املبدئي. بالنسبة لجميع األدوات املالية األخرى، يتم قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة بمبلغ يعادل الخسائر اال 
ً
 شهرا

 

لية للفرق بين التدفقات النقدية املستحقة الخسائر االئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح باالحتماالت للقيمة الحالية لخسائر االئتمان. يتم قياس هذه القيم على أنها القيمة الحا

تلقيها والتي تنشأ عن ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية، مخصومة من معدل الفائدة الفعلي    للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة

 لألصل. 
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الئتمانية املتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية بين التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة للمجموعة إذا قام بالنسبة اللناامات القرو  غير املسحوبة، فإن الخسائر ا ▪

 صاحب الناامات القر  بسحب القر  والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة استالمها في حالة سحب القر .

الخسائر   ▪ فإن  املالية،  الضمانات  لعقود  تتوقع  بالنسبة  مبالغ  أي  ناقًصا  الدين املضمونة  أداة  للسداد لصاحب  املتوقعة  املدفوعات  بين  الفرق  هي  املتوقعة  االئتمانية 

 املجموعة استالمها من صاحب أداة الدين أو املدين أو أي طرف آخر. 

 

ظ القرو  التي تتقاسم خصائص املخاطر االقتصادية املماملة. ويستند تقوم املجموعة بقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة على أساس فردي، أو على أساس جماعي ملحاف 

ا إذا كان ُيقاس على أساس  قياس مخصص الخسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل، بصرف النظر عم

 فردي أو على أساس جماعي.

 

 جماعي. املزيد من املعلومات عن قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة، بما في ذلك تفاصيل عن كيفية تجميع األدوات عندما يتم تقييمها على أساس  1-39ويعر  اإليضاح 

 

 منخفضة القيمة االئتمانيةاملوجودات املالية  3-25-6

سلبي على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لذلك األصل املالي. يشار إلى املوجودات املالية ذات القيمة تنخفض القيمة االئتمانية لألصل املالي عند وقوع حد  أو أكمر له تأمير  

 . تشمل األدلة على انخفا  القيمة االئتمانية بيانات يمكن مالحظتها حول األحدا  التالية:3االئتمانية املنخفضة كموجودات املرحلة 

 أو الجهة املصدرة؛  صعوبة مالية كبيرة تواجه املقنر   ▪

 خرق بنود العقد مثل أحدا  التخلف عن السداد أو التأخر في سداد الدفعات؛  ▪

قر  للمقنر  ألسباب تعاقدية أو اقتصادية تتعلق بالعجز املالي للمقنر ، وما كان للُمقر  قبول ذلك في ظل ظروف أخر  ▪
ُ
 ى؛ تنازل من جانب امل

 صعوبات املالية؛ أو  عدم وجود سوق نشطة للورقة املالية بسبب ال ▪

 شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان املتكبدة. ▪

 

 من ذلك، قد يكون التأمير املشنرك لعدة أحدا  قد تتسبب في تحول املوجودات املالي
ً
ة إلى منخفضة القيمة االئتمانية.  قد ال يكون من املمكن تحديد حد  منفصل فردي، بدال

فأة أو بالقيمة العادلة من خالل الشامل ا خر قد انخفضت قيمتها الم  بالتکلفة اهإذا کانت أدوات الدين التي تممل الموجودات المالیة التي یتم قیاستقوم المجموعة بتقییم ما 

المجموعة في االعتبار عوامل ممل عائدات السندات  االئتمانية في تاریخ التقریر. ولتقییم ما إذا کانت أدوات الدین السیادیة والخاصة بالشركات منخفضة القيمة االئتمانية، تضع  

 والتصنیف االئتماني وقدرة المقتر  علی جمع التمويل. 

يجة ملنح التنازل، فإن خطر عدم  يعتبر القر  منخفض القيمة االئتمانية عند منح تنازل إلى املقنر  بسبب تدهور الوضع املالي للمقنر ، ما لم يكن هناك دليل على أنه نت

ولكن ال يتم منح هذا    لتدفقات النقدية قد انخفض بشكل جوهري وال توجد مؤشرات أخرى على انخفا  القيمة. بالنسبة للموجودات املالية التي يتوقع التنازل عنهاتلقي ا

مانية بما في ذلك الوفاء بتعريف التخلف عن السداد .  التنازل، يتم اعتبار املوجودات بأنها منخفضة القيمة االئتمانية عندما يكون هناك دليل واضح على انخفا  القيمة االئت

 يوًما أو أكمر.  90يشمل تعريف التخلف عن السداد )انظر أدناه( عدم احتمال السداد والتوقف عن السداد إذا كانت املبالغ متأخرة ملدة 

 

 املوجودات املالية املشتراة أو املنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية  3-25-7

انية عند االعنراف املبدئي. بالنسبة تعامل مع املوجودات املالية املشنراة أو املنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية بطريقة مختلفة نظًرا ألن األصل تنخفض قيمته االئتميتم ال

منذ االعنراف املبدئي كمخصص خسارة مع   مدى العمر الزمنيعلى    لهذه املوجودات، تقوم املجموعة باالعنراف بجميع التغيرات التي طرأت على الخسائر االئتمانية املتوقعة

 االعنراف بأي تغييرات في الربح أو الخسارة. يؤدي التغيير اإليجابي ملثل هذه املوجودات إلى تحقيق ربح من انخفا  القيمة.
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 تعريف التخلف عن السداد  3-25-8

 عند تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السداد في قياس مبلغ الخس
ً
 هاما

ً
ائر االئتمانية املتوقعة وفي تحديد يعد تعريف التخلف عن السداد أمرا

   12ما إذا كان مخصص الخسارة يستند إلى الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  
ً
، ألن التخلف عن السداد هو أحد مكونات احتمال التخلف عن مدى العمر الزمني أو على  شهرا

 (. 1-39السداد الذي يؤمر على كل من قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة وتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )انظر إيضاح 

 

 تمال التخلف عن السداد :تضع املجموعة في الحسبان األمور التالية بمثابة حاالت الح

؛ أو  90املقنر  في سداد أي الناامات ائتمانية جوهرية إلى املجموعة ألكمر من  تعمر ▪
ً
 يوما

 يكون من غير املحتمل أن يقوم املقنر  بدفع النااماته االئتمانية للمجموعة بالكامل.  ▪

 

متأخرة السداد بمجرد   يتم تصميم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب بحيث يعكس الخصائص املختلفة ألنواع مختلفة من املوجودات. تعتبر السحوبات على املكشوف 

 أن ينتهك العميل حًدا موص ى به أو تم إعالمه بحد أصغر من املبلغ الحالي القائم.  

 

ى نوع تمل أن يدفع املقنر  الناامه االئتماني، تأخذ املجموعة في الحسبان املؤشرات النوعية والكمية. تعتمد املعلومات التي يتم تقييمها علعند تقييم ما إذا كان من غير املح

رات الكمية، مثل التأخر في السداد األصل، على سبيل املثال في قرو  الشركات، فإن املؤشر النوعي املستخدم هو خرق التعهدات، وهو أمر غير مرتبط بقرو  األفراد. إن املؤش

لومات لتقييم التخلف عن  وعدم السداد على الناام آخر من نفس الطرف املقابل، هي معطيات رئيسية في هذا التحليل. تستخدم املجموعة مجموعة متنوعة من مصادر املع

 . 1-39ملزيد من التفاصيل باإليضاح السداد والتي يتم تطويرها داخلًيا أو الحصول عليها من مصادر خارجية. يتم عر  ا

 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  3-25-9

ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في  تراقب املجموعة جميع املوجودات املالية والناامات القرو  الصادرة وعقود الضمانات املالية التي تخضع ملتطلبات انخفا  القيمة لتقييم

نية  عنراف املبدئي. إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، سوف تقوم املجموعة بقياس مخصصات الخسارة على أساس الخسائر االئتمامخاطر االئتمان منذ اال 

 من الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى    مدى العمر الزمنياملتوقعة على  
ً
سيلة العملية التي تفيد بأن املوجودات شهرا. إن السياسة املحاسبية للمجموعة ال تستخدم الو   12بدال

االئتمان. ونت أنها قد تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر  تاريخ التقرير املالي ال يعتبر  "املنخفضة" في  يجة لذلك، تقوم املجموعة بمراقبة جميع  املالية ذات املخاطر االئتمانية 

 املالية التي تخضع النخفا  القيمة لتحري الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.  املوجودات املالية والناامات القرو  الصادرة وعقود الضمانات

 

و  التخلف عن السداد لألداة املالية  عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات املالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعنراف املبدئي، فإن املجموعة تقارن مخاطر حد

 إلى تاريخ االستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدو  تخلف في السداد متوقع لفنرة االستحقاق املتبقية في تاريخ التقرير الحفي تاريخ التقرير اس
ً
الي عندما تم االعنراف  تنادا

ن معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية واملعلومات باألداة املالية ألول مرة. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ املجموعة في االعتبار املعلومات الكمية والنوعية التي تكو 

للحصول  1-39ة. انظر اإليضاح ستقبلية املتوفرة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له، بناًء على الخبرة التاريخية للمجموعة وتقييم الخبير لالئتمان بما في ذلك املعلومات املستقبليامل

 ة.ستقبليعلومات املعلى مزيد من التفاصيل حول امل

 

ستؤدي السيناريوهات االقتصادية    تمثل السيناريوهات االقتصادية املتعددة األساس لتحديد احتمال التخلف عن السداد عند االعنراف املبدئي وفي تواريخ التقارير الالحقة.

السيناريوهات املختلفة األساس املتوسط املرجح الحتمال التخلف عن السداد املستخدم لتحديد الخسائر  املختلفة إلى احتمال مختلف للتخلف عن السداد . ويشكل ترجيح هذه  

 االئتمانية املتوقعة.
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ة التوقعات املستقبلية للصناعات التي تعمل فيها األطراف املقابلة للمجموعة، والتي يتم الحصول عليها من تقارير الخبراء ستقبليالشركات، تتضمن املعلومات املبالنسبة لقرو   

ة إلى دراسة مختلف املصادر الداخلية والخارجية للمعلومات  االقتصاديين واملحللين املاليين والهيئات الحكومية ومراكز الفكر ذات الصلة وغيرها من املنظمات املماملة، باإلضاف

ة على نفس التوقعات االقتصادية مثل قرو  الشركات مع توقعات إضافية للمؤشرات ستقبلياالقتصادية الفعلية واملتوقعة. بالنسبة لقرو  األفراد، تشتمل املعلومات امل

عات معينة، وكذلك املعلومات الداخلية عن سلوك السداد للعمالء. تقوم املجموعة بتوزيع األطراف املقابلة على درجة االقتصادية املحلية، خاصة للمناطق التي تركز على صنا

ير في الجدارة ئتمان وهي تستند إلى التغ مخاطر ائتمانية داخلية ذات صلة اعتماًدا على جودة ائتمانها. تعتبر املعلومات الكمية مؤشًرا أساسًيا للزيادة الجوهرية في مخاطر اال 

 املراحل.  االئتمانية للمقنرضين التي يتم قياسها من خالل تخفيض التصنيف الذي ينتج عنه احتمال أعلى للتخلف عن السداد وفقا ملعايير التصنيف في

 

بيانات   هي  املستخدمة  السداد  عن  التخلف  احتمال  بيانات  املمستقبليإن  والبيانات  املنهجيات  نفس  املجموعة  وتستخدم  االئتمانية  ة  الخسائر  لقياس مخصص  ستخدمة 

 (. 1-39اإليضاح املتوقعة )ير ى الرجوع إلى 

 

، ال تزال املجموعة تدرس بشكل  وتظهر العوامل النوعية التي تشير إلى زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في نماذج احتمال التخلف عن السداد في الوقت املناسب. ومع ذلك

مة  عية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري. بالنسبة لقرو  الشركات، هناك تركيا خاص على املوجودات املدرجة في "قائمنفصل بعض العوامل النو 

إلى أن التعر  يتم بقائمة املراقبة عندما يكون هناك قلق من تدهور املالءة االئتمانية للطرف املقابل. بالنسبة لقر  األفراد، تأخذ املجموعة في االعتبار و   املراقبة" بالنظر 

 توقعات التحمل ودفعات التوقف املؤقت عن السداد ودرجات االئتمان واألحدا  مثل البطالة أو اإلفالس أو الطالق أو الوفاة. 

 

هرية في مخاطر االئتمان تكون قد حدمت وأن يوما، تعتبر املجموعة أن الزيادة الجو   30كحالة من حاالت التوقف عن السداد، فإنه عندما يصبح األصل متأخر السداد ملدة  

، ما لم يكن لدى املجموعة مدى العمر الزمني من نموذج انخفا  القيمة، أي: يتم قياس مخصص الخسارة باعتباره خسارة ائتمانية متوقعة على    2األصل يندرج في املرحلة  

 معلومات معقولة وقابلة للدعم توضح خالف ذلك. 

 

 .1-39اإليضاح علومات حول الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ب يتم عر  املزيد من امل

 

 تعديل وإلغاء االعتراف باملوجودات املالية 3-25-10

االعنراف املبدئي  بطريقة أخرى بين  يحد  التعديل في األصل املالي عندما يتم إعادة التفاو  على الشرو  التعاقدية التي تحكم التدفقات النقدية ألصل مالي أو يتم تعديله  

باإلضافة إلى ذلك، سيكون إدخال أو   وتاريخ استحقاق األصل املالي. يؤمر التعديل على مبلغ و/ أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء بشكل فوري أو في تاريخ مستقبلي.

دة أو املعدلة بعد على التدفقات النقدية بشكل فوري ولكنها قد تؤمر على التدفقات  تعديل التعهدات القائمة لقر  قائم بمثابة تعديل حتى إذا لم تؤمر هذه التعهدات الجدي 

 خرق التعهدات(. النقدية اعتماًدا على ما إذا كان التعهد تم تلبيته أم ال ) على سبيل املثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة الذي ينشأ عندما يتم

 

و  للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالیة لتعظیم التحصیل وتقليل مخاطر التخلف عن السداد . يتم منح تحمل القر  في الحاالت تقوم المجموعة بإعادة التفاو  علی القر 

 على  
ً
عدلة، على الرغم  الوفاء بالشرو  املالتي يكون فيها خطر كبير من التخلف عن السداد أو أن يكون التخلف عن السداد قد حد  بالفعل ومن املتوقع أن يكون املقنر  قادرا

اق القر ، والتغييرات في توقيت من بذل املقنر  لكل الجهود املعقولة للدفع بموجب الشرو  التعاقدية األصلية. تشمل الشرو  املعدلة في معظم الحاالت تمديد فنرة استحق

 ملستحقة )اإلعفاء عن سداد املبالغ األصلية والفائدة( والتعديالت على التعهدات. التدفقات النقدية للقر  )سداد املبلغ األصلي والفائدة(، وتخفيض مبلغ التدفقات النقدية ا
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 لسياسة املجموعة، يؤدي التعديل إلى عدم االعنراف عند نشوء  عندما يتم تعديل أصل مالي، تقوم املجموعة  
ً
بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء االعنراف. ووفقا

 عن الشرو  التعاقدية األصلية، ترى املجموعة ما 
ً
 جوهريا

ً
 يلي:اختالف كبير في الشرو . لتحديد ما إذا كانت الشرو  املعدلة تختلف اختالفا

 

لتغير في الطرف املقابل أو  امل النوعية، مثل التدفقات النقدية التعاقدية بعد التعديل، لم تعد دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفائدة أو التغير في العملة أو اأن العو  ▪

 ا؛  مدى التغير في معدالت الفائدة وتاريخ االستحقاق والتعهدات. إذا كانت هذه ال تشير بوضوح إلى تعديل جوهري، عنده

دیة في إ ار الشرو  املعدلة مع یتم إجراء تقییم کمي لمقارنة القیمة الحالیة للتدفقات النقدية التعاقدیة المتبقیة بموجب الشرو  األصلیة مع التدفقات النقدیة التعاق  ▪

فإن املجمو  الحالية جوهرًيا،  القيمة  في  الفرق  كان  إذا  الفعلي األصلي.  الفائدة  بمعدل  املبلغين  إلغاء خصم كال  إلى  يؤدي  مما  كبير  النرتيب مختلف بشكل  أن  تعتبر  عة 

 االعنراف. 

 

في القيمة الدفنرية لألصل في ذلك التاريخ. في حالة إلغاء االعنراف باألصل املالي، يعاد قياس مخصص الخسارة عن الخسائر االئتمانية املتوقعة في تاريخ إلغاء االعنراف لتحديد صا 

وف يكون لألصل  فنرية املعدلة والقيمة العادلة للموجودات املالية الجديدة مع الشرو  الجديدة سوف يؤدي إلى الربح أو الخسارة عند إلغاء االعنراف. سإن الفرق بين القيمة الد

ملدة   املتوقعة  االئتمانية  الخسائر  على أساس  قياسه  يتم  الجديد مخصص خسارة  ي  12املالي  التي  النادرة  الحاالت  باستثناء  القيمة شهًرا  الجديد منخفض  القر   فيها  عتبر 

نه ال يزال هناك مخاطر عالية للتخلف  االئتمانية. ین بق ذلك فقط على الحالة التي يتم فيها االعنراف بالقيمة العادلة للقر  الجديد بخصم كبير من مبلغ املساهمة املعدل أل 

قبة مخاطر االئتمان للموجودات املالية املعدلة من خالل تقييم املعلومات النوعية والكمية، مثل ما إذا  عن السداد لم يتم تحفيضها من خالل التعديل. تقوم املجموعة بمرا

 كان املقنر  في حالة تأخر عن السداد في ظل الشرو  الجديدة.

 

ما زاد خطر االئتمان املالي لألصل بشكل جوهري منذ االعنراف املبدئي  عندما يتم تعديل الشرو  التعاقدية ألصل مالي وال يؤدي التعديل إلى إلغاء االعنراف، تحدد املجموعة إذا 

 من خالل مقارنة:

 

 املتبقي واملقدر بناء على البيانات عند االعنراف املبدئي ووفقا للشرو  التعاقدية األصلية؛ مع  مدى العمر الزمنياحتمال التخلف عن السداد على  ▪

 ير بناء على الشرو  املعدلة.  احتمال التخلف عن السداد في تاريخ التقر  ▪

 

مال التخلف عن السداد يعكس بالنسبة للموجودات املالية املعدلة كجزء من سياسة التحمل لدى املجموعة، وفي حال لم ينتج عن التعديل إلغاء االعنراف، فإن تقدير احت

سابقة في إجراءات التحمل املماملة، باإلضافة إلى املؤشرات السلوكية، بما في ذلك أداء السداد  قدرة املجموعة على تحصيل التدفقات النقدية املعدلة مع مراعاة خبرة املجموعة ال

اس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي  لدى املقنر  مقابل الشرو  التعاقدية املعدلة. إذا بقيت مخاطر االئتمان أعلى بكثير مما كان متوقًعا عند االعنراف املبدئي، فسيتم قي

 عندما   12. وعموًما، يتم قياس مخصصات الخسارة للقرو  التي يتم تحملها فقط على أساس الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  مدى العمر الزمنيانية على  الخسائر االئتم
ً
شهرا

 مان. يكون هناك دليل على تحسن سلوك السداد للمقنر  بعد التعديل مما يؤدي إلى عكس الزيادة الجوهرية السابقة في مخاطر االئت

 

وبعده )باستبعاد مخصص الخسائر    عندما ال يؤدي التعديل إلى إلغاء االعنراف، تقوم املجموعة باحتساب ربح/ خسارة التعديل ملقارنة إجمالي القيمة الدفنرية قبل التعديل

يث يتم إدراج التدفقات النقدية املتوقعة الناشئة من األصل املالي املعدل االئتمانية املتوقعة(. مم تقوم املجموعة بقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة لألصل املالي املعدل، ح

 ضمن عملية حساب عجز السيولة املتوقع من األصل األصلي.

 

حقوق من التعديل بشرو  نقضاء الال تقوم املجموعة بإلغاء االعنراف بأي أصل مالي إال عندما تنقض ي الحقوق التعاقدية في قبض التدفقات النقدية من األصل )بما في ذلك ا

قم املجموعة بنقل جميع مخاطر ومزايا  مختلفة بشكل أساس ي(، أو تقوم بنقل األصل املالي وجميع مخاطر ومزايا امللكية املرتبطة باألصل إلى أي طرف آخر بشكٍل كامل. فإذا لم ت

لة، تعنرف املجموعة بحصتها املتبقية في األصل وكذلك بااللناام املتعلق باملبالغ التي قد تضطر  امللكية أو االحتفاظ بها بشكٍل كامل واستمرت في السيطرة على املوجودات املنقو 

في االعنراف باألصل املالي إذا احتفظت املجموعة بكافة مخاطر ومزايا امللكية ألصل مالي منقول، تستمر املجموعة  املرهونة  املجموعة لدفعها. أما  بالقرو   ، وتعنرف كذلك 

 ملقبوضة. للعائدات ا

 

املنراكمة التي تم االعنراف بها في الدخل الشامل  عند إلغاء االعنراف بأي أصل مالي بالكامل، فإن الفرق بين القيمة الدفنرية لألصل ومبلغ املقابل املستلم واملدين واألرباح/ الخسائر  

استثناء االستثمار في األسهم املصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر، حيث ال يتم ا خر واملنراكمة في حقوق امللكية، يتم االعنراف به في الربح أو الخسارة، مع  

 إعادة تصنيف الربح/ الخسارة املنراكمة املعنرف بها سابًقا في الدخل الشامل ا خر إلى فئة الربح أو الخسارة.

  



 

 

32        

   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 )تتمة(  السياسات املحاسبية الهامة .3

 )تتمة(  املوجودات املالية 3-25

 )تتمة(تعديل وإلغاء االعتراف باملوجودات املالية  3-25-10

ل(، تقوم املجموعة بتخصيص القيمة عند إلغاء االعنراف بأحد املوجودات املالية دون مجمله )على سبيل املثال عندما تحتفظ املجموعة بخيار إعادة شراء جزء من األصل املحو 

ي تاريخ الجزء الذي ال تزال تعنرف به بموجب االرتبا  املستمر، والجزء الذي لم تعد تعنرف به على أساس القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء فالدفنرية السابقة لألصل املالي بين  

ه وأي أرباح / خسائر تراكمية تم تخصيصها التحويل. إن الفرق بين القيمة الدفنرية املوزعة للجزء الذي لم يعد يتم االعنراف به ومجموع املقابل املستلم للجزء لم يعد معنرف ب

م االعنراف بها في الدخل الشامل ا خر بين  له والتي تم االعنراف بها في الدخل الشامل ا خر يتم االعنراف به في الربح أو الخسارة. يتم تخصيص الربح/ الخسارة املنراكمة التي ت

االعنراف به على أساس القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء. ال ينطبق هذا على االستثمارات في األسهم التي تم تصنيفها  الجزء الذي ال يزال معنرف به والجزء الذي لم يعد يتم  

 أو الخسارة. ها الحًقا إلى الربحبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر، حيث أن الربح/ الخسارة املعنرف بها سابًقا في الدخل الشامل ا خر ال يتم إعادة تصنيف

 

 الشطب 3-25-11

وهذا هو الحال عندما تقرر املجموعة يتم شطب القرو  وأوراق الدين عندما ال يكون لدى املجموعة توقعات معقولة السنرداد املوجودات املالية )إما في مجملها أو جزء منها(. 

كافية لسداد املبالغ الخاضعة للشطب، أو في حالة قرو  األفراد، عندما تكون املبالغ متأخرة السداد  أن املقنر  ليس لديه موجودات أو موارد دخل قد تولد تدفقات نقدية  

ليات االسنرداد  يوما، أيهما أقرب. يشكل الشطب حدما إللغاء االعنراف. يجوز للمجموعة تطبيق أنشطة التنفيذ على املوجودات املالية املشطوبة. ستؤدي عم  180ألكمر من  

 أنشطة التنفيذ لدى املجموعة إلى تحقيق أرباح من انخفا  القيمة.  الناتجة عن

 

 عرض مخصص الخسارة االئتمانية املتوقعة في بيان املركز املالي  3-25-12

 يتم عر  مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة في بيان املركز املالي على النحو التالي: 
 

 املطفأة: كخصم من إجمالي القيمة الدفنرية للموجودات.  بالنسبة للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة ▪

ألن القيمة الدفنرية تعادل القيمة    بالنسبة ألدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر: ال يتم االعنراف بأي مخصص خسارة في بيان املركز املالي ▪

 من مبلغ إعادة التقييم في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.  العادلة. ومع ذلك، يتم إدراج مخصص الخسارة كجزء

 بالنسبة اللناامات القرو  وعقود الضمانات املالية:  كمخصص. ▪

اام بالقر   على عنصر االلنعندما تشتمل األداة املالية على كل من العنصر املسحوب والعنصر غير املسحوب، وال يمكن للمجموعة تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة  ▪

ن القيمة بشكل منفصل عن تلك الخسائر الخاصة بالعنصر املسحوب، تعر  املجموعة مخصص خسارة مجمع لكل من العنصرين. يتم عر  املبلغ املجمع كخصم م 

 الدفنرية اإلجمالية للعنصر املسحوب. ويتم عر  أي زيادة في مخصص الخسارة تفوق املبلغ اإلجمالي للعنصر املسحوب كمخصص. 

 

 أدوات حقوق امللكية واملطلوبات املالية  3-26

 ملضمون النرتيبات التعاقدية وت 
ً
عريفات أدوات حقوق امللكية  يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة من قبل املجموعة كحقوق ملكية أو كمطلوبات مالية وفقا

 واملطلوبات املالية.

 

 أدوات حقوق امللكية 3-26-1

ملجموعة بقيمة  امللكية هي عبارة عن عقد يثبت حصة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم جميع مطلوباتها. يتم تسجيل أدوات حقوق امللكية الصادرة عن ا أداة حقوق  

 العائدات املقبوضة، صافية من تكاليف اإلصدار املباشرة.

 

صمها مباشرة في حقوق امللكية. وال يتم تسجيل أي ربح/ خسارة في بيان الربح أو الخسارة نتيجة شراء أو  يتم االعنراف بإعادة شراء أدوات حقوق امللكية الخاصة باملجموعة وخ

 بيع أو إصدار أو إلغاء أي أدوات حقوق ملكية خاصة باملجموعة.
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 )تتمة(  السياسات املحاسبية الهامة .3

 أدوات حقوق امللكية واملطلوبات املالية )تتمة( 3-26

 املطلوبات املالية 3-26-2

ون غير مواتية للمجموعة أو عقد يتم  املطلوبات املالية هي الناام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر أو تبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر بشرو  قد تك

تق تكون املجموعة فيه ملزمة أو قد تكون ملزمة بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق تسويته أو يمكن تسويته في أدوات حقوق امللكية الخاصة باملجموعة، وهي عقد غير مش

أصل مالي آخر( لعدد محدد من أدوات   امللكية الخاصة بها، أو هي عقد املشتقات على حقوق امللكية الخاصة التي سيتم أو قد يتم تسويتها بخالف تبادل مبلغ محدد من النقد )أو 

 ملجموعة.حقوق امللكية الخاصة با 
 

 يتم تصنيف املطلوبات املالية إما مطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" أو "مطلوبات مالية أخرى".

 

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 3-26-2-1

 لجهة مستحوذة في اندماج أعمال ین بق عليه املعيار الدولي 1يكون االلناام املالي )  تصنف الم لوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما
ً
 طارئا

ً
( مقابال

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.3( محتفظا به للمتاجرة أو )2أو ) 3للتقارير املالية رقم 
ً
 ( مصنفا

 حاالت التالية: يتم تصنيف االلناام املالي كمحتفظ به للمتاجرة في أي من ال

 إذا كان اقتناؤه لغر  رئيس ي يتمثل في بيعه على املدى القريب.  ▪

 من محفظة األدوات املالية املحددة التي تخضع إلدارة املجموعة ويكون هناك نمط فعلي حديث لجني ا ▪
ً
ألرباح منه على املدى القصير؛  إذا كان عند االعنراف املبدئي جزءا

 أو 

 عدا األداة املشتقة التي تمثل عقد ضمان مالي أو أداة تحو  مصنفة وفعالة.  إذا كان أداة مشتقة، فيما ▪
 

 لجهة مستحوذة في اندماج أعمال
ً
 طارئا

ً
وذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو    يمكن تصنيف االلناام املالي بخالف االلناام املالي املحتفظ به للمتاجرة أو الذي يمثل مقابال

 االعنراف املبدئي في أي من الحاالت التالية: الخسارة عند 
 

 أن يؤدي هذا التصنيف إلى استبعاد أو التقليل بشكٍل جوهري من عدم تناسق القياس أو االعنراف الذي قد ينشأ بأي شكل آخر؛ أو   ▪

 من مجموعة من املوجودات املالية أو املطلوبات املالية أو كليهما وال ▪
ً
 لسياسة  أن يشكل االلناام املالي جزءا

ً
ذي يتم إدارته وتقييم أدائه على أساس القيمة العادلة، وفقا

 على هذا األساس؛ أو  
ً
 إدارة املخاطر املومقة أو اسنراتيجية االستثمار لدى املجموعة، ويتم توفير املعلومات عن التجميع داخليا

 من عقد يحتوي على واحدة أو أكمر من املشتقات املدمجة  ▪
ً
بتصنيف العقد املوحد بأكمله بالقيمة العادلة من   9ويسمح املعيار الدولي للتقارير املالية رقم أن يشكل جزءا

 خالل الربح أو الخسارة.
 

دلة ضمن الربح أو الخسارة ات في القيمة العاتدرج املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع االعنراف بأي أرباح أو خسائر تنشأ عن التغير 

 من عالقة تحو  محددة. يشتمل صافي الربح أو الخسارة املعنرف به في الربح أو الخسارة على أي فوائد  
ً
 مدفوعة على املطلوبات املالية.إلى الحد الذي ال تكون فيه جزءا

 

 مطلوبات مالية أخرى  3-26-2-2

 بالقي
ً
 بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم قياس املطلوبات املالية األخرى مبدئيا

ً
 مة العادلة، صافية من تكاليف املعاملة، ويتم قياسها الحقا

 

عدل الذي يخصم بشكٍل دة الفعلي  طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التكلفة املطفأة اللناام مالي وتوزيع مصاريف الفائدة على مدى الفنرة ذات الصلة. معدل الفائإن  
ُ
امل

 على مدى فنرة أقصر إلى ص
ً
 افي القيمة الدفنرية عند االعنراف املبدئي. دقيق املدفوعات النقدية املستقبلية املقدرة على مدى العمر املتوقع لاللناام املالي أو حيثما يكون مالئما

 

 إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية 3-26-2-3

القيمة الدفنرية لاللناام املالي  اء االعنراف باملطلوبات املالية إال في حالة واحدة تتمثل في استيفاء الناامات املجموعة أو إلغائها أو انتهاء مدتها. إن الفرق بين ال تقوم املجموعة بإلغ 

 الذي ألغي االعنراف به واملقابل املدفوع واملستحق يتم االعنراف به في حساب الربح أو الخسارة.
 

 مع املقر  الحالي، يتم احتساب هذه املبادلة كإطفاء لاللناام املاعندما تق
ً
 جوهريا

ً
لي األصلي واالعنراف بالناام مالي جديد. وم املجموعة بمبادلة أداة دين بأداة دين مختلفة اختالفا

 املالي األصلي واالعنراف بالناام جديد.  وباملثل، تقوم املجموعة بعمليات تعديل جوهرية لبنود االلناام الحالي أو جزء منه كإطفاء لاللناام

 

 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء  4 -3-26-2

البيانات املالية املوحدة للمجموعة عندما يكون للمنقول  اإليضاحات حول يتم اإلفصاح عن األوراق املالية املباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء )"اتفاقيات إعادة الشراء"( في 

األوراق املالية املشنراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع )"إعادة  ٌتقيد  وديعة منفصلة.  يتم تضمين الناام الطرف املقابل ك  .  في بيع الضمانات أو إعادة رهنه  تعاقدًيا أو عرفًياإليه الحق  

الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء على أنه فائدة ويتم استحقاقها على مدى    احتسابحسب االقتضاء. يتم    ،الشراء العكس ي"( كقرو  ومدينين إما للبنوك أو العمالء

 طريقة الفائدة الفعلية. عمر االتفاقيات باستخدام
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 منتجات التمويل واالستثمار اإلسالمية والودائع اإلسالمية للعمالء .4

 هيئة الرقابة الشرعية.  باإلضافة إلى املنتجات املصرفية التقليدية، تقدم املجموعة لعمالئها منتجات مصرفية معينة ال تحمل فائدة وتتم املوافقة عليها من قبل
 

 (.3ح جميع املنتجات البنكية اإلسالمية واملعامالت ذات الصلة وفًقا للسياسات املحاسبية لألدوات املالية واالعنراف باإليرادات )انظر إيضايتم احتساب 

 

 تعريفات  4-1

 تستخدم املصطلحات التالية في البيانات املالية املوحدة باملعاني املحددة لها على النحو التالي:

 

 املرابحة  4-1-1

وصك ملكيته بحيث يكون  بيع تقوم بموجبه املجموعة )"البائع"( ببيع أصل لعميلها )"املشنري"( على أساس الدفع املؤجل، وذلك بعد أن تشنري األصل وتحصل على حق  عقد  

 
ً
 لشرو  وأحكام عقد املرابحة. يتكون سعر بيع املرابحة البائع قد قام بشراء واالستحواذ على األصل بناًء على وعد من املشنري بشراء األصل بعد قيام البائع بشرائه وذلك وفقا

. ويقوم املشنري بدفع سعر بيع املرابحة إلى البائع على أقسا  خالل فنرة عقد املرابحة كما هو 
ً
 منصوص عليه في العقد.من تكلفة األصل وهامش ربح محدد مسبقا

 

 اإلجارة  4-1-2

 لطلب العميل وبناًء على  اتفاق تقوم بموجبه املجموعة )"املؤجر"( بتأج
ً
ير العين لعميلها )"املستأجر"( )بعد شراء / اقتناء هذه العين إما من بائع آخر أو من العميل نفسه وفقا

 وعد منه باالستئجار( مقابل بعض دفعات اإليجار على مدار مدة / فنرات إيجار محددة وذلك على أساس بدل إيجار مابت أو متغير.
 

اإليجار ودفع  ة العين املؤجرة ومدة عقد اإليجار، وكذلك أساس حساب اإليجار وتوقيت دفع اإليجار. ويتعهد املستأجر بموجب هذا االتفاق بتجديد فنرات  يحدد اتفاق اإلجار 

 للجدول الزمني املتفق عليه والصيغة املعمول بها طوال مدة اإليجار.
ً
 مبالغ اإليجار وفقا

 

ؤجرة إلى  طوال فنرة اإليجار. وفي نهاية فنرة اإليجار وعند الوفاء بجميع الناامات املستأجر بموجب اتفاق اإلجارة، يقوم املؤجر ببيع العين امل  يحتفظ املؤجر بملكية العين املؤجرة

 املستأجر بالقيمة االسمية أو بالهبة من خالل عقد بيع أو هبة منفصل في نهاية فنرة اإليجار.

 

 الوكالة  4-1-3

 من املال )"رأس مال الوكالة"( إلى وكيل )"الوكيل"( الذي يستثمر هذاتفاق بين طرفين يكو 
ً
 معينا

ً
ا املال بما يتفق مع  ن فيه أحد الطرفين رب املال )"املوكل"( الذي يقدم مبلغا

على أجرة مابتة )"أجرة الوكالة"( كمبلغ مقطوع أو   أحكام الشريعة اإلسالمية بناًء على دراسة الجدوى / خطة االستثمار املقدمة من الوكيل إلى املوكل. ويحق للوكيل الحصول 

 كحافز لألداء. ومن حيث املبدأ، ي
ً
تم توزيع أرباح الوكالة عند اإلعالن  نسبة من رأس مال الوكالة. ويجوز منح الوكيل أي مبلغ يزيد أو يتخطى أي معدل عائد متفق عليه مسبقا

 عنها / توزيعها بواسطة الوكيل. 
 

ما يرضيه من أدلة  ارة في حالة تقصيره أو إهماله أو انتهاكه أي من شرو  وأحكام اتفاق الوكالة؛ وإال سيتحمل املوكل الخسارة شريطة أن يحصل املوكل على  يتحمل الوكيل الخس

بة من ذلك على عقد الوكالة. وبموجب اتفاق الوكالة  تفيد بأن هذه الخسارة ناجمة عن قوة قاهرة وأن الوكيل لم يتمكن من التنبؤ بها ولم يستطع أن يمنع العواقب السلبية املنرت

 يجوز للمجموعة أن تتصرف إما على أنها موكل أو وكيل بحسب الحالة. 

 

 األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة .5

، وضع أحكام وتقديرات وافنراضات حول القيم الدفنرية للموجودات واملطلوبات  3اح رقم  يتعين على اإلدارة، عند تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة كما هو مبين في اإليض

صلة. وقد تختلف النتائج الفعلية التي ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تستند التقديرات وما يرتبط بها من افنراضات على التجربة السابقة والعوامل األخرى ذات ال 

 عن هذه التقديرات. 
 

خاللها تعديل التقديرات إذا كان هذا    تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افنراضات على أساس مستمر. يتم تسجيل التعديالت على التقديرات املحاسبية في الفنرة التي يتم

 على الفنرات الحالية واملستقبلية.  التعديل ال يمس إال تلك الفنرة أو خالل فنرة التعديل والفنرات املستقبلية إذا كان لهذا التعديل أمر

 

 األحكام الهامة في تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة  5-1

)التي يتم التعامل معها بشكل منفصل أدناه(، والتي أجرتها اإلدارة   يلي األحكام الهامة، باستثناء تلك التي تشمل األحكام أدناه  املحاسبية  أمناء عملية تطبيق السياسات  فيما 

 املجموعة والتي لها تأمير جوهري على املبالغ املعنرف بها في البيانات املالية: 
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 )تتمة(  األحكام الهامة في تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة 5-1

 تقييم نموذج األعمال  5-1-1

على السياسة املحاسبية للموجودات مد تصنيف وقياس املوجودات املالية على نتائج اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة واختبار نموذج العمل )ير ى االطالع  يعت

املالية مًعا لتحقيق هدف أعمال معين. يتضمن هذا التقييم (. تحدد املجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات املوجودات  28-3املالية في اإليضاح  

ات وكيف تتم إدارتها وكيف يتم تعويض الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدائها، واملخاطر التي تؤمر على أداء املوجود

املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر والتي تم إلغاء االعنراف بها قبل استحقاقها مديري املوجودات. تراقب املجموعة املوجودات  

عة املتواصل حول ما إذا قييم املجمو لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف من األعمال التي تم االحتفاظ من خالله باألصل. تعتبر املراقبة جزًءا من ت

ي نموذج األعمال وبالتالي تغييًرا مستقبلًيا كان نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية مناسًبا وإذا لم يكن مناسًبا، ما إذا كان هناك تغيير ف

 لتصنيف تلك املوجودات.
 

 االئتمان الزيادة الجوهرية في مخاطر  5-1-2

شهًرا ملوجودات املرحلة األولى، أو   12، فإن الخسائر االئتمانية املتوقعة يتم قياسها كمخصص يعادل الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  5-28-3كما هو مبين باإليضاح رقم  

قل األصل إلى املرحلة الثانية عندما تكون مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري  ملوجودات املرحلة الثانية أو الثالثة. ينت  مدى العمر الزمنيللخسائر االئتمانية املتوقعة على  

ما الذي يشكل زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل ما قد    9كبير منذ االعنراف املبدئي. ال يحدد املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  

 ملزيد من التفاصيل.  1-39اإليضاح و  28-3تأخذ املجموعة في الحسبان املعلومات النوعية والكمية التي يمكن الحصول عليها. راجع اإليضاح  زادت بشكل جوهري،
 

 إنشاء مجموعات املوجودات ذات خصائص مخاطر االئتمان املماثلة  5-1-3

للحصول على تفاصيل   1-39اإليضاح  جميع األدوات املالية على أساس خصائص املخاطر املشنركة. راجع  عندما يتم قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة على أساس جماعي، يتم ت

ة. وهذا أمر مطلوب لضمان  حول الخصائص املذكورة في هذا الحكم. تراقب املجموعة مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال ممامل

  خصائص مخاطر االئتمان، هناك إعادة تقسيم املوجودات بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل موجودات إلى محفظة حالية  أنه في حالة تغيير

ندما تحد  زيادة جوهرية ا عتعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان املماملة لتلك املجموعة من املوجودات. إن إعادة تقسيم املحافظ والحركة بين املحافظ أكمر شيوعً 

مدى العمر  شهًرا إلى الخسائر االئتمانية املتوقعة على    12من الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة    وجوداتفي مخاطر االئتمان )أو عند عكس تلك الزيادة الجوهرية( وبالتالي تنتقل امل 

ق  الزمني املتوقعة ملدة  أو العكس، ولكن يمكن أن تحد  أيًضا ضمن املحافظ التي يستمر  الخسائر االئتمانية  الخسائر االئتمانية    12ياسها على نفس األساس من  شهًرا أو 

 ولكن مبلغ تغييرات الخسائر االئتمانية املتوقعة يتغير بسبب اختالف املخاطر االئتمانية للمحافظ.  مدى العمر الزمنياملتوقعة على 
 

 النماذج واالفتراضات املستخدمة 5-1-4

الحكم في تحديد النموذج جموعة نماذج وافنراضات مختلفة في قياس القيمة العادلة للموجودات املالية وكذلك في تقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة. يتم تطبيق  تستخدم امل

ة باملوجهات الرئيسية ملخاطر االئتمان. انظر اإليضاح  األنسب لكل نوع من املوجودات، وكذلك لتحديد االفنراضات املستخدمة في هذه النماذج، بما في ذلك االفنراضات املتعلق

 ملزيد من التفاصيل عن قياس القيمة العادلة. 40ملزيد من التفاصيل عن الخسائر االئتمانية املتوقعة واإليضاح  1-39اإليضاح و  3-28
 

 تمديد اتفاقية اإليجار أو فسخهاخيار مدى التيقن من ممارسة تحديد  5-1-5

لعقود. عند تحديد فنرة اإليجار،  خيارات التمديد والفسخ في عدد من اتفاقيات اإليجار املبرمة في املجموعة. وتستخدم هذه الشرو  لزيادة املرونة التشغيلية عند إدارة اتندرج  

 ملمارسة خيار التمديد، أو عدم
ً
 اقتصاديا

ً
ممارسة خيار الفسخ. وتتم مراجعة التقييم في حالة وقوع حد  هام    تضع اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تنش ئ حافزا

 أو تغيير كبير في الظروف قد يؤمر على هذا التقييم.
 

 الكاريبي للتطوير املحدودة  االستثمار في 5-1-6

كاريبي الـ  شركة٪ من رأس املال املصدر ل80استثمارية تمتلك  الكاريبي للتطوير املحدودة، على أداة  شركة  ،  أحد العمالء استحوذت املجموعة، عن طريق تسوية دين من قبل  

كاريبي انتيجوا للتنمية املحدودة،  الوقررت أنها ال تسيطر على  ،  كاريبي انتيجوا للتنمية املحدودةالتقييم سيطرتها على  وقد أعادت املجموعة خالل السنة  انتيجوا للتنمية املحدودة.  

إن هذه  .  9نطاق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية    يستوفيأصل مالي    يمثل  كاريبي انتيجوا للتنمية املحدودةالفي      اريبي للتطوير املحدودةوبالتالي خلصت إلى أن استثمار الك

بموجب املعيار الدولي إلعداد ، ومن مم يتعين احتسابها  5  نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية رقمال تندرج ضمن    5ملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  املوجودات املالية وفق ا

 .9التقارير املالية رقم 

 

 مرجان  االستثمار في 5-1-7

ا  ، أصدرت املحكمة، بناًء على طلب مساهمي مرجان، أمرً 2010  سنة٪ من حصتها في شركة مرجان. في    50، وهي شركة تابعة للبنك، استثماًرا بنسبة  أيه كي بي أي تمتلك شركة  

دار من قبل املصفين، فقد قدرت شركة  مصفيين. وحيث أن شركة  بحل الشركة ووافقت على تعيين  
ُ
شركة  على  ا جوهرًيا  أنها ال تمارس أي سيطرة أو تأميرً     أيه كي بي أيمرجان ت

 الربح أو الخسارة. من خاللمالية مقاسة بالقيمة العادلة   كموجوداتمرجان مصنف شركة مرجان وأن االستثمار في 
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 املصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة  5-2

 بية املجموعة والتي لها أكبر األمر على املبالغ املعنرف بها في البيانات املالية: فيما يلي التقديرات الرئيسية التي أجرتها اإلدارة أمناء عملية تطبيق السياسات املحاس

 ة املتعلقة بكل سيناريو ستقبلية لكل نوع من املنتجات/ األسواق وتحديد املعلومات املستقبليتحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات امل 5-2-1

معلومات   املجموعة  تستخدم  املتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  قياس  املوجهات  مستقبليعند  ملختلف  املستقبلية  للحركة  افنراضات  إلى  تستند  والتي  للدعم،  وقابلة  معقولة  ة 

يل، بما في ذلك تحليل حساسية الخسائر االئتمانية  للحصول على مزيد من التفاص  1-39اإليضاح  االقتصادية وكيف تؤمر هذه املوجهات على بعضها البعض. ير ى الرجوع إلى  

 ة املقدرة.ستقبلياملتوقعة املسجلة بالنسبة للتغيرات في املعلومات امل
 

 احتمال التخلف عن السداد  5-2-2

داد هو تقدير الحتمال التخلف عن السداد  يشكل احتمال التخلف عن السداد أحد املعطيات الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة. إن احتمال التخلف عن الس

 للحصول على مزيد من التفاصيل. 1-39اإليضاح خالل نطاق زمني معين، ويشمل حسابه البيانات التاريخية واالفنراضات والتوقعات بالظروف املستقبلية. انظر  
 

 الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد  5-2-3

لسداد بمثابة تقدير للخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد. وتستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتلك التي  تعد الخسارة الناتجة عن التخلف عن ا

 . 1-39اإليضاح يتوقع استالمها املقر ، مع األخذ في الحسبان التدفقات النقدية من الضمانات والتعزيزات االئتمانية املتكاملة. انظر 
 

 قياس القيمة العادلة وعملية التقييم  5-2-4

تحدد اإلدارة أساليب التقييم املناسبة واملدخالت لقياس القيمة العادلة. عند تقدير القيمة ، و بعض املوجودات واملطلوبات بالقيمة العادلة ألغرا  إعداد التقارير املالية  تقاس

بالقدر الذي تكون فيه  البيانات  باملجموعة  تستعين  ،  ألي من املوجودات أو املطلوباتالعادلة   تستخدم  حيث  ،  عدم متوفرة  1مدخالت املستوى  التي يمكن رصدها بالسوق 

تقنيات التقييم املناسبة   الستحدا تعمل اإلدارة بشكل وميق مع املثمنين املستقلين املؤهلين  و م أو تشرك مقيمين مستقلين مؤهلين إلجراء التقييم.  املجموعة نماذج التقيي

و    15و  11في اإليضاحات  واملطلوبات املوجوداتومدخالت للنموذج. تم اإلفصاح عن املعلومات حول أساليب التقييم واملدخالت املستخدمة في تحديد القيمة العادلة ملختلف 

 .40و  12
 

 انخفاض قيمة املمتلكات واملعدات واالستثمارات العقارية   5-2-5

تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفا  قيمة املمتلكات واملعدات واالستثمارات العقارية. تقوم القيمة السوقية اإلدارة بتقدير    تحدد املجموعة في 

ا  التي تجريها املجموعة. وعندما تتجاوز القيمة الدفنرية للعقار قيمته  املقارنة  الحالية واملعامالت  بناًء على ظروف السوق  لقابلة لالسنرداد، يتم االعنراف بخسارة للممتلكات 

 انخفا  القيمة في الربح أو الخسارة.
 

 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  .6

املركزية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ودائع احتياطي إلزامية وليست متاحة لالستخدام في العمليات  البنوك  تمثل متطلبات النسبة النقدية القانونية مع    ،ناهفي الجدول أد 

٪ سنوًيا. تحمل الودائع 1.5٪ و  1.2دل فائدة ينراوح بين  اليومية للمجموعة. النقدية في الصندوق والحسابات الجارية واألرصدة األخرى ال تحمل فائدة. تحمل سندات مونتيري مع

 سنوًيا. ٪1.41إلى  ٪1.23تحمل سندات الخزينة معدل خسم ينراوح بين  ٪ سنوًيا(.0.10: 2020٪ سنوًيا )0.15٪ إلى 0.10معدل فائدة ينراوح من  اليوم بيوم
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 77,151  58,684   نقد في الصندوق 
      

      :بنوك مركزيةأرصدة مستحقة من 

 -  -   حساب جارٍ 

 205,477  354,741   متطلبات نسبة النقد القانوني  

 840,000  1,990,000   ودائع اليوم بيوم 

 -  740,861   سندات مونتيري 

 -  158,994   سندات خزينة 

 400,000  -   شهادات إيداع 

   3,303,280  1,522,628 

      

      :بنوك مركزيةأرصدة مستحقة إلى 

   16,182  1,048 

 305,000  -   حساب جارٍ 

 306,048  16,182   قرو  اتفاقيات إعادة شراء
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 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  .7
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 79,961  98,985   ودائع تحت الطلب 

 ( 98)  (1,143)   مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

   97,842  79,863 

 

 قروض وسلفيات للعمالء  .8

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      قروض األفراد: 

 937,741  809,161   قرو  الرهن 

 72,631  49,328   بطاقات ائتمان 

 606,044  408,679   أخرى 

   1,267,168  1,616,416 

 ( 71,077)  (47,002)   مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

   1,220,166  1,545,339 

      قروض الشركات:

 7,078,619  8,963,880   سحوبات على املكشوف

 1,309,144  1,320,118   قرو 

 274,272  358,015   إيصاالت أمانة 

 375,758  357,801   كمبياالت مخصومة 

   10,999,814  9,037,793 

 ( 804,773)  ( 1,062,633)   مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

   9,937,181  8,233,020 

   11,157,347  9,778,359 

 

 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية .9

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      قروض الشركات:

 267,831  267,502   مرابحة 

 335,053  363,703   إجارة 

 -  3,216   أخرى 

   634,421  602,884 

 (6,577)  (6,951)   إيرادات مؤجلة 

   627,470  596,307 

 (2,822)  (6,047)   مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

   621,423  593,485 
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 ذمم مدينة وموجودات أخرى  . 10

 

املوجودات  

  املتداولة

املوجودات غير  

  املجموع   املتداولة

املوجودات  

  املتداولة

املوجودات غير  

 املجموع   املتداولة

 2021  2021  2021  2020  2020  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

 بيانها( )معاد   )معاد بيانها(   )معاد بيانها(        

            املوجودات غير املالية 

 
ً
 10,541  -  10,541  10,413  -  10,413 مبالغ مدفوعة مقدما

 31,850  -  31,850  33,013  -  33,013 ( 1دفعات مقدمة القتناء عقارات )

 43,426  -  43,426  42,391  -  42,391 

            املوجودات املالية 

 7,505  -  7,505  10,177  -  10,177 فوائد مدينة 

 6,052  -  6,052  4,638  -  4,638 أرباح مدينة 

 2,244,740  -  2,244,740  3,009,550  -  3,009,550 أوراق قبول للعمالء 

 210,206  -  210,206  214,118  -  214,118 أخرى 

 3,238,483  -  3,238,483  2,468,503  -  2,468,503 

 (2,395)      (4,607)     مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

     3,233,876      2,466,108 

     3,277,302      2,508,499 
 

 التي تم تخالل السنة (1)
ً
 لشراء عقارات ، قامت املجموعة باسنرداد املبالغ املدفوعة مقدما

ً
  8.9بمبلغ  للسنةعد خصم مخصص انخفا  القيمة ، بخفيض قيمتها سابقا

 غير املالية.  املوجوداتمليون درهم( وتم االعنراف بها في "صافي خسارة انخفا  القيمة" على  2.6: مخصص انخفا  في القيمة بقيمة 2020مليون درهم )
 

 مخزون عقاري  . 11

سياق العمل االعتيادي ويتم إدراجه بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وكانت يتكون املخزون العقاري من املمتلكات العقارية التي تحتفظ بها املجموعة لغر  بيعها في  

 الحركات في املخزون العقاري خالل السنة على النحو التالي: 
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 406,572  648,615   يناير  1الرصيد في 

 281,958  -   اسنردادات خالل السنة 

 -  9,399   خالل السنة إضافات

 ( 39,915)  (5,231)   ( 34)إيضاح  تعديل صافي القيمة البيعية خالل السنة

 -  (93,280)   استبعادات خالل السنة 

 648,615  559,503   ديسمبر  31الرصيد في 

 

على أساس التقييمات املنفذة في مواعيد التقييم من قبل   2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31تم التوصل إلى صافي القيمة البيعية للمخزون العقاري للمجموعة كما في  

اقع املعنية. تم تحديد صافي القيمة البيعية بناء على أسلوب  مقيمين مستقلين عن املجموعة. يتمتعون املقيمين املستقلين بمؤهالت مالئمة وخبرة حديثة في تقييم العقارات في املو 

 باإليجار الحالي وإيجارات  مقارنة السوق الذي يعكس أسعار املعامالت األخيرة لعقارات مماملة أو بناًء على حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية امل
ً
قدرة مدعوما

املوقع. تم إدراج صافي تعديالت القيمة البيعية في الربح أو الخسارة في بند "صافي خسارة االنخفا  في قيمة املوجودات غير املالية".   السوق الحالية لعقارات مماملة في نفس

 جميع عقارات املخزون العقاري تقع داخل اإلمارات العربية املتحدة.
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 العادلةاالستثمارات في األوراق املالية املقاسة بالقيمة  . 12

 صنفت املجموعة لالحتفاظ بها على املدى الطويل ألسباب اسنراتيجية.    تنوي استثمارات  ك حددت املجموعة االستثمارات التالية في أدوات حقوق امللكية وصناديق االستثمار  

 هذه االستثمارات.ل   القيمة العادلة(. يوضح الجدول  7-1-5ة )انظر إيضاح  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار   كاستثماراملجموعة أيًضا االستثمار في حصة ملكية في مرجان  
 

  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   

     استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 13,752  15,279  استثمارات في أسهم مدرجة 

 102,478  92,420  (1أسهم غير مدرجة )استثمار في 

 2,695  1,391  استثمار في صندوق استثماري غير مدرج 

  109,090  118,925 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 129,269  147,865  (2أسهم غير مدرجة )استثمار في 

  256,955  248,194 
 

وهي أداة    ، الكاريبي للتطوير املحدودة  ، أحد العمالء عن طريق تسوية دين من قبل    ، استحوذت املجموعة   ، 2018خالل عام    الكاريبي للتطوير املحدودة  وهذا يشمل االستثمار في  ( 1)

وقررت أنها  دودةكاريبي انتيجوا للتنمية املحالتقييم سيطرتها على    خالل السنة . أعادت املجموعة  كاريبي انتيجوا للتنمية املحدودةلل٪ من رأس املال املصدر  80استثمارية تمتلك  

  يستوفي أصل مالي    املحدودة يمثلكاريبي انتيجوا للتنمية  الفي    الكاريبي للتطوير املحدودة، وبالتالي خلصت إلى أن استثمار  كاريبي انتيجوا للتنمية املحدودةالال تسيطر على  

، ومن مم  5املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ال تستوفي    5وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم إن هذه املوجودات املالية  .  9نطاق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  

  السنة القيمة العادلة لالستثمار خالل  ، وقد انخفضت  مليون درهم   80.4إدراج االستثمار بمبلغ    2020في عام  تم  .  9بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  يتعين احتسابها  

 مليون درهم.   72.4وتم االعنراف باالستثمار بمبلغ  
 

على تعيين مصفين. تم تعليق إجراءات  الشركة واملوافقة    بتصفية مرجان، أمًرا  شركة  ، أصدرت املحكمة، بناًء على طلب مساهمي  2010يمثل هذا استثماًرا في مرجان. في عام   ( 2)

مرجان لألر .  شركة  على األر  بأمر يؤكد ملكية    التوصل لتسوية للخالف ، تم  2020مرجان. خالل عام    تؤول ملكيتها لشركة التصفية بسبب نزاع حول امليرا  على األر  التي  

تم إدراج االستثمار بقيمة ال ش يء  في هذا الخصوص.. وقد    ، ومع ذلك، لم يتم استالم أي عطاءات عليها   االلناامات املصفي األر  للبيع باملزاد بسعر أقل من    طرح ،  2020خالل عام  

السنة بتحديد خطة مع املصفين واملوافقة عليها  خالل  قام املساهمون    الحد األقص ى للقيمة من االستثمار في مرجان   من أجل اشتقاق ، و 2020في سنة  و   . 2020ديسمبر    31في  

لسنة، انخفضت  خالل ا و مليون درهم.    129.3وبالتالي، تم االعنراف بالقيمة العادلة لألر  بمبلغ  شهًرا.    24ملدة   تسويقها وبيعها بعد فنرة    صغيرة تقسيم األر  إلى قطع  تقض ي ب 

 . مليون درهم   147.8القيمة العادلة لألر  وتم االعنراف باالستثمار بمبلغ  
 

 ات في األوراق املالية املقاسة بالقيمة العادلة بحسب القطاع وحسب املنطقة: فيما يلي تحليل لنركياات االستثمار 
 

 خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة   داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 2021  2020  2021  2020 

 

 ألف درهم   ألف درهم 

 )معاد بيانه( 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )معاد بيانه( 

 4,611  3,722  31,160  31,563 املالية املؤسسات 

 80,459  72,414  131,964  149,256 العقارات 

 180,819  163,124  76,136  85,070 
 

 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة  .13
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 704,671  755,097   استثمار في أدوات الدين 

 832,407  583,017   استثمارات في صكوك إسالمية 

   1,338,114  1,537,078 

 (3,002)  ( 4,338)   مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

   1,333,776  1,534,076 
 

ينراوح من   إلى  3.0تحتفظ املجموعة بهذه األوراق املالية االستثمارية بمتوسط عائد  إلى  2.1:  2020٪ سنوًيا )٪7.5  ٪ سنوًيا(. يمكن اسنرداد األوراق املالية االستثمارية  ٪7.0 

 511.9تم ضمان استثمارات في األوراق املالية التي يبلغ مجموعها    ،ر(. في نهاية فنرة التقري 2030إلى    2021:  2020)   2030إلى    2022في تواريخ استحقاق مختلفة من    بالتساوي 

 .18 إيضاحدرهم( مقابل قرو  بموجب اتفاقية إعادة الشراء مع البنوك. انظر  364.9: 2020مليون درهم[ ) 511.9مليون درهم ]القيمة العادلة 
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 استثمار في شركة زميلة  . 14

 عة بنهاية فتـرة التقريـر:فيما يلي تفاصيل الشركة الزميلة للمجمو 
 

 نسبة امللكية     

 2020 2021 مكان التأسيس  املقر الرئيس ي لألعمال  النشاط الرئيس ي  االسم 

 48.0 48.0 اإلمارات العربية املتحدة  -الشارقة  اإلمارات العربية املتحدة  -الشارقة  العقارات  شركة أرزاق 
 

 باستخدام طريقة حقوق امللكية في هذه البيانات املالية املوحدة.يتم املحاسبة عن هذه الشركة الزميلة 
 

وحيث سجل مركز صافي موجودات  ،  في نهاية فنرة التقرير  من األصوات في اجتماعات املساهمين في شركة أرزاق.  ٪48وبموجب اتفاقية املساهمين، يحق للبنك الحصول على  

 االستثمار في شركة زميلة بقيمة ال ش يء فقد تم إدراج ،عجزأرزاق  شركة

 

 استثمارات عقارية  . 15

 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

      التكلفة:

 95,990  95,990   يناير  1الرصيد في 

 -  (26,024)   استبعادات خالل السنة 

 95,990  69,966   ديسمبر  31الرصيد في 

      

 -     املتراكم واالنخفاض املتراكم في القيمة: االستهالك 

 39,863  43,713   يناير  1الرصيد في 

 3,126  2,823   االستهالك املحّمل للسنة 

 724  (1,265)   االنخفا  في القيمة خالل السنة /)عكس(

 -  (14,129)   استبعادات عند البيع 

 43,713  31,142   ديسمبر  31الرصيد في 

      

      القيمة الدفترية: 

 52,277  38,824   ديسمبر  31الرصيد في 

 

 القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

على أساس التقييمات املنفذة في مواعيد التقييم من قبل مقيمين    2020ديسمبر    31و   2021ديسمبر    31تم التوصل للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية لدى املجموعة كما في  

الق املواقع املعنية. تم تحديد  في  تقييم العقارات  املستقلين بمؤهالت مالئمة وخبرة حديثة في  املقيمين  بناًء علىمستقلين عن املجموعة. يتمتعون  مقارنة القيمة   يمة العادلة 

 باإليجار الحالي وإيجارات السوق الحالية لعقارات مماملة في نفس املوقع. معدل الفائدة املستحساب القيمة الحالية للتدفق  العادلة/
ً
خدم ات النقدية املستقبلية املقدرة مدعوما

 في خصم التدفقات النقدية املستقبلية يعكس تقييمات السوق الحالية حول عدم التأكد من التدفقات النقدية وتوقيتها.
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 )تتمة(  ات عقاريةاستثمار  . 15

 : 2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر  31فيما يلي تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة واملعلومات املتعلقة بتسلسل مستويات قياس القيمة العادلة كما في 

 

 القيمة العادلة  املستوى الثالث  املستوى الثاني  املستوى األول  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        

 42,600  38,824  -  - 2021ديسمبر  31

 52,277  52,277  -  - 2020ديسمبر  31

 

القيمة العادلة لالستثمارات العقارية، قامت املجموعة بمراجعة القيمة القابلة لالسنرداد لالستثمارات العقارية. أدت    زيادةفي نهاية فنرة التقرير، وكنتيجة لوجود إشارة على  

أو الخسارة في    مليون درهم(، والتي تم االعنراف بها في الربح  0.7خسارة انخفا  القيمة بمبلغ    :2020مليون درهم )  1.3بعكس انخفا  في القيمة بمبلغ    املراجعة إلى االعنراف 

مليون درهم   1.9في القيمة القابلة لالسنرداد سيؤدي إلى تكلفة انخفا  في القيمة بمبلغ  ٪5بند "صافي خسارة االنخفا  في قيمة املوجودات غير املالية". إن االنخفا  بنسبة 

 مليون درهم(. 2.46: 2020)

 

مليون درهم( من  0.9: 2020مليون درهم ) 1.3إن جميع االستثمارات العقارية قائمة داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة. خالل السنة، سجلت املجموعة إيرادات تأجير بمبلغ 

رقم   )اإليضاح  أخرى  تشغيلية  إيرادات  في  مدرجة  عقارية  تشغيلية31استثمارات  املجموعة مصاريف  تكبدت  كما  )  1.4بمبلغ    (.  درهم  من    1.0:  2020مليون  درهم(  مليون 

 استثمارات عقارية ناتجة عن إيرادات اإليجار.

 

 موجودات غير ملموسة  . 16
 

ت البنكية  " و"منصة الخدما تشتمل املوجودات غير امللموسة على برمجيات وترخيصات الحاسوب. تتضمن املوجودات غير امللموسة الهامة "نظام الخدمات البنكية األساسية

مليون درهم( وسيتم    10.2مليون درهم    27.1:  2020ديسمبر    31مليون درهم على التوالي )  10.2مليون درهم    27.1هذه املوجودات غير امللموسة مبلغ    قيمة تكلفةالرقمية". تبلغ  

 سنوات على التوالي(.  1.5سنوات   6.5: 2020ديسمبر  31سنوات على التوالي ) 0.5سنوات  6.5إطفاؤها بالكامل في 
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

      التكلفة:

 111,180  120,271   يناير  1الرصيد في 

 2,417  5,082   إضافات خالل السنة

 6,674  -   تحويل 

 120,271  125,353   ديسمبر  31الرصيد في 

      

      اإلطفاء املتراكم: 

 49,712  66,889   يناير  1الرصيد في 

 17,177  18,287   اإلطفاء املحّمل للسنة 

 66,889  85,176   ديسمبر  31الرصيد في 

      

      القيمة الدفترية: 

 53,382  40,177   ديسمبر  31الرصيد في 
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 ومعدات ممتلكات  . 17

 

 

 أرض ومبان  

  بنظام التملك الحر 

تحسينات 

  العقارات

 أثاث وتجهيزات 

 ومعدات  

  ومركبات 

 موجودات 

  حق االستخدام 

 أعمال رأسمالية

 املجموع   قيد اإلنجاز

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

            التكلفة:

 210,841  14,099  69,038  50,691  26,953  50,060 2020يناير  1الرصيد في 

 12,159  6,269  -  5,501  389  - إضافات خالل السنة

 (1,349)  -  -  (1,304)  ( 45)  - استبعادات خالل السنة 

 (1,283)  -  (1,283)  -  -  - تعديالت 

 (6,674)  ( 16,178)  -  8,125  1,379  - تحويل 

 213,694  4,190  67,755  63,013  28,676  50,060 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 36,174  6,565  27,242  1,665  702  - إضافات خالل السنة

 ( 38,906)  -  ( 783)  (1,213)  ( 173)  ( 36,737) استبعادات خالل السنة 

 (9,218)  -  (5,046)  ( 768)  (3,404)  - تعديالت 

 201,744  10,755  89,168  62,697  25,801  13,323 2021ديسمبر  31الرصيد في 

            

 االستهالك املتراكم واالنخفاض املتراكم في القيمة: 

 123,101  -  33,443  45,329  18,609  25,720   2020يناير  1الرصيد في 

 19,981  -  10,717  4,001  3,738  1,525 االستهالك في السنة 

 ( 911)  -  -  -  -  ( 911) انخفا  القيمة 

 (3,236)  -  (3,236)  -  -  - تعديالت 

 ( 886)  -  -  ( 841)  ( 45)  - استبعادات 

 138,049  -  40,924  48,489  22,302  26,334   2020ديسمبر  31الرصيد في 

 20,923  -  12,949  4,861  2,001  1,112 االستهالك في السنة 

 (2,854)  -  -  ( 763)  (2,091)  - تعديالت 

 ( 25,116)  -  ( 783)  (1,033)  ( 172)  ( 23,128) استبعادات 

 131,002  -  53,090  51,554  22,040  4,318 2021ديسمبر  31الرصيد في 

            

 القيمة الدفترية: 

 70,742  10,755  36,078  11,143  3,761  9,005 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 75,645  4,190  26,831  14,524  6,374  23,726 2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك  . 18

 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 79,540  63,023   ودائع تحت الطلب 

 1,213,447  1,351,069   قرو  ألجل 

 -  381,257   (1اتفاقيات إعادة شراء قرو  مع البنوك )

 -  467,305   قرو  إسالمية بين البنوك 

   2,262,654  1,292,987 
 

 ٪ سنوًيا. 4.0٪ إلى  3.9على اتفاقيات إعادة الشراء بين    املسددة الفائدة    نسبة   ( تنراوح 1) 
 

 التحليل الجغرافي للودائع واألرصدة املستحقة من البنوك هو على النحو التالي:

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 183,658  985,838   داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة

 1,109,329  1,276,816   العربية املتحدة خارج دولة اإلمارات 

   2,262,654  1,292,987 

 

 ودائع العمالء . 19
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 1,890,476  1,969,941   حسابات جارية 

 1,098,015  958,329   حسابات توفير 

 6,803,522  8,252,118   ودائع ألجل 

 232,410  163,749   أخرى 

   11,344,137  10,024,423 

 

 فيما يلي التحليل الجغرافي لودائع العمالء:

 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 9,444,939  10,490,402   داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة

 579,484  853,735   خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 

   11,344,137  10,024,423 
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 ودائع العمالء اإلسالمية . 20

 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 83,304  153,251   حسابات جارية 

 -  598   حسابات توفير 

 344,637  1,048,865   ودائع استثمارية 

 29,091  27,319   أخرى 

   1,230,033  457,032 

 

 الودائع اإلسالمية للعمالء هي من عمالء داخل اإلمارات العربية املتحدة.جميع 

 

 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى  . 21

 

 

 املطلوبات

  املتداولة

 املطلوبات

  املجموع   غير املتداولة

 املطلوبات

  املتداولة

 املطلوبات

 املجموع   غير املتداولة

 2021  2021  2021  2020  2020  2020 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف  

            املطلوبات غير املالية

 9,178  -  9,178  7,345  -  7,345 عمولة غير مكتسبة

املحددة  املنافع  الناامات  من  ناشئة  مطلوبات 

 38,162  -  38,162  36,199  -  36,199 ( 2-1-21)إيضاح 

 408  -  408  645  -  645 املضافة مستحقة الدفع ضريبة القيمة 

 21,619  -  21,619  31,864  -  31,864 مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

 76,053  -  76,053  69,367  -  69,367 

            املطلوبات املالية

 68,001  -  68,001  41,355  -  41,355 فوائد مستحقة الدفع

 2,332  -  2,332  3,022  -  3,022 دائنة أرباح 

 29,461  16,885  12,576  30,005  24,085  5,920 ( 2-21مطلوبات اإليجار )إيضاح 

 23,022  -  23,022  28,497  -  28,497 شيكات وكمبياالت مستحقة الدفع

 2,244,740  -  2,244,740  3,009,550  -  3,009,550 أوراق قبول للعمالء

 578  -  578  1,178  -  1,178 ( 2-21زكاة مستحقة الدفع )ايضاح 

 84,440  -  84,440  98,553  -  98,553 أخرى 

 3,188,075  24,085  3,212,160  2,435,689  16,885  2,452,574 

 3,264,128  24,085  3,288,213  2,505,056  16,885  2,521,941 
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 )تتمة( ذمم دائنة ومطلوبات أخرى  . 21

 خطط منافع التقاعد  21-1

 خطة املساهمات املحددة  21-1-1

 لقانون العمل االتحادي يعد موظفو املجموعة من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة أعضاًء في خطة منافع املعاشات والتأمينات االجتماعية املدارة من قبل  
ً
الحكومة. ووفقا

 لتكاليف جدول الرواتب باإلمارات من    ٪ 15، يجب على املجموعة أن تساهم في خطة املعاشات بنسبة  1999لسنة  (  7رقم )
ً
من "املساهمات املحتسبة على أساس الراتب" وفقا

الوحيد املنرتب على املجموعة فيما يتعلق بخطة   من "املساهمات املحتسبة على أساس الراتب". إن االلناام  ٪5أجل تمويل هذه املنافع بينما يساهم املوظفون في الخطة بنسبة  

 حد.معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية هو أن تقوم املجموعة بدفع املساهمات املحددة. ويتم تحميل هذه املساهمات على بيان الدخل املو 

 

 خطة املنافع املحددة 21-1-2

لقانون العمل باإلمارات العربية املتحدة. ويستند استحقاق املوظفين للمنافع بموجب الخطة إلى رواتب املوظفين  ترعى املجموعة خطة منافع محددة للموظفين املؤهلين وفًقا  

 ومدة خدمتهم، رهًنا باستكمال الحد األدنى لفنرة الخدمة.

 

من قبل خبير اكتواري مستقل. وتم قياس القيمة الحالية   2020مبر  ديس  31و  2021ديسمبر    31أجريت أحد  التقييمات االكتوارية للقيمة الحالية اللناامات املنافع املحددة في  

 اللناامات املنافع املحددة، وما يتصل بها من تكاليف الخدمة الحالية والسابقة، باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية املقدرة.

 كانت االفنراضات الرئيسية املستخدمة ألغرا  التقييمات االكتوارية على النحو التالي: 
 

   2021  2020 

      

 ٪2.20  %2.56   معدل الخصم 

 ٪3.00  %3.00   املعدل املتوقع لزيادة الرواتب 

 

 فيما يلي املبالغ املعنرف بها في الربح أو الخسارة فيما يتعلق بخطط املنافع املحددة:
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      تكلفة الخدمة:

 5,934  5,515   الحالية تكلفة الخدمة 

 1,069  816   مصاريف الفوائد 

   6,331  7,003 

 

 املبالغ املعنرف بها في الدخل الشامل كالتالي: 
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 3,134  1,571   األرباح والخسائر االكتوارية الناشئة عن التغيرات في االفنراضات 

 -  945   آخر لصافي الناامات املنافع املحددة إعادة قياس 

   2,516  3,134 

 

 إن املبلغ الوارد في بيان املركز املالي الناش ئ عن الناامات املجموعة فيما يتعلق بخطط املنافع املحددة هو على النحو التالي: 
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 38,162  36,199   اللناامات املنافع املحددةالقيمة الحالية 

 

 



 

 

46        

   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 )تتمة( ذمم دائنة ومطلوبات أخرى  . 21

 )تتمة( خطط منافع التقاعد  21-1

 )تتمة(خطة املنافع املحددة  21-1-2

 الحركات في القيمة الحالية اللناامات املنافع املحددة:فيما يلي 
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 35,324  38,162   يناير  1الرصيد في 

 5,934  5,515   تكلفة الخدمة 

 1,069  816   مصاريف الفوائد 

 3,134  (2,516)   القياس إعادة )ربح( / خسارة 

 (7,299)  (5,778)   منافع مدفوعة خالل السنة

 38,162  36,199   ديسمبر  31الرصيد في 

 

ت الحساسية أدناه بناًء  اإلكتوارية الهامة لتحديد الناامات املنافع املحددة في معدل الخصم واملعدل املتوقع لزيادة الرواتب ومعدل الدوران. تم تحديد تحليال تتمثل االفنراضات 

 جميع االفنراضات األخرى. على التغيرات املحتملة بشكل معقول في االفنراضات ذات الصلة التي تحد  في نهاية فنرة التقرير، مع الحفاظ على مبات

 

  ، نقطة أساس   50٪ درهم( وإذا كان معدل الخصم أقل بمقدار  5.2:  2020٪ )4.9سينخفض الناام املزايا املحددة بنسبة    ،نقطة أساس  50إذا كان معدل الخصم أعلى بمقدار  

 ٪(. 5.6: 2020٪ )5.3فإن الناام املزايا املحددة سيرتفع بنسبة 

 

٪ مليون درهم( وإذا انخفض املعدل املتوقع لزيادة 5.4:  2020٪ )5.1فإن الناام املزايا املحددة سيرتفع بنسبة    ،نقطة أساس  50ع لزيادة الراتب بمقدار  إذا زاد املعدل املتوق

 ٪(. 5.1: 2020٪(. )4.8سينخفض الناام املزايا املحددة بنسبة  ،نقطة أساس 50الرواتب بمقدار 

 

 للتغير الفعلي في الناامات املنافع املحددة حيث أنه من غير املحتمل أن تحد  التغي 
ً
يرات في االفنراضات بمعزل عن بعضها  قد ال يكون تحليل الحساسية املذكور أعاله ممثال

 رابطة. البعض حيث أن بعض االفنراضات قد تكون من

 

قة  تم احتساب القيمة الحالية اللناامات املنافع املحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة في نهاية فنرة التقرير، وهي نفس الطري  ،عند عر  تحليل الحساسية أعاله

 املطبقة في حساب مطلوبات الناامات املنافع املحددة املعنرف بها في بيان املركز املالي. 
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 )تتمة( ذمم دائنة ومطلوبات أخرى  . 21

 مطلوبات اإليجار  21-2

 تحليل االستحقاق ملطلوبات اإليجار هو على النحو التالي: 

 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 12,576  5,920   1السنة 

 9,331  7,603   2السنة 

 4,335  5,810   3السنة 

 3,219  2,576   4السنة 

 -  2,307   5السنة 

 -  5,789   بعد ذلك

   30,005  29,461 

 

 لم تبدأ. و  ملزمةفي نهاية فنرة التقرير، ال توجد عقود إيجار 
 

الدفنرية ملوجودات حق االستخدام ومطلوبات   القيمة  تحديد  في  استخدامه  يتم  الذي  الهام  االفنرا   أخرى، هو  أمور  بين  تحليالت معدل الخصم، من  تم تحديد  اإليجار. 

 نقطة أساس في معدل الخصم في نهاية فنرة التقرير، مع الحفاظ على مبات جميع االفنراضات األخرى.  50الحساسية الواردة أدناه بناًء على تغيير قدره  

 

 الزيادة / )النقص( في مصروف االستهالك  الزيادة / )النقص( في مصاريف الفوائد  

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        

 (112)  181  136  164 نقطة أساس  50معدل الخصم أعلى بواقع 

 115  (179)  (137)  (136) نقطة أساس  50معدل الخصم أقل بواقع 

 

 زكاة مستحقة الدفع  21-3

 الزكاة إلى صندوق الزكاة في دولة اإلمارات العربية املتحدة.   مدفوعات يتم تحويل  . و الرقابة الشرعية الداخلية   هيئة تتم مراجعة حسابات الزكاة واملوافقة عليها سنوًيا من  

 

 رأس املال  . 22

سهما بقيمة درهم واحد لكل سهم(.   1,737,383,050:  2020واحد لكل منهم )سهما بقيمة درهم    1,737,383,050يتكون رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع للبنك من  

 وتحمل األسهم املدفوعة بالكامل صوًتا واحًدا للسهم الواحد وتتمتع بحقها في توزيعات األرباح. 

 

 سندات الشق األول من رأس املال .23

سندات رأسمالية من الشق األول )"السندات الرأسمالية"( من خالل كيان لغر  خاص هو س ي بي آي تايير وان برايفت ليمتد )"املصدر"(،    2015ديسمبر    23أصدر البنك في  

ُمعدلة من النسبة السابقة   ٪6بنسبة  حمل فائدة  مليون درهم(. تعد هذه السندات الرأسمالية سندات رأسمالية دائمة وت   459.125مليون دوالر أمريكي )  125بقيمة بلغت  

سنويا( خالل "الفنرة األولية". وبعد الفتـرة األولية، وفي كل تاريخ إعادة تسعير،   ٪4.71)محتسبة على أساس متوسط معدل املقايضة لست سنوات باإلضافة إلى    ٪6.5البالغة  

.  ٪4.71عدل املقايضة لست سنوات باإلضافة إلى هامش يتم احتساب الفائدة لفنرة إعادة التسعير التالية بمتوسط م
ً
 سنويا

 

عرف "الفتـرة األولية" بالفتـرة )من ومتضمنة( تاريخ اإلصدار  يتم سداد  
ُ
وحتى )باستثناء( تاريخ الطلب الفائدة على هذه السندات الرأسمالية بشكل نصف سنوي في آخر الفنرة. وت

"تاريخ   2022يونيو  23في ه تاريخ الطلب األول ونفس اليوم على مدار ست سنوات تالية. ويحق للبنك املطالبة بهذه السندات الرأسمالية األول. ويعرف "تاريخ إعادة التسعير" بأن

 الطلب األول" وفي كل تاريخ دفع فائدة بعد ذلك.
 

فع فوائد بناًء على تقديره الخاص. وال يحق لحامل تلك السندات الرأسمالية  تعد سندات الشق األول من رأس املال دائمة ومانوية وغيـر مضمونة. ويجوز للبنك اختيار عدم د

 املطالبة بالفائدة، وال يعد اختيار البنك عدم سداد الفائدة حدما من أحدا  التخلف عن السداد  
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 احتياطيات . 24

 احتياطي نظامي 24-1

 للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة والنظام ا
ً
 تحويل  وفقا

ً
على األقل من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي النظامي حتى يعادل   ٪10ألساس ي للبنك، يتم سنويا

 من رأس املال املدفوع. 50٪

 

 احتياطي عام 24-2

 تحويل 
ً
 للنظام األساس ي للبنك، يتم سنويا

ً
 من القيمة االسمية لرأس املال املصدر.  ٪50يعادل على األقل من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي العام حتى  ٪10وفقا

 

 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات 24-3

 ادلة من خالل الدخل الشامل ا خر.يمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات األرباح والخسائر املنراكمة الناشئة عند إعادة تقييم املوجودات املالية املحملة بالقيمة الع 

 

 مصرف اإلمارات املركزي مخصص  احتياطي 24-4

 مصرف اإلمارات املركزي احتياطي مخصص 

 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 215,989  273,491   احتياطي املخصص املحدد 

   273,491  215,989 

 

 احتياطي املخصص املحدد  24-4-1
 

 لمت لبات املصرف املركزي الزائد عن مخصص الخسائر االئتمانية  مصرف اإلمارات املركزي وفقا ملتطلبات  
ً
، یتم تحویل فائ  مخصصات انخفا  قیمة االئتمان المحسوبة وفقا

رباح المحتجزة. هذا إلی "احتیا ي المخصص المحدد" على أنها تخصيص من األ   9املتوقعة الخاص بتعرضات املرحلة الثالثة املحسوب وفًقا للمعيار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

ارتفاع    :2020مليون درهم )  57.5بلغ  االحتياطي غير متاح لسداد توزيعات األرباح. وفيما لو اتخذت املجموعة مخصًصا وفًقا ملتطلبات املصرف املركزي، النخفض الربح للسنة بم

 مليون درهم(.  7.3 بقيمة

 

 احتياطي املخصص العام  24-4-2
 

 لمت لبات   ٪1.5، یتم تحویل فائ  مخصصات انخفا  قیمة االئتمان بنسبة ارات املركزي مصرف اإلم وفًقا ملتطلبات 
ً
من املوجودات املرجحة بمخاطر االئتمان المحسوبة وفقا

إلی "احتیا ي   9لتقاریر المالیة رقم  ي لاملصرف املركزي الزائد عن مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة لتعرضات املرحلة األولى واملرحلة الثانية املحسوب وفًقا للمعيار الدول

 الرتفع ا ملتطلبات املصرف املركزي،  املخصص العام" على أنها تخصيص من األرباح المحتجزة. هذا االحتياطي غير متاح لتوزيعات األرباح. وفيما لو اتخذت املجموعة مخصًصا وفًق 

 مليون درهم(.  33.5الربح للسنة بمبلغ  ارتفع: 2020درهم ) صفرالربح للسنة بمبلغ 
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 )تتمة( احتياطي املخصص العام ا 24-4-2

 الحركة في هذه االحتياطيات كالتالي:

 

  احتياطي عام   احتياطي نظامي 

احتياطي إعادة تقييم  

  االستثمارات

املخصص   احتياطي

صرف اإلمارات  مل الخاص

  املركزي 

املخصص   احتياطي

اإلمارات  صرف مل العام

 املجموع   املركزي 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

2021            

 422,556  -  215,989  ( 68,947)  3,368  272,146 )معاد بيانه(  يناير  1كما في 

 ( 8,692)  -  -  ( 8,692)  -  - الخسارة الشاملة األخرى 

 57,502  -  57,502  -  -  - تحويالت 

 471,366  -  273,491  ( 77,639)  3,368  272,146 )ُمعاد بيانه( ديسمبر  31كما في 

            

2020            

 481,884  33,534  223,377  ( 57,127)  11,104  268,778 )معاد بيانه(  يناير  1كما في 

 ( 11,820)  -  -  ( 11,820)  -  - الخسارة الشاملة األخرى 

 ( 45,290)  ( 33,534)  ( 7,388)  -  ( 7,736)  3,368 تحويالت 

 422,556  -  215,989   ( 68,947)  3,368  272,146 )ُمعاد بيانه( ديسمبر  31كما في 

 

 الحصص غير املسيطرة  . 25

 مبينة أدناه.إن الحصص غير املسيطرة فيما يتعلق بالشركة التابعة غير اململوكة بالكامل للمجموعة 

 

  نسبة امللكية وحقوق التصويت 

 األرباح / )الخسائر( املخصصة 

 الحصص غير املسيطرة   للحصص غير املسيطرة للسنة

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

            

 311  312  (1)  1  ٪99.4  ٪99.4 للوساطة املالية ذ.م.مالشركة الدولية 

 61,015  69,762  61,015  8,777  ٪52.8  ٪52.8 كي بي أيأيه 

     8,778  61,014  70,104  61,326 
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 )تتمة(  الحصص غير املسيطرة . 25

 جوهرية غير مسيطرة مبينة أدناه. املعلومات املالية امللخصة أدناه املبالغ قبل املحذوفات داخل املجموعة. حقوق  ب   تتمتع التي  بخصوص أيه كي بي أي  ت املالية امللخصة  تمثل املعلوما 
 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 129,269  147,865 املوجودات املتداولة 

 -  - املوجودات غير املتداولة 

 129,269  147,865 وجودات إجمالي امل
    

    املطلوبات املتداولة 

    مطلوبات غير متداولة 

 129,269  147,865 ُمالك أيه كي بي أي حقوق امللكية املنسوبة إلى 

 -  - غير املسيطرة  األطراف 

 129,269  147,865 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 
    

 129,269  18,596 الربح أو الخسارةصافي الدخل من املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل 

 -  - مصاريف 

 129,269  18,596 للسنةالربح 

 -  - الدخل الشامل ا خر للسنة 

 129,269  18,596 إجمالي الدخل الشامل للسنة
    

    ربح السنة العائد إلى:

 129,269  9,819 ُمالك أيه كي بي أي 

 -  8,777 غير املسيطرة  األطراف 

 18,596  129,269 

    :مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى

 129,269  9,819 ُمالك أيه كي بي أي 

 -  8,777 غير املسيطرة  األطراف 

 18,596  129,269 
 

 إيرادات الفوائد  . 26
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 603,479  472,381   قرو  وسحوبات على املكشوف

 12,247  8,954   كمبياالت مخصومة 

 36,792  29,943   أدوات الدين 

 14,011  1,546   ودائع لدى بنوك 

   512,824  666,529 
 

 إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية . 27
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 14,711  11,696   مرابحة 

 12,008  17,703   إجارة 

 14,433  20,231   صكوك إسالمية 

 46  27   وكالة

   49,657  41,198 
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 مصاريف الفوائد  28

 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 210,678  137,384   ودائع العمالء 

 51,038  23,983   قرو  من بنوك أخرى 

 13,125  16,370   أخرى 

   177,737  274,841 
 

 توزيعات ملودعي الودائع اإلسالمية . 29
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 15,223  7,635   الودائع اإلسالمية للعمالء 

 61  1,034   ودائع استثمارية إسالمية من بنوك 

   8,669  15,284 
 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  .30
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      إيرادات الرسوم والعموالت: 

 55,515  51,067   عمولة على منتجات التمويل التجاري 

 39,864  24,639   رسوم خدمات استشارية 

 23,339  27,172   رسوم إدارة التسهيالت 

 8,109  5,270   رسوم خدمة الحساب

 6,484  6,997   رسوم وعموالت بنكية

 5,680  4,007   عموالت التأمين 

 13,284  8,607   رسوم متعلقة بالبطاقات االئتمانية 

 5,689  6,308   رسوم املقاصة والتسوية 

 3,347  1,897   أخرى 

   135,964  161,311 

      مصاريف الرسوم والعموالت: 

 (8,233)  (7,594)   مصاريف متعلقة بالبطاقات االئتمانية 

 (7,147)  (7,226)   أخرى 

   (14,820 )  (15,380 ) 

   121,144  145,931 
 

 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي  .31
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 22,193  13,377   أرباح الصرف األجنبي 

 127,515  18,891   من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الدخل  صافي

 22,300  7,433   إطفاء ربح اليوم األول 

 -  30,020   الربح من بيع عقارات 

 4,582  4,845   أخرى 

   74,566  176,590 
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 مصاريف عمومية وإدارية  .32
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 149,291  173,705   ةرواتب ومصاريف ذات عالق

 3,118  3,593   املساهمات املحددة مساهمات لخطة 

 1,800  3,622   إيجارات 

 17,177  18,288   إطفاء موجودات غير ملموسة 

 19,981  20,923   استهالك ممتلكات ومعدات 

 3,126  2,823   استهالك استثمارات عقارية 

 233  81   مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

 7,886  9,001   مصاريف التأمين 

 10,317  13,952   رسوم استشارة

 24,469  23,071   تكاليف صيانة 

 26,722  33,578   أخرى 

   302,637  264,120 
 

 صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات مالية .33
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 442,576  240,282   صافي الخسائر االئتمانية املتوقعة املحّمل للسنة

 ( 44,225)  ( 44,818)   مبالغ مسنردة مقابل شطب القرو 

 1,480  2,557   أخرى 

   198,021  399,831 
 

 صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات غير مالية .34
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 39,915  5,231   خسارة االنخفا  في قيمة املخزون العقاري 

 724  (1,265)   خسارة االنخفا  في قيمة االستثمارات العقارية

 ( 911)  -   ت خسارة االنخفا  في قيمة املمتلكات واملعداعكس 

 (2,558)  (3,402)   خسارة االنخفا  في قيمة موجودات غير مالية أخرى )عكس( / 

   564  37,170 
 

 مطلوبات طارئة والتزامات  .35

ضمانات مالية وخطابات اعتماد والناامات أخرى غير مسحوبة لتوفير   تشملغير قابلة لإللغاء ومطلوبات طارئة،    تعهداتاملجموعة عدة    تبرملتلبية الحاجات املالية للعمالء،  

درج في بيان املركز املالي املوحد، فهي تتضمن مخاطر ائتمان
ُ
 ية وهي بالتالي جزء من املخاطر التي تتعر  لها املجموعة بصورة عامة. القر . بالرغم من أن هذه االلناامات قد ال ت

 

 خطابات اعتماد وضمانات  35-1

وقوع أمر محدد متعلق باستيراد وتصدير  تلزم خطابات االعتماد والضمانات )بما في ذلك االعتمادات املستندية االحتياطية( املجموعة بتأدية دفعات بالنيابة عن العمالء في حال  

 لبضائع. تحمل الضمانات واالعتمادات املستندية االحتياطية مخاطر ائتمان شبيهة للقرو .ا

ملحاسبیة التي سیتم االعنراف بھا في نھایة  إن املبالغ التعاقدية للمطلوبات الطارئة مبينة في الجدول التالي حسب الفئة. تمثل املبالغ الواردة في الجدول الحد األقص ى للخسائر ا 

 العقد. فنرة الت
ً
 قریر إذا لم تتمكن األطراف األخرى من األداء وفقا

 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 2,446,470  2,255,534   ضمانات 

 276,340  146,235   اعتمادات مستندية 

   2,401,769  2,722,810 
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 )تتمة( مطلوبات طارئة والتزامات .35

 أخرى  مطلوبات 35-2

في تسهيالت قرو  معتمدة. املبالغ الواردة في هذا الجدول فيما يتعلق    املطلوباتقائمة غير قابلة لإللغاء لتوفير القر . وتتمثل هذه    مطلوباتفي أي وقت، لدى املجموعة  

 بالكامل. سدادهاتفنر  أن املبالغ تم  باملطلوبات
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 2,183,135  1,766,778   الناامات القرو 

 1,567  4,586   الناامات رأسمالية 

   1,771,364  2,184,702 

 

ضة  .36
ا
 ربحية السهم األساسية واملخف

املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة تحتسب ربحية السهم بقسمة ربح السنة العائد ملالك البنك بعد خصم الفوائد املدفوعة على سندات الشق األول من رأس املال، على  

 خالل الفنرة كما يلي:
 

 من العمليات املستمرة واملتوقفة   من العمليات املستمرة  

 2021  2020  2021  2020 

        

 ( 27,336)  121,777  ( 27,336)  121,777 الفنرة العائد إلى مالك البنك )ألف درهم( ربح / )خسارة( 

 -  -  -  - سندات الشق األول من رأس املال )ألف درهم( الفوائد على 

 121,777  (27,336 )  121,777  (27,336 ) 

        

 1,737,383  1,737,383  1,737,383  1,737,383 املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة )با الف( 

        

 (0.016)  0.070  (0.016)  0.070 الربحية األساسية واملخّفضة للسهم )بالدرهم(

 

 النقد وما في حكمه  .37

 يتألف النقد وما في حكمه املدرج في بيان التدفقات النقدية املوحد من املبالغ التالية املدرجة في بيان املركز املالي املوحد: 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

 1,522,628  3,303,280   بنوك مركزية نقد وأرصدة لدى 

 79,961  98,985   ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

   3,402,265  1,602,589 

: احتياطي نظامي 
ً
 ( 205,477)  ( 354,741)   ( 6)إيضاح  لدى بنوك مركزيةناقصا

: شهادات إيداع بفنرة استحقاق أصلية مدتها أكمر من 
ً
  90ناقصا

ً
 ( 400,000)  -   يوما

   3,047,524  997,112 
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 تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية  .38

 املوجودات واملطلوبات املالية غير املشتقة 38-1

 املجموع   بالتكلفة املطفأة   بالقيمة العادلة  

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

         )معاد بيانه(    

            املوجودات املالية غير املشتقة

 1,522,628  3,303,280  1,522,628  3,303,280  -  - بنوك مركزية نقد وأرصدة لدى 

 79,961  98,985  79,961  98,985  -  - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

 10,654,209  12,266,982  10,654,209  12,266,982  -  - قرو  وسلفيات للعمالء 

 596,307  627,470  596,307  627,470  -  - موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 2,468,503  3,238,483  2,468,503  3,238,483  -  - ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 248,594  256,955  -  -  248,594  256,955 ي أوراق مالية بالقيمة العادلة استثمارات ف

بالتكلفة  مقاسة  مالية  أوراق  في  استثمارات 

 1,537,078  1,338,114  1,537,078  1,338,114  -  - املطفأة 

 256,955  248,594  20,873,314  16,858,686  21,130,269  17,107,280 

بالقيمة العادلة من   - موجودات مالية مشتقة  

 33,506  16,917  -  -  33,506  16,917 خالل الربح أو الخسارة 

 273,872  282,100  20,873,314  16,858,686  21,147,186  17,140,786 

            املطلوبات املالية غير املشتقة

 306,048  16,182  306,048  16,182  -  - بنوك مركزية أرصدة مستحقة إلى 

 1,292,987  2,262,654  1,292,987  2,262,654  -  - ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 

 10,024,423  11,344,137  10,024,423  11,344,137  -  - ودائع العمالء 

 457,032  1,230,033  457,032  1,230,033  -  - الودائع اإلسالمية للعمالء 

 2,452,574  3,207,785  2,452,574  3,207,785  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 -  -  18,060,791  14,533,064  18,060,791  14,533,064 

بالقيمة العادلة من  - مطلوبات مالية مشتقة 

 35,584  17,976  -  -  35,584  17,976 خالل الربح أو الخسارة 

 17,976  35,584  18,060,791  14,533,064  18,078,767  14,568,648 
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 إدارة املخاطر املالية  .39

 السنة السابقة.   تتعر  املجموعة للمخاطر الرئيسية التالية نتيجة استخدامها لألدوات املالية. إن التعر  لهذه املخاطر وطريقة نشأتها ظل دون تغيير عن

 مخاطر االئتمان  ▪

 مخاطر السيولة  ▪

 مخاطر السوق  ▪

 مخاطر التشغيل  ▪

 

 طر للمجموعة والتي تظل دون تغيير عن السنة السابقة.يوضح القسم التالي سياسات إدارة املخا

 

 مخاطر االئتمان  39-1

يس ي املدر للدخل للمجموعة يتمثل في تشير مخاطر االئتمان إلى مخاطر تكبد الشركة خسارة مالية بسبب إخفاق الطرف املقابل في الوفاء بالنااماته التعاقدية. إن النشا  الرئ 

بما في ذلك االلناامات  وبالتالي فإن مخاطر االئتمان هي املخاطر الرئيسية. تنشأ مخاطر االئتمان بشكل رئيس ي من القرو  والسلف إلى العمالء والبنوك األخرى )قرو  العمالء، 

لموجودات. تضع املجموعة في االعتبار جميع عناصر  ذات الصلة لتقديم القرو  أو تسهيالت بطاقات االئتمان(، واالستثمارات في سندات الدين واملشتقات التي تمثل مركًزا ل

 التعر  ملخاطر االئتمان مثل مخاطر التخلف عن السداد لدى الطرف املقابل واملخاطر الجغرافية ومخاطر القطاع ألغرا  إدارة املخاطر.

 

 إدارة مخاطر االئتمان 39-1-1

 للمجموعة مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان للمجموعة من خالل:  جودة املوجودات التابعةتتولى لجنة 
 

فعال ▪ نظام  ذلك  في  بما  املخاطر،  لتقّبل  العام  اإلطار  إلى  تستند  والتي  االئتمان،  ملخاطر  مناسبة  ممارسات  لديها  املجموعة  أن  من  لتحديد    التأكد  الداخلية،  للرقابة 

 راءات املعلنة للمجموعة واملعايير الدولية للتقارير املالية واإلرشادات اإلشرافية ذات الصلة. املخصصات الكافية بشكل مابت وفًقا للسياسات واإلج

 تحديد وتقييم وقياس مخاطر االئتمان عبر املجموعة، من األداة الفردية إلى مستوى املحفظة. ▪

على ضمانات من املقنرضين، إلجراء تقييم ائتماني مستمر قوي للمقنرضين وضع سياسات ائتمانية لحماية املجموعة من املخاطر املحددة بما في ذلك متطلبات الحصول  ▪

 ومراقبة التعرضات املستمرة مقابل حدود املخاطر الداخلية. 

 الحد من تركياات التعر  للمخاطر وفقا لنوع األصل واألطراف املقابلة والصناعات والتصنيف االئتماني والقطاع الجغرافي...إلخ.   ▪

 وي لهيكل لتفويض الصالحيات فيما يتعلق باملوافقة على التسهيالت االئتمانية وتجديدها.وضع إطار رقابة ق ▪

 لدرجة مخاطر التخلف عن السداد. تخضع درجات تصنيف   ▪
ً
املخاطر وضع نظام تصنيف داخلي ملخاطر املجموعة والحفاظ عليه من أجل تصنيف التعرضات وفقا

 للمراجعة بصورة منتظمة.

ة واألسلوب املستخدم لقياس  ستقبليليات املجموعة لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة، بما في ذلك مراقبة مخاطر االئتمان، وإدماج املعلومات املوضع والحفاظ على عم ▪

 الخسائر االئتمانية املتوقعة. 

خدمة لتقييم وقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة والتحقق من  التأكد من أن املجموعة لديها سياسات وإجراءات معمول بها للمحافظة بشكل مناسب على النماذج املست ▪

 صحتها.

تمانية وحساب الخسائر االئتمانية  إنشاء عملية تقييم وقياس للمخاطر االئتمانية سليمة توفر لها أساًسا قوًيا لألنظمة واألدوات والبيانات الشائعة لتقييم املخاطر االئ ▪

 ملهارات املتخصصة لوحدات األعمال لتعزيز أفضل املمارسات في جميع أنحاء املجموعة إلدارة املخاطر االئتمانية. املتوقعة. تقديم املشورة والتوجيه وا

 

 كاف. تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإجراء عمليات تدقيق منتظمة للتأكد من أن الضوابط واإلجراءات املعمول بها قد تم تصميمها وتنفيذها بشكل
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الئتمان منذ ، تقوم املجموعة بمراقبة جميع املوجودات املالية الخاضعة ملتطلبات انخفا  القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر ا3كما هو مبين باإليضاح 

مدى العمر ارة على أساس الخسائر االئتمانية املتوقعة على  االعنراف املبدئي. إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، سوف تقوم املجموعة بقياس مخصص الخس

 من الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى  الزمني
ً
 شهًرا.  12بدال

 

 تصنيفات املخاطر االئتمانية الداخلية

ئتمانية للمجموعة لتصنيف التعرضات وفًقا لدرجة بوضع والحفاظ على تصنيف املخاطر اال   لجنة جودة املوجواتمن أجل تقليل مخاطر االئتمان، قامت املجموعة بتكليف  

. تعتمد معلومات التصنيف االئتماني على مجموعة من البيانات التي يتم  إمتين وعشرين فئةمخاطر التخلف عن السداد. يتكون إطار تصنيف املخاطر االئتمانية للمجموعة من  

ان القائم على الخبرة. وعند التحليل، يتم أخذ طبيعة التعر  ونوع املقنر  في االعتبار. يتم تحديد درجات  تحديدها للتنبؤ بمخاطر التخلف عن السداد وتطبيق حكم االئتم

 املخاطر االئتمانية باستخدام عوامل نوعية وكمية تدل على مخاطر التخلف عن السداد.

 

تدھور املخاطر االئتمانية. وكلما ازدادت مخاطر االئتمان، تغير الفرق في مخاطر   یتم تصمیم ومعایرة درجات املخاطر االئتمانية بحيث تعکس مخاطر التخلف عن السداد مع

 إل
ً
المبدئي، استنادا االئتمانية عند االعتراف  یتم تخصیص درجة املخاطر  بالنسبة لكل تعر ،  الدرجات االئتمانية.  بين  السداد  المتاحة عن الطرف  التخلف عن  املعلومات  ی 

 .لتعرضات ويتم تحديث درجة املخاطر االئتمانية لتعكس املعلومات الحالية. إجراءات املراقبة املتبعة تعتبر عامة ومصممة حسب نوع التعر  المقابل. تتم مراقبة جميع ا

 

 لرصد حاالت تعر  املجموعة:
ً
 يتم استخدام البيانات التالية عادة

 سجل السداد، بما في ذلك نسب السداد وتحليل التقادم. ▪

 املمنوح.مدى استخدام الحد  ▪

 التحمل )سواء املطلوب أو املمنوح(. ▪

 التغيرات في الظروف التجارية واملالية واالقتصادية. ▪

 معلومات التصنيف االئتماني املتوفرة من قبل وكاالت تصنيف خارجية.  ▪

 لك. بالنسبة ملخاطر األفراد: البيانات الناتجة داخلًيا عن سلوك العميل ومقاييس القدرة على التحمل وما إلى ذ  ▪

الية املدققة، وتحليل بيانات السوق بالنسبة ملخاطر الشركات: املعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق املراجعة الدورية مللفات العمالء بما في ذلك مراجعة البيانات امل  ▪

 ي القطاع املالي الذي يعمل فيه العميل وإلخ.مثل أسعار مقايضة التخلف عن السداد االئتماني أو السندات املدرجة عند توفرها، وتقييم التغيرات ف

 

تقوم املجموعة بتحصيل تستخدم املجموعة درجات املخاطر االئتمانية كأحد املعطيات األساسية لتحديد هيكل آجال احتمال التخلف عن السداد مقابل حاالت التعر .  

االئتمانية التي يتم تحليلها وفقا لالختصاص أو املنطقة ووفقا لنوع املنتج واملقنر  وكذلك تصنيف  معلومات األداء ومعلومات التخلف عن السداد حول تعرضها للمخاطر  

دم الجدول أدناه توضيحا من  املخاطر االئتمانية. إن املعلومات املستخدمة مستمدة من مصادر داخلية وخارجية على حد سواء اعتمادا على املحفظة التي تم تقييمها. يق

 ملخاطر االئتمانية الداخلية للمجموعة إلى التصنيفات الخارجية.تصنيف درجات ا
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 تصنيف موديز    الوصف    درجة املخاطر 

 

 Aaa مخاطر ضئيلة إلى معتدلة     1

 Aa1 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة     + 2

 Aa2 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة     2

 Aa3 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة     -2

 A1 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة     3

 A2 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة     3

 A3 معتدلة  مخاطر ضئيلة إلى    -3

 Baa1 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة     4

 Baa2 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة     4

 Baa3  رقابة قياسية     -4

 Ba1 رقابة قياسية    + 5

 Ba2 رقابة قياسية    5

 Ba3 رقابة قياسية    -5

 B1 تحت املالحظة ومراقبة خاصة     + 6

 B2 تحت املالحظة ومراقبة خاصة     6

 B3 تحت املالحظة ومراقبة خاصة     -6

 Caa1 تحت املالحظة ومراقبة خاصة     7

 Caa2 قبة خاصة تحت املالحظة ومرا    7

 Caa3 تحت املالحظة ومراقبة خاصة     -7

 Ca - C  متعمرة: دون املستوى     8

 Ca - C متعمرة: مشكوك في تحصيلها     9

 Ca - C متعمرة: منخفضة القيمة     10

 

. املعايير املستخدمة تشمل كال من التغييرات الكمية في تستخدم املجموعة معايير مختلفة لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير لكل محفظة موجودات

 حاالت احتمال التخلف عن السداد وكذلك التغييرات النوعية. يلخص الجدول أدناه بعض املؤشرات النوعية اإلرشادية التي تم تقييمها. 

 

 املؤشرات النوعية التي تم تقييمها   

التغيرات في سلوك األداء لدى املقنر  أو املحفظة )أيام التأخر عن السداد(، نسبة القر  إلى القيمة تخفيض التصنيف الداخلي،    قرو  األفراد 

)قرو  الرهن العقاري(، تمديد ا جال املمنوحة، التحمل أو إعادة الهيكلة الفعلية أو املتوقعة، أصحاب العمل املدرجين على القائمة 

 س في الظروف االقتصادية، القرو  غير املضمونة املسددة على دفعة واحدة.السوداء أو فقدان الوظيفة، التغير املعاك 

تغير جوهري في النتائج التشغيلية للجهة املقنرضة، تغير سلبي جوهري في البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التكنولوجية، التحمل أو    قرو  الشركات 

رة ملشكالت للتدفقات النقدية والسيولة، أيام التأخر في السداد، تخفيض التصنيف إعادة الهيكلة الفعلية أو املتوقعة، العالمات املبك

الداخلي، زيادة جوهرية في التعر  عند التخلف عن السداد بسبب التغير في قيمة الضمانات، القرو  غير املضمونة املسددة على 

 دفعة واحدة. 

 االئتمان، تصنيفات االئتمان الخارجيةالزيادة الجوهرية في هامش   مبالغ مستحقة من البنوك 

 الزيادة الجوهرية في هامش االئتمان، تصنيفات االئتمان الخارجية  أدوات دين 

 الزيادة في املخاطر االئتمانية لألدوات املالية األخرى للمقنر   عقود الضمانات املالية 
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باستخدام معاییر مماملة لقرو  الرھن    یتم تقییم التزامات القرو  إلی جانب فئة القر  التي تلتزم المجموعة بتوفیرھا، أي یتم تقییم االلتزامات الخاصة بتقديم الرھن العقاري 

 زامات لتقدیم قر  الشرکات باستخدام معاییر مماملة لقرو  الشرکات. العقاري، في حین یتم تقییم االلت

 

ما تتجاوز فنرة استحقاق بصرف النظر عن نتيجة التقييم السابق، تفنر  املجموعة أن مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ االعنراف املبدئي عند

، ما لم يكن لدى امل 30الدفعات التعاقدية 
ً
 جموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم تظهر خالف ذلك. يوما

 

دة الجوهرية في مخاطر االئتمان يتم  لدى املجموعة إجراءات مراقبة للتأكد من فاعلية املعايير املستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان، مما يعني أن الزيا

يوًما. تقوم املجموعة بإجراء اختبارات دورية وفقا للتحليل التاريخي لتصنيفها   30ا يصبح األصل متأخر السداد ملدة  تحديدها قبل أن التعر  للتخلف عن السداد أو عندم

 للنظر فيما إذا كانت موجهات مخاطر االئتمان التي أدت إلى التخلف عن السداد تم إظهارها بدقة في التصنيف في الوقت املناسب. 

 

 يةإدراج املعلومات املستقبل 39-1-3

ألولي بها وقياس الخسائر االئتمانية تقوم املجموعة بدمج املعلومات التطلعية في كل من تقييمها ملا إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعنراف ا

يتم حساب الخسائر االئتمانية املتوقعة لكل سيناريو ويتم ترجيحه  خط األساس والعكس.    -  مستقبلييناملتوقعة. تم تحديد خسائر االئتمان املتوقعة باستخدام سيناريوهين  

 حسب احتمالية حدو  ذلك السيناريو. 

 

تصوغ املجموعة وجهة نظر "حالة أساسية" لالتجاه   ،استناًدا إلى البيانات التاريخية حول مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية املقدمة من الهيئة الحكومية والسلطة النقدية 

األكمر ترجيًحا ويتماش ى مع املعلومات  املستقبلي للتوقعات االقتصادية التي تحرك معدالت التخلف عن السداد لكل محفظة من األدوات املالية. يمثل السيناريو األساس ي النتيجة  

 سنراتيجي وإعداد املياانية وأنشطة األعمال األخرى. السيناريو املعاكس يمثل نتائج أكمر تشاؤما. التي تستخدمها املجموعة ألغرا  أخرى مثل التخطيط اال 

 

حددت املجموعة وومقت   ،د الكليأعادت املجموعة تطوير نماذج االقتصاد الكلي ملعالجة أوجه القصور املحددة في النماذج الحالية. باستخدام منهجية قوية لنمذجة االقتصا

لكلي التي نشرتها الهيئات  قتصاد الكلي الرئيسية التي تدفع التغيير في معدالت التخلف عن السداد لكل محفظة من األدوات املالية. بعد بيانات وتوقعات االقتصاد اعوامل اال

جموعة لدمج املعلومات التطلعية في هيكل مصطلح  استخدمت املجموعة من قبل امل  ،الحكومية والسلطات النقدية مثل املصرف املركزي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

 لكل سيناريو.  احتمالية التعمر

 ( 2 م/  درهم ،السكن سعر)متوسط  احتمالية تعمر العقارات ▪

 )النسبة املئوية للتغير على أساس سنوي( الخسائر االئتمانية املتوقعة ▪

 انتاج النفط )الف برميل يوميا(  ▪

 (ألمريكي ا بالدوالر) النفط برميل سعرمتوسط  ▪

 ( سنوي  أساس على التغير٪) املستهلك  أسعار مؤشرمتوسط  ،التضخم ▪

 يبور اإل : في اإلمارات بين البنوك نسبة الربح املعروضة ▪

 مؤشر أسعار أسهم دبي: املؤشر العام لسوق دبي املالي  ▪

 مليار درهم(  2010االستثمار الحقيقي السنوي لدولة اإلمارات العربية املتحدة )أسعار  ▪

 مليار درهم(  2010اإلمارات العربية املتحدة السنوية )أسعار دولة واردات  ▪

 مليار درهم(  2010لدولة اإلمارات العربية املتحدة )أسعار الفعلي االستهالك السنوي  ▪

 

الية ذات الصلة بناًء على تحليل البيانات التاريخية على امل  وجوداتالسداد ملحافظ امل  التعمر فيتم تطوير العالقات املتوقعة بين مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية ومعدالت  

 مدى السنوات الثماني املاضية. تتم مراجعة النماذج ومراقبتها للتأكد من مالءمتها في نهاية كل فنرة تقرير.
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دولة اإلمارات في  2024إلى  2022من  للسنوات 2021ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية املدرجة في السيناريوهات االقتصادية املستخدمة في 

 وبالتالي فهي الدولة التي لها تأمير جوهري على الخسائر االئتمانية املتوقعة. أعمالها، املجموعةتمارس فيها العربية املتحدة، وهي الدولة التي 
 

  2022 2023 2024 

     ( 2 م/  درهم، السكن سعر )متوسط  احتمالية تعثر العقارات

 11,106 10,682 10,292  سيناريو الحالة األساسية ▪

 9,728 9,275 8,761  السيناريو العكس ي  ▪

     

     )النسبة املئوية للتغير على أساس سنوي(  االئتمانية املتوقعةالخسائر 

 ٪3.30 ٪3.31 ٪3.26  سيناريو الحالة األساسية ▪

 ٪3.14 ٪3.14 ٪0.05  السيناريو العكس ي  ▪

     

     انتاج النفط )الف برميل يوميا( 

 2,99 2,912 2,840  سيناريو الحالة األساسية ▪

 2,803 2,721 2,655  السيناريو العكس ي  ▪

     

     (األمريكي بالدوالر ) النفط برميل سعر متوسط  

 61.20 60.00 59.75  سيناريو الحالة األساسية ▪

 48.25 41.83 37.47  السيناريو العكس ي  ▪

     

     ( سنوي  أساس على التغير%) املستهلك أسعار  مؤشر التضخم، متوسط 

 ٪2.00 ٪2.00 ٪2.00  سيناريو الحالة األساسية ▪

 ٪1.95 ٪1.63 ٪1.36  السيناريو العكس ي  ▪

     

     يبور اإل : في اإلمارات بين البنوك نسبة الربح املعروضة

 ٪1.46 ٪1.00 ٪0.69  سيناريو الحالة األساسية ▪

 ٪0.88 ٪0.60 ٪0.36  السيناريو العكس ي  ▪

     

     مؤشر أسعار أسهم دبي: املؤشر العام لسوق دبي املالي

 3,154 3,004 2,843  سيناريو الحالة األساسية ▪

 1,831 1,635 1,488  السيناريو العكس ي  ▪

     

     مليار درهم(  2010االستثمار الحقيقي السنوي لدولة اإلمارات العربية املتحدة )أسعار  

 52.93 51.51 50.12  سيناريو الحالة األساسية ▪

 43.35 42.26 41.36  السيناريو العكس ي  ▪

     

     مليار درهم(  2010اإلمارات العربية املتحدة السنوية )أسعار دولة واردات 

 298.79 290.65 282.68  سيناريو الحالة األساسية ▪

 250.54 244.06 238.52  السيناريو العكس ي  ▪

     

     مليار درهم( 2010لدولة اإلمارات العربية املتحدة )أسعار الفعلي االستهالك السنوي 

 132.26 128.66 125.14  سيناريو الحالة األساسية ▪

 112.61 109.68 107.13  السيناريو العكس ي  ▪
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 )تتمة( إدراج املعلومات املستقبلية 39-1-3

دولة اإلمارات في  2023إلى  2021من  للسنوات 2020ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية املدرجة في السيناريوهات االقتصادية املستخدمة في 

 وبالتالي فهي الدولة التي لها تأمير جوهري على الخسائر االئتمانية املتوقعة. أعمالها، املجموعةتمارس فيها وهي الدولة التي  ،العربية املتحدة
 

  2021 2022 2023 

     ( 2 م/  درهم، السكن سعر )متوسط  احتمالية تعثر العقارات

 11,453 11,253 9,889  سيناريو الحالة األساسية ▪

 9,499 9,240 8,091  السيناريو العكس ي  ▪
     

     )النسبة املئوية للتغير على أساس سنوي(  االئتمانية املتوقعةالخسائر 

 ٪2.60 ٪2.20 ٪1.30  سيناريو الحالة األساسية ▪

 ٪2.56 ٪1.72 ٪1.17  السيناريو العكس ي  ▪
     

     انتاج النفط )الف برميل يوميا( 

 3,092 3,144 3,035  سيناريو الحالة األساسية ▪

 3,090 3,054 2,686  السيناريو العكس ي  ▪
     

     (األمريكي بالدوالر ) النفط برميل سعر متوسط  

 64.11 45.66 44.01  سيناريو الحالة األساسية ▪

 60.15 38.81 37.41  السيناريو العكس ي  ▪
     

     ( سنوي  أساس على التغير%) املستهلك أسعار  مؤشر التضخم، متوسط 

 ٪2.00 ٪2.00 ٪1.50  سيناريو الحالة األساسية ▪

 ٪1.85 ٪1.53 ٪0.50  السيناريو العكس ي  ▪
     

     يبور اإل : في اإلمارات بين البنوك نسبة الربح املعروضة

 ٪3.74 ٪1.92 ٪0.79  سيناريو الحالة األساسية ▪

 ٪4.49 ٪2.30 ٪0.94  السيناريو العكس ي  ▪
     

     املاليمؤشر أسعار أسهم دبي: املؤشر العام لسوق دبي 

 2,451 2,434 2,104  سيناريو الحالة األساسية ▪

 1,634 1,623 1,619  السيناريو العكس ي  ▪
     

     مليار درهم(  2010االستثمار الحقيقي السنوي لدولة اإلمارات العربية املتحدة )أسعار  

 52 50 44  سيناريو الحالة األساسية ▪

 42 41 37  السيناريو العكس ي  ▪
     

     مليار درهم(  2010اإلمارات العربية املتحدة السنوية )أسعار دولة واردات 

 291 283 247  سيناريو الحالة األساسية ▪

 244 239 212  السيناريو العكس ي  ▪
     

     مليار درهم( 2010لدولة اإلمارات العربية املتحدة )أسعار الفعلي االستهالك السنوي 

 129 125 110  األساسيةسيناريو الحالة  ▪

 110 107 95  السيناريو العكس ي  ▪
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 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 )تتمة(  إدراج املعلومات املستقبلية 39-1-3

الرئيسية املستخدمة لحساب   مؤشرات االقتصاد الكليالحساسية حول كيفية تغير الخسائر االئتمانية املتوقعة للمحافظ الرئيسية إذا تم استخدام  املجموعة تحليل    أجرت

،  2020ديسمبر    31و    2021ديسمبر    31. يوضح الجدول أدناه إجمالي تكلفة الخسائر االئتمانية املتوقعة لكل محفظة كما في  ٪5التغير في الخسائر االئتمانية املتوقعة بنسبة  

ك إذا كان كل من االفنراضات الرئيسية إذا بقيت االفنراضات املستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة كما هو متوقع )املبلغ كما تم عرضه في بيان املركز املالي(، وكذل 

معزل عن بعضها البعض، ويتم تطبيقها على كل سيناريو مرجح وفقا لالحتماالت يتم استخدامه لوضع تقدير  زيادة أو نقصا. يتم تطبيق التغييرات في    ٪5املستخدمة تتغير بنسبة  

 ناريوهات االقتصادية.الخسائر االئتمانية املتوقعة. وفي الواقع، سيكون هناك ترابط بين مختلف املعطيات االقتصادية، وسيختلف التعر  للحساسية باختالف السي

 
 

  قروض الشركات  األفراد قروض  

مبالغ مستحقة من  

  بنوك 

االستثمارات في 

 األوراق املالية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        2020ديسمبر 

        ( 2 م/  درهم، السكن سعر)متوسط  احتمالية تعمر العقارات

▪ +5 ٪ (884)  -  -  - 

▪ -5٪ 1,008  -  -  - 

        

        )النسبة املئوية للتغير على أساس سنوي( الناتج املحلي اإلجمالي الفعلي

▪ +5 ٪ (224)  -  -  - 

▪ -5٪ 204  -  -  - 

        

        (األمريكي  بالدوالر) النفط برميل سعرمتوسط 

▪ +5 ٪ (0.28)  (3,105)  (46)  (-171) 

▪ -5٪ 0.40  4,483  66  245 

        

        النفط )الف برميل يوميا( انتاج 

▪ +5 ٪ (40)  -  -  - 

▪ -5٪ 50  -  -  - 

        

        مليار درهم(  2010االستثمار الحقيقي السنوي لدولة اإلمارات العربية املتحدة )أسعار 

▪ +5 ٪ (0.39 )  (5,424)  (81)  (300) 

▪ -5٪ 0.36  5,547  82  304 

        

        مليار درهم(  2010اإلمارات العربية املتحدة السنوية )أسعار دولة واردات 

▪ +5 ٪ (0.16)  (1,755)  (26)  (97) 

▪ -5٪ 0.22  2,476  37  135 
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 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 )تتمة(  إدراج املعلومات املستقبلية 39-1-3

 

  قروض الشركات  األفراد قروض  

مبالغ مستحقة من  

  بنوك 

االستثمارات في 

 األوراق املالية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        2020ديسمبر 

        ( 2 م/  درهم، السكن سعر)متوسط  احتمالية تعمر العقارات

▪ +5 ٪ (956 )  -  -  - 

▪ -5٪ 1,135  -  -  - 

        

        )النسبة املئوية للتغير على أساس سنوي( الناتج املحلي اإلجمالي الفعلي

▪ +5 ٪ (449 )  (1)  -  - 

▪ -5٪ 422  1  -  - 

        

        (األمريكي  بالدوالر) النفط برميل سعرمتوسط 

▪ +5 ٪ (1)  (1,341)  (3)  (89 ) 

▪ -5٪ -  1,153  3  77 

        

        برميل يوميا( انتاج النفط )الف 

▪ +5 ٪ (50 )  -  -  - 

▪ -5٪ 62  -  -  - 

        

        مليار درهم(  2010االستثمار الحقيقي السنوي لدولة اإلمارات العربية املتحدة )أسعار 

▪ +5 ٪ (5)  (12,297 )  (25 )  (765 ) 

▪ -5٪ 6  16,194  33  1,003 

        

        مليار درهم(  2010املتحدة السنوية )أسعار اإلمارات العربية  دولة واردات 

▪ +5 ٪ -  (20 )  -  - 

▪ -5٪ -  24  -  1 

        

 

تشمل   مليون درهم.  15ماليين درهم إلى    10بين    ماالتأمير على الخسائر االئتمانية املتوقعة    فسوف ينراوح  ،٪20بنسبة    لسيناريو الحالة األساسيةإذا تم تغيير الوزن املخصص  

 قرو  األفراد وقرو  الشركات في الجدول أعاله الناامات القرو  وعقود الضمان املالي. 
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 قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة   39-1-4

 تم استخدام معايير املخاطر التالية من قبل البنك لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة: 

 احتمال التخلف عن السداد.  ▪

 الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد.  ▪

 التعر  الناتج عن التخلف عن السداد.  ▪
 

بشكل عام من النماذج اإلحصائية املطورة داخلًيا والبيانات التاريخية األخرى ويتم تعديلها لتعكس املعلومات التطلعية املرجحة   املعلوماتيتم اشتقاق هذه    ،كما هو موضح أعاله 

 باالحتمالية.
 

عرف احتمالية التعثـر با
ُ
يتم   ،ًقا. لكل محفظة من األدوات املاليةالحتمال املتوقع بأن مجموعة من املدينين سوف تتخلف عن السداد خالل األفق الزمني املستقبلي املحدد مسبت

نماذج التصنيف ملرافق البيع بالجملة ونماذج معدل التدوير ملنشآت البيع بالتجزئة. تستند هذه النماذج اإلحصائية    -باستخدام نماذج إحصائية قوية  احتمالية التعثـرتقدير 

 كما هو موضح أعاله ليعكس املعلومات التطلعية  الحتمالية التعثـرنفيذ تعديل االقتصاد الكلي إلى بيانات مجمعة داخلًيا تشتمل على عوامل كمية ونوعية. تم ت

 

التعثـريعد   بافنرا   السداد.    الخسارة  التخلف عن  الناتجة عن  للخسائر  تقدير  التعثـربمثابة  بافنرا   الخسارة  املجموعة  النقدية    استناًدا  تقدر  التدفقات  بين  الفرق  إلى 

للموجودات املضمونة توقعات   الخسارة بافنرا  التعثـرستحقة وتلك التي يتوقعها املقر ، مع األخذ في الحسبان التدفقات النقدية من أي ضمانات. تراعي نماذج  التعاقدية امل

وأقدمية املطالبة وتكلفة تحقيق الضمانات ومعدالت  تقييم الضمانات املستقبلية مع األخذ في االعتبار خصومات البيع والوقت الالزم لتحقيق الضمانات والضمانات املتداخلة 

للموجودات غير املضمونة وقت االسنرداد ومعدالت االسنرداد وأقدمية املطالبات.   الخسارة بافنرا  التعثـرالتعافي )أي الخروج من حالة عدم االنتظام في السداد(. وتراعي نماذج  

 يث يتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للقر .يستند الحساب إلى أساس التدفق النقدي املخصوم، ح

 

  بعد تاريخ التقرير، بما في ذلك التعر  الناتج عن التخلف عن السداد هو تقدير للتعر  في تاريخ التخلف عن السداد في املستقبل، مع مراعاة التغيرات املتوقعة في التعر 

املتوقعة في  والفائدة والسحب املتوقع للتسهيالت امللنام بها. يعكس منهج وضع النماذج لدى املجموعة للتعر  الناتج عن التخلف عن السداد التغيرات  سداد املبلغ األساس ي  

ستخدام االلناامات غير املسحوبة وإجراءات  الرصيد القائم على مدار فنرة التعر  للقرو  املسموح بها بموجب الشرو  التعاقدية الحالية، مثل بيانات اإلطفاء والتغيرات في ا

 فظ. التخفيف االئتماني املتخذة قبل التخلف عن السداد. تستخدم املجموعة نماذج التعر  الناتج عن التخلف عن السداد التي تعكس خصائص املحا

 

لسداد خالل فنرة التعاقد القصوى )بما في ذلك خيارات التمديد( التي يتعر  فيها تقوم املجموعة بقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة مع األخذ في االعتبار مخاطر التخلف عن ا

سبة لألدوات املالية مثل البطاقات البنك ملخاطر االئتمان وليس لفنرة أطول، حتى لو كان تمديد العقد أو تجديده يعد من املمارسات الشائعة في مجال العمل. ومع ذلك، بالن

ى طلب  الئتمانية املتجددة وتسهيالت السحب على املكشوف التي تشتمل على قر  وعنصر االلناام غير املسحوب، فإن القدرة التعاقدية للمجموعة علاالئتمانية والتسهيالت ا

املالي لهذه األدوات  بالنسبة  تعاقدي.  فنرة إشعار  إلى  غير املسحوب ال تحد من تعر  املجموعة لخسائر االئتمان  وإلغاء االلناام  الخسائر  السداد  بقياس  تقوم املجموعة  ة، 

إجراءات إدارة املخاطر االئتمانية، حتى    االئتمانية املتوقعة على مدار الفنرة التي تتعر  فيها ملخاطر االئتمان ولن يتم تخفيف إجراءات الخسائر االئتمانية املتوقعة من خالل

عاقدية. هذه األدوات املالية ليس لها أجل أو سداد محدد املدة ولها فنرة إلغاء تعاقدية قصيرة. ومع ذلك، فإن  إذا كانت تلك الفنرة تمتد إلى ما بعد الحد األقص ى من الفنرة الت

اؤها فقط تدار على أساس جماعي ويتم إلغاملجموعة ال تطبق، في اإلدارة اليومية العادية، الحق التعاقدي إللغاء هذه األدوات املالية. ويرجع ذلك إلى أن هذه األدوات املالية  

إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي  عندما تصبح املجموعة على علم بالزيادة في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيالت. يتم تقدير هذه الفنرة األطول مع األخذ في االعتبار  

 حدود أو إلغاء الناام القر . تتوقع املجموعة اتخاذها للتخفيف من الخسائر االئتمانية املتوقعة، على سبيل املثال: تخفيض في

 

 املجموعات القائمة على خصائص املخاطر املشتركة 39-1-5

طر االئتمان ونطاق االستخدام  عندما يتم وضع نموذج للقياس على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات املالية على أساس خصائص املخاطر املشنركة مثل نوع األداة ودرجة مخا

 عة املجموعات على أساس منتظم للتأكد من أن كل مجموعة تتألف من التعر  املتجانس. ونوع الضمان. تتم مراج 

 

 جودة االئتمان 39-1-6

 تركيز مخاطر االئتمان 

الجدول إجمالي املبالغ  الواردة في  تعر  الجداول التالية تحليل لنركياات مخاطر االئتمان للمجموعة حسب فئة املوجودات املالية، مع مراعاة انخفا  القيمة. تمثل املبالغ  

 لي. الدفنرية. وبالنسبة اللناامات القرو  وعقود الضمانات املالية، تمثل املبالغ في الجدول املبالغ امللنام بها أو املضمونة، على التوا
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 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6
 

 2020  2021   التركيز وفقا للقطاع

 ألف درهم   ألف درهم    

      لدى بنوك مركزية أرصدة 

 1,445,477  3,244,596   بنوك مركزية 
      

      ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 79,961  98,984   بنوك أخرى 

      قروض وسلفيات للعمالء 

      قرو  األفراد 

 937,741  802,912   رهونات 

 678,675  464,257   قرو  غير مضمونة 

   1,267,169  1,616,416 

      قرو  الشركات

 2,666,704  556,277   العقارات 

 740,800  2,782,264   اإلنشاءات 

 1,553,648  1,962,327   التجارة 

 512,257  665,741   التصنيع 

 238,681  129,718   النقل والتخزين واالتصاالت

 511,003  942,703   الغاز والكهرباء واملاء 

 2,814,700  3,960,784   أخرى 

   10,999,814  9,037,793 

      موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

      قرو  الشركات

 165,508  175,467   العقارات 

 42,481  82,184   اإلنشاءات 

 17,887  93   التجارة 

 51,867  47,006   التصنيع 

 -  -   النقل والتخزين واالتصاالت

 318,564  322,720   أخرى 

   627,470  596,307 

      ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 92,383  55,051   اإلنشاءات 

 1,998,558  2,708,665   التجارة 

 143,510  242,261   التصنيع 

 234,052  232,506   أخرى 

   3,238,483  2,468,503 

      استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة

 1,367,439  1,265,069   سيادية 

 169,639  73,045   أخرى 

   1,338,114  1,537,078 
      

      التزامات القروض وخطابات االعتماد وعقود الضمانات املالية 

 213,922  173,265   قرو  األفراد 

 271,851  92,405   العقارات 

 2,603,861  2,425,561   اإلنشاءات 

 520,751  307,615   التجارة 

 463,013  348,367   التصنيع 

 62,192  32,523   النقل والتخزين واالتصاالت

 58,184  30,183   الغاز والكهرباء واملاء 

 712,171  758,628   أخرى 

   4,168,547  4,905,945 

   24,983,177  21,687,480 



 

 

65        

   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6

 التركيز وفقا للمنطقة  

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 19,594,829  23,308,511   اإلمارات العربية املتحدة 

 816,928  1,128,940   دول مجلس التعاون الخليجي 

 11,798  2,674   دول عربية أخرى 

 58,642  68,020   أوروبا 

 15,331  45,280   الواليات املتحدة األمريكية 

 932,063  280,063   آسيا 

 257,889  149,689   أخرى 

   24,983,177  21,687,480 
 

 ملخاطر االئتمان وفقا لفئة املوجودات املالية والتصنيف الداخلي واملرحلةالتعرض 

 ملدى تعر  املجموعة ملخاطر االئتمان لكل فئة من فئات املوجودات املالية )خاضعة النخفا  القيمة( والت
ً
صنيف الداخلي واملرحلة دون مراعاة تعر  الجداول التالية تحليال

تحسينات أو  أي ضمانات  وعق  تأميرات  القرو   اللناامات  وبالنسبة  الدفنرية.  املبالغ  إجمالي  الجدول  في  الواردة  املبالغ  تمثل  القيمة.  انخفا   مراعاة  مع  أخرى.  ود  ائتمانية 

 الضمانات املالية، تمثل املبالغ في الجدول املبالغ امللنام بها أو املضمونة، على التوالي. 
 

 لدى بنوك مركزية أرصدة  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية   املرحلة األولى   

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية  

  12املتوقعة ملدة 

  شهرا 

الخسائر االئتمانية  

مدى  املتوقعة على 

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

مدى  املتوقعة على 

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

مدى  املتوقعة على 

 املجموع   العمر الزمني 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           2021ديسمبر  31

 3,244,596  -  -  -  3,244,596  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

 3,244,596  -  -  -  3,244,596  إجمالي القيم الدفترية 

 -  -  -  -  -  الخسائر االئتمانية املتوقعةمخصص 

 3,244,596  -  -  -  3,244,596  القيمة الدفترية 

           

           2020ديسمبر  31

 1,445,477  -  -  -  1,445,477  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

 1,445,477  -  -  -  1,445,477  إجمالي القيم الدفترية 

 -  -  -  -  -  الخسائر االئتمانية املتوقعةمخصص 

 1,445,477  -  -  -  1,445,477  القيمة الدفنرية

 

  



 

 

66        

   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6
 

 ودائع وأرصدة من البنوك  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية   املرحلة األولى   

موجودات منشأة ومشتراة 

   منخفضة القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية  

  شهرا 12املتوقعة ملدة 

الخسائر االئتمانية  

مدى  املتوقعة على 

  العمر الزمني 

الخسائر 

االئتمانية 

مدى  املتوقعة على 

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية املتوقعة  

 املجموع   مدى العمر الزمنيعلى 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           2021ديسمبر  31

 98,985  -  -    98,985  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

 98,985  -  -  -  98,985  إجمالي القيم الدفترية 

 (1,143)  -  -  -  (1,143)  االئتمانية املتوقعةمخصص الخسائر 

 97,842  -  -  -  97,842  القيمة الدفترية 

 

           

           2020ديسمبر  31

 79,961  -  -  -  79,961  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

 79,961        79,961  إجمالي القيم الدفترية 

 ( 98)  -  -  -  ( 98)  املتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية 

 79,863  -  -  -  79,863  القيمة الدفنرية

 

  



 

 

67        

   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6

 قروض األفراد   -قروض وسلفيات للعمالء  ▪
 

  الثالثة املرحلة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية 

 12املتوقعة ملدة 

  شهرا 

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

  العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

  العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

 املجموع   العمر الزمني

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           2021ديسمبر  31

 1,008,251  -  -  -  1,008,251  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

 52,639  -  -  -  52,639  رقابة قياسية

 98,626  -  -  98,626  -  املراقبةعلى قائمة 

 7,093  -  7,093  -  -  دون القياسية 

 6,445  -  6,445  -  -  مشكوك في تحصيلها 

 94,115  -  94,115  -  -  تعرضت النخفا  في القيمة 

 1,267,169  -  107,653  98,626  1,060,890  إجمالي القيم الدفترية 

 ( 47,002)  -  ( 20,646)  ( 15,562)  ( 10,794)  االئتمانية املتوقعة مخصص الخسائر  

 1,220,167  -  87,007  83,064  1,050,096  القيمة الدفترية 

           

           2020ديسمبر  31

 782,303  -  -  -  782,303  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

 28,010  -  -  -  28,010  رقابة قياسية

 702,297  -  -  702,297  -  قائمة املراقبةعلى 

 54,691  -  54,691  -  -  دون املستوى القياس ي 

 7,725  -  7,725  -  -  مشكوك في تحصيلها 

 41,390  -  41,390  -  -  تعرضت النخفا  في القيمة 

 1,616,416  -  103,806  702,297  810,313  إجمالي القيم الدفترية 

 ( 71,077)  -  ( 20,773)  ( 41,263)  (9,041)  الخسائر االئتمانية املتوقعة مخصص 

 1,545,339  -  83,033  661,034  801,272  القيمة الدفنرية 

  



 

 

68        

   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6
 

 الشركاتقروض  -قروض وسلفيات للعمالء  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية 

 12املتوقعة ملدة 

  شهرا 

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

  العمر الزمني

الخسائر 

االئتمانية  

مدى املتوقعة على 

  العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

 املجموع   العمر الزمني

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           2021ديسمبر  31

 2,989,024  -  -  -  2,989,024  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

 3,931,402  -  -  -  3,931,402  قياسيةرقابة 

 1,986,748  -  -  1,986,748  -  على قائمة املراقبة

 240,335  -  240,335  -  -  دون القياسية 

 986,344  -  896,344  -  -  مشكوك في تحصيلها 

 955,961  -  955,961  -  -  تعرضت النخفا  في القيمة 

 10,999,814  -  2,092,640  1,986,748  6,920,426  الدفترية إجمالي القيم 

 (1,062,633)  -  ( 896,091)  ( 113,247)  ( 53,295)  مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

 9,937,181  -  1,196,549  1,873,501  6,867,131  القيمة الدفترية 

           

           )معاد بيانها( 2020ديسمبر  31

 1,766,802  -  -  -  1,766,802  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

 3,604,063  -  -  -  3,604,063  رقابة قياسية

 1,942,183  -  -  1,942,183  -  على قائمة املراقبة

 701,463  -  701,463  -  -  دون املستوى القياس ي 

 74,295  -  74,295  -  -  مشكوك في تحصيلها 

 948,987  -  948,987  -  -  تعرضت النخفا  في القيمة 

 9,037,793  -  1,724,745  1,942,183  5,370,865  إجمالي القيم الدفترية 

 ( 804,773)  -  ( 656,192)  ( 120,540)  ( 28,041)  مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

 8,233,020  -  1,068,553  1,821,643  5,342,824  القيمة الدفنرية 

 

  



 

 

69        

   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6
 

 قروض الشركات -موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية 

  شهرا  12املتوقعة ملدة 

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

  العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

  العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

 املجموع   العمر الزمني

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           2021ديسمبر  31

 63,628  -  -  -  63,628  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

 372,541  -  -  -  372,541  رقابة قياسية

 191,301  -  -  191,301  -  على قائمة املراقبة 

 627,470  -  -  191,301  436,169  إجمالي القيم الدفترية 

 (6,047)  -  -  (2,087)  (3,960)  مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

 621,423  -  -  189,214  432,209  القيمة الدفترية 

           

           2020ديسمبر  31

 79,907  -  -  -  79,907  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

 516,400  -  -  -  516,400  رقابة قياسية

 596,307  -  -  -  596,307  إجمالي القيم الدفترية 

 (2,822)  -  -  -  (2,822)  مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

 593,485  -  -  -  593,485  القيمة الدفنرية 

  



 

 

70        

   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 )تتمة( جودة االئتمان  39-1-6

 ذمم مدينة وموجودات أخرى  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية   املرحلة األولى   

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية  

  12املتوقعة ملدة 

  شهرا 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

 املجموع   العمر الزمني 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           2021ديسمبر  31

 2,559,738  -  -  -  2,559,738  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

 634,196  -  -  -  634,196  رقابة قياسية 

 44,551  -  -  44,551  -  على قائمة املراقبة 

 3,238,485  -  -  44,551  3,193,934  إجمالي القيم الدفترية 

 (4,607)  -  -  (1,476)  (3,131)  مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

 3,233,878  -  -  43,075  3,190,803  القيمة الدفترية 

           

           2020ديسمبر  31

 1,499,818  -  -  -  1,499,818  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

 966,034  -  -  -  966,034  رقابة قياسية 

 2,651  -  -  2,651  -  على قائمة املراقبة 

 2,468,503  -  -  2,651  2,465,852  إجمالي القيم الدفترية 

 (2,395)      ( 67)  (2,328)  املتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية 

 2,466,108  -  -  2,584  2,463,524  القيمة الدفنرية

 

 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية   املرحلة األولى   

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية  

  12املتوقعة ملدة 

  شهرا 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

 املجموع   العمر الزمني 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           2021ديسمبر  31

 797,865  -  -  -  797,865  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

 540,249  -  -  -  540,249  رقابة قياسية 

 1,338,114  -  -  -  1,338,114  إجمالي القيم الدفترية 

 (4,338)  -  -  -  (4,338)  مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

 1,333,776  -  -  -  1,333,776  القيمة الدفترية 

           

           2020ديسمبر  31

 1,005,343  -  -  -  1,005,343  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

 531,735  -  -  -  531,735  رقابة قياسية 

 1,537,078  -  -  -  1,537,078  إجمالي القيم الدفترية 

 (3,002)  -  -  -  (3,002)  املتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية 

 1,534,076  -  -  -  1,534,076  القيمة الدفنرية

  



 

 

71        

   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6

 التزامات القروض وخطابات االعتماد وعقود الضمانات املالية  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية   املرحلة األولى   

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية  

  12املتوقعة ملدة 

  شهرا 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

 املجموع   العمر الزمني 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           2021ديسمبر  31

 1,863,354  -  -  -  1,863,354  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

 1,853,678  -  -  -  1,853,678  رقابة قياسية 

 435,406  -  -  435,406  -  على قائمة املراقبة 

 15,851  -  15,851  -  -  دون القياسية 

 256  -  256  -  -  مشكوك في تحصيلها 

 2  -  2  -    تعرضت النخفا  في القيمة 

 4,168,547  -  16,109  435,406  3,717,032  إجمالي القيم الدفترية 

 ( 31,864)  -  (7,001)  ( 11,989)  ( 12,874)  مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

 4,136,683  -  9,108  423,417  3,704,158  صافي التعر 

           

           2020ديسمبر  31

 2,182,538  -  -  -  2,182,538  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة

 2,505,566  -  -  -  2,505,566  رقابة قياسية 

 192,273  -  -  192,273  -  على قائمة املراقبة 

 3,780  -  3,780  -  -  دون املستوى القياس ي 

 600  -  600  -  -  مشكوك في تحصيلها 

 21,188  -  21,188  -  -  تعرضت النخفا  في القيمة 

 4,905,945  -  25,568  192,273  4,688,104  إجمالي القيم الدفترية 

 ( 21,619)  -  (4,988)  (4,421)  ( 12,210)  مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

 4,884,326  -  20,580  187,852  4,675,894  صافي التعّر 
 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة )غير الخاضعة النخفا  القيمة( بالقيمة  املالية للمجموعة املسجلة  الدفنرية للموجودات  بحسب ما تم اإلفصاح عنه في    تمثل القيمة 

 بشكل أفضل الحد األقص ى لتعر  املوجودات ملخاطر االئتمان. 40اإليضاح 

 

 مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

 يلخص هذا الجدول مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة/ االنخفا  في القيمة في نهاية فنرة التقرير حسب فئة املوجودات املالية.
 

   2021  2020 

 ألف درهم  ألف درهم   

      

 98  1,143   ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

 71,077  47,002   قرو  األفراد  -قرو  وسلفيات للعمالء 

 804,773  1,062,633   قرو  الشركات  -قرو  وسلفيات للعمالء 

 2,822  6,047   قرو  الشركات -موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 2,395  4,607   ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 3,002  4,338   موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة

 21,619  31,864   مطلوبات طارئة والناامات

   1,157,634  905,786 
 



 

 

72        

   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6

 مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة خالل السنة لكل فئة من املوجودات املالية. تحلل الجداول أدناه حركة 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية   املرحلة األولى   

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية  

  12املتوقعة ملدة 

  شهرا 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

 املجموع   العمر الزمني 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 98  -  -  -  98  2021يناير  1كما في 

 1,045  -  -  -  1,045  موجودات مالية جديدة معنرف بها

 1,143  -  -  -  1,143  2021ديسمبر  31كما في  

           

 -  -  -  -  -  2020يناير  1كما في 

 98  -  -  -  98  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 98  -  -  -  98  2020ديسمبر  31كما في 
 

 قروض األفراد  -وسلفيات للعمالء قروض  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية   املرحلة األولى   

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية  

  12املتوقعة ملدة 

  شهرا 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

 املجموع   العمر الزمني 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           

 71,077  -  20,773  41,263  9,041  2021يناير  1كما في 

 -  -  -  ( 19,624)  19,624  تحويل إلى املرحلة األولى

 -  -  (2,371)  2,767  ( 396)  تحويل إلى املرحلة الثانية

 -  -  1,748  (1,638)  ( 110)  تحويل إلى املرحلة الثالثة

 (4,397)  -  9,250  2,715  ( 16,362)  التغير في مخاطر االئتمان 

 ( 17,197)  -  (8,705)  (8,333)  ( 159)  حذوفات

 978  -  124  368  486  مالية جديدة معنرف بهاموجودات 

 (3,459)  -  ( 173)  (1,956)  (1,330)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 47,002  -  20,646  15,562  10,794  2021ديسمبر  31كما في  
           

 66,644  -  34,148  19,405  13,091  2020يناير  1كما في 

 -  -  ( 85)  (3,136)  3,221  املرحلة األولىتحويل إلى 

 -  -  (6,319)  11,176  (4,857)  تحويل إلى املرحلة الثانية

 -  -  2,005  (1,644)  ( 361)  تحويل إلى املرحلة الثالثة

 29,076  -  10,009  19,269  ( 202)  التغير في مخاطر االئتمان 

 ( 24,091)  -  ( 18,735)  (4,946)  ( 410)  حذوفات

 1,467  -  -  1,385  82  موجودات مالية جديدة معنرف بها

 (2,019)  -  ( 250)  ( 246)  (1,523)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 71,077  -  20,773  41,263  9,041  2020ديسمبر  31كما في 
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 االئتمان )تتمة(مخاطر  39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6

 قروض الشركات -قروض وسلفيات للعمالء  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية   املرحلة األولى   

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية  

  شهرا 12املتوقعة ملدة 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

 املجموع   العمر الزمني 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 804,773  -  656,192  120,540  28,041  2021يناير  1كما في 

 -  -  -  (3,428)  3,428  تحويل إلى املرحلة األولى

 -  -  -  2,064  (2,064)  تحويل إلى املرحلة الثانية

 -  -  17,839  ( 17,780)  ( 59)  تحويل إلى املرحلة الثالثة

 243,187  -  219,678  16,412  7,097  التغير في مخاطر االئتمان 

 -  -  -  -  -  حذوفات

 29,185  -  5,744  1,429  22,012  موجودات مالية جديدة معنرف بها

 ( 14,512)  -  (3,362)  (5,990)  (5,160)  موجودات مالية ملغى االعنراف بها 

 1,062,633  -  896,091  113,247  53,295  2021ديسمبر  31كما في  
           

 740,121  -  623,306  91,888  24,927  2020يناير  1كما في 

 -  -  -  (7,834)  7,834  تحويل إلى املرحلة األولى

 -  -  ( 15,584)  20,409  (4,825)  تحويل إلى املرحلة الثانية

 -  -  10,471  ( 10,234)  ( 237)  تحويل إلى املرحلة الثالثة

 382,438  -  352,421  28,092  1,925  التغير في مخاطر االئتمان 

 ( 315,116)  -  ( 314,292)  ( 824)  -  حذوفات

 120  -  -  -  120  موجودات مالية جديدة معنرف بها

 (2,790)  -  ( 130)  ( 957)  (1,703)  موجودات مالية ملغى االعنراف بها 

 804,773  -  656,192  120,540  28,041  2020ديسمبر  31كما في 
 

 

 قروض الشركات -واستثمارية إسالمية موجودات تمويلية  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية   املرحلة األولى   

موجودات منشأة 

ومشتراة منخفضة 

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية  

  شهرا 12املتوقعة ملدة 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

االئتمانية  الخسائر 

املتوقعة على مدى  

  العمر الزمني 

الخسائر االئتمانية  

املتوقعة على مدى  

 املجموع   العمر الزمني 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 2,822  -  -  -  2,822  2021يناير  1كما في 

 -  -  -  200  ( 200)  تحويل إلى املرحلة األولى

 3,013  -  -  1,887  1,126  مخاطر االئتمان التغير في 

 215  -  -  -  215  موجودات مالية جديدة معنرف بها

 -  -  -  -    حذوفات

 (3)  -  -  -  (3)  موجودات مالية ملغى االعنراف بها 

 6,047  -  -  2,087  3,960  2021ديسمبر  31كما في  
           

 2,726  -  -  -  2,726  2020يناير  1كما في 

 ( 691)  -  -  -  ( 691)  التغير في مخاطر االئتمان 

 971  -  -  -  971  مشطوبات

 ( 184)  -  -  -  ( 184)  موجودات مالية جديدة معنرف بها

 2,822  -  -  -  2,822  2020ديسمبر  31كما في 
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6

 ذمم مدينة وموجودات أخرى  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر 

االئتمانية  

 12املتوقعة ملدة 

  شهرا 

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

  العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

  العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

 املجموع   العمر الزمني

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

 2,395  -  -  67  2,328  2021يناير  1كما في 

 -  -  -  -  -  تحويل إلى املرحلة األولى 

 -  -  -  -  -  تحويل إلى املرحلة الثانية 

 1,135  -  -  179  956  التغير في مخاطر االئتمان 

 3,431  -  -  1,297  2,134  موجودات مالية جديدة ملغى االعنراف بها 

 (2,354)  -  -  ( 67)  (2,287)  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 4,607  -  -  1,476  3,131  2021ديسمبر  31كما في 

           

 2,980  -  -  17  2,963  2020يناير  1كما في 

 -  -  -  (8)  8  تحويل إلى املرحلة األولى 

 -  -  -  256  ( 256)  تحويل إلى املرحلة الثانية 

 ( 587)  -  -  ( 198)  ( 389)  التغير في مخاطر االئتمان 

 2  -  -  -  2  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 2,395  -  -  67  2,328  2020ديسمبر  31كما في 
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6
 

 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية 

  شهرا  12املتوقعة ملدة 

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

  العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

  العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

 املجموع   العمر الزمني

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

 3,002  -  -  -  3,002  2021يناير  1كما في 

 1,479  -  -  -  1,479  التغير في مخاطر االئتمان 

 622  -  -  -  622  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 ( 765)  -  -  -  ( 765)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 4,338  -  -  -  4,338  2021ديسمبر  31كما في 

           

 2,937  -  -  -  2,937  2020يناير  1كما في 

 371  -  -  -  371  التغير في مخاطر االئتمان 

 310  -  -  -  310  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 ( 616)  -  -  -  ( 616)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 3,002  -  -  -  3,002  2020ديسمبر  31كما في 
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 )تتمة( جودة االئتمان  39-1-6

 التزامات القروض وخطابات االعتماد وعقود الضمانات املالية  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

   القيمة االئتمانية 

  

الخسائر االئتمانية 

  شهرا  12املتوقعة ملدة 

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

  العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

  العمر الزمني

الخسائر االئتمانية 

مدى املتوقعة على 

 املجموع   العمر الزمني

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

 21,619  -  4,988  4,421  12,210  2021يناير  1كما في 

       ( 234)  234  تحويل إلى املرحلة األولى 

 -  -  ( 17)  2,247  (2,230)  تحويل إلى املرحلة الثانية 

 -  -  312  ( 309)  (3)  تحويل إلى املرحلة الثالثة 

 9,708  -  1,400  6,296  2,012  التغير في مخاطر االئتمان 

 4,210  -  318  72  3,820  والناامات جديدة معنرف بها ضمانات مالية 

 (3,673)  -    ( 504)  (3,169)  ملغى االعنراف بها ضمانات مالية والناامات 

 31,864  -  7,001  11,989  12,874  2021ديسمبر  31كما في 

           

 24,081  -  4,479  6,679  12,923  2020يناير  1كما في 

 -  -  -  ( 557)  557  تحويل إلى املرحلة األولى 

 -  -  (5)  177  ( 172)  تحويل إلى املرحلة الثانية 

 -  -  372  ( 142)  ( 230)  تحويل إلى املرحلة الثالثة 

 (2,665)  -  145  (1,735)  (1,075)  التغير في مخاطر االئتمان 

 696  -  -  -  696  ضمانات مالية والناامات جديدة معنرف بها 

 ( 493)  -  (3)  (1)  ( 489)  ملغى االعنراف بها ضمانات مالية والناامات 

 21,619  -  4,988  4,421  12,210  2020ديسمبر  31كما في 
 

 الفنرة التي ساهمت في إحدا  تغييرات في مخصص الخسارة:يعر  الجدول أدناه املزيد من املعلومات حول التغييرات الهامة في إجمالي القيمة الدفنرية للموجودات املالية خالل 
 

 أرصدة لدى بنوك مركزية ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

 املجموع   القيمة االئتمانية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

 1,445,477  -  -  -  1,445,477  2021يناير  1كما في 

 1,799,119  -  -  -  1,799,119  التغير في التعرضات 

 3,244,596  -  -  -  3,244,596  2021ديسمبر  31كما في 

           

 2,327,982  -  -  -  2,327,982  2020يناير  1كما في 

 ( 882,505)  -  -  -  ( 882,505)  التغير في التعرضات 

 1,445,477  -  -  -  1,445,477  2020ديسمبر  31كما في 
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6

 البنوك  مستحقة منودائع وأرصدة  ▪

  الثالثة املرحلة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

 املجموع   القيمة االئتمانية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

 79,961  -  -  -  79,961  2021يناير  1كما في 

 19,024  -  -  -  19,024  التغير في التعرضات 

 -  -  -  -  -  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 -  -  -  -  -  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 98,985  -  -  -  98,985  2021ديسمبر  31كما في 

           

 190,313  -  -  -  190,313  2020يناير  1كما في 

 ( 112,928)  -  -  -  ( 112,928)  التغير في التعرضات 

 5,849  -  -  -  5,849  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 (3,273)  -  -  -  (3,273)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 79,961  -  -  -  79,961  2020ديسمبر  31كما في 
 

 قروض األفراد  -قروض وسلفيات للعمالء  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

 املجموع   االئتمانية القيمة 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

 1,616,416  -  103,806  702,297  810,313  2021يناير  1كما في 

 -  -  -  ( 426,989)  426,989  تحويل إلى املرحلة األولى 

 -  -  (8,983)  24,426  ( 15,443)  تحويل إلى املرحلة الثانية 

 -  -  35,552  ( 27,056)  (8,496)  تحويل إلى املرحلة الثالثة 

 ( 132,317)  -  (3,029)  ( 18,196)  ( 111,092)  التغير في التعرضات 

 ( 61,657)  -  ( 18,914)  ( 38,877)  (3,866)  حذوفات 

 83,780  -  260  3,883  79,637  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 ( 239,053)  -  (1,039)  ( 120,862)  ( 117,152)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 1,267,169  -  107,653  98,626  1,060,890  2021ديسمبر  31كما في 

           

 2,108,541  -  101,390  175,602  1,831,549  2020يناير  1كما في 

 -  -  ( 185)  ( 35,314)  35,499  تحويل إلى املرحلة األولى 

 -  -  ( 15,576)  674,897  ( 659,321)  تحويل إلى املرحلة الثانية 

 -  -  64,162  ( 20,967)  ( 43,195)  تحويل إلى املرحلة الثالثة 

 ( 242,323)  -  (3,966)  ( 73,905)  ( 164,452)  التغير في التعرضات 

 ( 69,552)  -  ( 41,578)  ( 17,310)  ( 10,664)  حذوفات 

 21,304  -  -  11,674  9,630  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 ( 201,554)  -  ( 441)  ( 12,380)  ( 188,733)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 1,616,416  -  103,806  702,297  810,313  2020ديسمبر  31كما في 
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( إدارة املخاطر املالية  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6

 قروض الشركات -قروض وسلفيات للعمالء  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

 املجموع   القيمة االئتمانية 

 درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

 9,037,793  -  1,724,745  1,942,183  5,370,865  2021يناير  1كما في 

 -  -  -  ( 185,826)  185,826  تحويل إلى املرحلة األولى 

 -  -  -  832,465  ( 832,465)  تحويل إلى املرحلة الثانية 

 -  -  324,927  ( 318,390)  (6,537)  تحويل إلى املرحلة الثالثة 

 45,704  -  41,311  ( 115,617)  120,010  التغير في التعرضات 

 -  -  -  -  -  حذوفات 

 2,736,555  -  7,235  31,276  2,698,044  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 ( 820,238)  -  (5,578)  ( 199,343)  ( 615,317)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 10,999,814  -  2,092,640  1,986,748  6,920,426  2021ديسمبر  31كما في 

           

 10,222,549  -  1,500,222  1,880,300  6,842,027    2020يناير  1كما في 

 -  -  -  ( 317,933)  317,933  تحويل إلى املرحلة األولى 

 -  -  ( 66,310)  774,351  ( 708,041)  تحويل إلى املرحلة الثانية 

 -  -  403,169  ( 118,520)  ( 284,649)  تحويل إلى املرحلة الثالثة 

 48,463  -  203,874  ( 229,995)  74,584  التغير في التعرضات 

 ( 320,495)  -  ( 316,210)  (4,285)  -  حذوفات 

 42,837  -  -  -  42,837  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 ( 955,561)  -  -  ( 41,735)  ( 913,826)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 9,037,793  -  1,724,745  1,942,183  5,370,865  )معاد بيانها(  2020ديسمبر  31كما في 
 

 قروض الشركات -موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية  ▪

  الثالثة املرحلة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

 املجموع   القيمة االئتمانية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

 596,307  -  -  -  596,307  2021يناير  1كما في 

 -  -  -  179,254  ( 179,254)  إلى املرحلة الثانية  تحويل

 20,992  -  -  12,047  8,945  التعرضات التغير في 

 32,917  -  -  -  32,917  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 ( 22,746)  -  -  -  ( 22,746)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 627,470  -  -  191,301  436,169  2021ديسمبر  31كما في 
           

 243,821  -  -  -  243,821  2020يناير  1كما في 

 36,715  -  -  -  36,715  التغير في التعرضات 

 323,207  -  -  -  323,207  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 (7,436)  -  -  -  (7,436)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 596,307  -  -  -  596,307  2020ديسمبر  31كما في 
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 املخاطر املالية )تتمة( إدارة  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6

 ذمم مدينة وموجودات أخرى  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

 املجموع   القيمة االئتمانية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

 2,468,503  -  -  2,651  2,465,852  2021يناير  1كما في 

 -  -  -    -  تحويل إلى املرحلة األولى 

 -  -  -  -  -  تحويل إلى املرحلة الثانية 

 5,172  -  -    5,172  التغير في التعرضات 

 3,009,550      44,551  2,964,999  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 (2,244,742)  -  -  (2,653)  (2,242,089)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 3,238,483  -  -  44,549  3,193,934  2021ديسمبر  31كما في 

           

           

 2,180,365  -  -  1,898  2,178,467  2020يناير  1كما في 

 -  -  -  ( 867)  867  تحويل إلى املرحلة األولى 

 -  -  -  30,215  ( 30,215)  تحويل إلى املرحلة الثانية 

 519,702  -  -  ( 28,595)  548,297  التغير في التعرضات 

 ( 231,564)  -  -  -  ( 231,564)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 2,468,503  -  -  2,651  2,465,852  2020ديسمبر  31كما في 

 

 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

 املجموع   القيمة االئتمانية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

 1,537,078  -  -  -  1,537,078  2021يناير  1كما في 

 (2,829)  -  -  -  (2,829)  التغير في التعرضات 

 179,978  -  -  -  179,978  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 ( 376,113)  -  -  -  ( 376,113)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 1,338,114  -  -  -  1,338,114  2021ديسمبر  31كما في 

           

 1,240,351  -  -  -  1,240,351  2020يناير  1كما في 

 ( 79,312)  -  -  -  ( 79,312)  التغير في التعرضات 

 576,777  -  -  -  576,777  موجودات مالية جديدة معنرف بها 

 ( 200,738)  -  -  -  ( 200,738)  ملغى االعنراف بها موجودات مالية 

 1,537,078  -  -  -  1,537,078  2020ديسمبر  31كما في 
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6

 التزامات القروض وخطابات االعتماد وعقود الضمانات املالية  ▪

  املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

موجودات منشأة  

ومشتراة منخفضة  

 املجموع   القيمة االئتمانية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

 4,905,945  -  25,568  192,273  4,688,104  2021يناير  1كما في 

 -  -  -  ( 31,113)  31,113  تحويل إلى املرحلة األولى 

 -  -  ( 376)  381,553  ( 381,177)  تحويل إلى املرحلة الثانية 

 -  -  9,602  (9,393)  ( 209)  تحويل إلى املرحلة الثالثة 

 ( 495,384)  -  (64)    ( 42,994)  ( 452,326)  التغير في التعرضات 

 1,196,511  -  69  7,923  1,188,519  ضمانات مالية والناامات جديدة معنرف بها 

 (1,438,525)   -  ( 18,690)  ( 62,843)  (1,356,992)  ملغى االعنراف بها ضمانات مالية والناامات 

 4,168,547  -  16,109  435,406  3,717,032  2021ديسمبر  31كما في 

           

 5,661,147  -  19,200  327,833  5,314,114  2020يناير  1كما في 

 -  -  ( 19)  ( 153,131)  153,150  املرحلة األولى تحويل إلى  

 -  -  ( 899)  59,236  ( 58,337)  تحويل إلى املرحلة الثانية 

 -  -  54,831  ( 12,536)  ( 42,295)  تحويل إلى املرحلة الثالثة 

 ( 990,729)  -  ( 47,525)  ( 28,520)  ( 914,684)  التغير في التعرضات 

 237,977  -  -  -  237,977  والناامات جديدة معنرف بها ضمانات مالية 

 (2,450)  -  ( 20)  ( 609)  (1,821)  ملغى االعنراف بها ضمانات مالية والناامات 

 4,905,945  -  25,568  192,273  4,688,104  2020ديسمبر  31كما في 

 

ة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل  بحسب ما تم توضيحه أعاله في قسم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، يتم وفقا إلطار إجراءات املراقبة لدى املجموعة، تحديد الزياد

ئيس ي بالنسبة للقرو  والسلف للعمالء وموجودات تمويلية يوًما كحد أقص ى. هذا هو الحال بشكل ر   30السداد عندما يصبح التعر  متأخر السداد ملدة    عنتخلف التعرضات  

بالنسبة لتعرضات قرو  الشركات والتعرضات األخرى هناك امل زيد من املعلومات الخاصة واستثمارية إسالمية وبشكل أكمر تحديًدا في حاالت تعرضات قرو  األفراد ألنه 

 إلجمالي املبالغ الدفنرية للقرو  والسلفيات للعمالء وموجودات تمويلية باملقنر  والتي يتم استخدامها لتحديد الزيادة الجوهرية ف
ً
ي مخاطر االئتمان. يقدم الجدول أدناه تحليال

 واستثمارية إسالمية وفًقا لتصنيف املخاطر وحالة التأخر في السداد. 
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 مخاطر االئتمان )تتمة( 39-1

 جودة االئتمان )تتمة(  39-1-6
 

 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية  قروض وسلفيات للعمالء  ولكن غير منخفضة القيمةمستحقة  ▪

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

  30متأخرة السداد حتى 
ً
 -  -  22,525  23,018 يوما

        

        رقابة قياسية

  30متأخرة السداد حتى 
ً
 -  -  254,271  511,448 يوما

  60 - 31متأخرة السداد من 
ً
 -  -  -   يوما

        

اقبة         على قائمة املر

  30متأخرة السداد حتى 
ً
 -  -  164,457  60,049 يوما

  60 - 31متأخرة السداد من 
ً
 -  -  100,349  124,907 يوما

  90 - 61متأخرة السداد من 
ً
 -  -  288,427  74,864 يوما

  180 - 91متأخرة السداد من 
ً
 -  -  4,237  - يوما

  180متأخرة السداد ألكمر من 
ً
 -  -  256,651  583,268 يوما

 1,377,554  1,090,917  -  - 
 

 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية  قروض وسلفيات للعمالء  غير مستحقة وغير منخفضة القيمة  ▪

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

 79,908  62,702  2,526,582  3,974,368 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 

 516,400  376,682  3,380,872  3,483,744 رقابة قياسية

 -  188,086  1,830,358  1,724,416 املراقبةعلى قائمة 

 9,182,528  7,737,812  627,470  596,308 
 

 املوجودات املالية املعدلة 

 إلغاء االعنراف. ؤدي التعديل إلى نتيجة ألنشطة التحمل لدى املجموعة، قد يتم تعديل املوجودات املالية. تشير الجداول التالية إلى املوجودات املالية املعدلة حيث ال ي

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

(  مدى العمر الزمنياملوجودات املالية )مع مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة على أساس الخسائر االئتمانية املتوقعة على  

      واملعدلة خالل الفترة 

 780,587  536,266   إجمالي القيمة الدفنرية قبل التعديل 

 ( 56,179)  ( 10,863)   مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة قبل التعديل 

 724,408  525,403   صافي التكلفة املطفأة قبل التعديل 

 -  -   صافي ربح / )خسارة( التعديل  

 724,408  525,403   صافي التكلفة املطفأة بعد التعديل 

 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

      

املوجودات املالية املعدلة منذ االعتراف املبدئي في وقت يكون فيه مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة مستندا إلى الخسائر 

     مدى العمر الزمنياالئتمانية املتوقعة على 

إجمالي القيمة الدفنرية للموجودات املالية والتي يتغير وفقا لها مخصص الخسارة في الفنرة من تكلفة الخسائر  

 -  -   شهرا قبل التعديل.  12إلى التكلفة على مدى  مدى العمر الزمنياالئتمانية املتوقعة على 
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   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة(  .39

 )تتمة(مخاطر االئتمان  39-1

 أحد حاالت الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحديد   39-1-7

تقيس املجموعة مخصص الخسارة على أساس الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى    ، زيادة جوهرية   مخاطر االئتمان منذ االعنراف األولي   شهدت إذا    ، 2- 1- 40اإليضاح  في    تم تناوله كما  

 من  
ً
في    جوهرية عندما تكون هناك زيادة    الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان   وتقع أي من حاالت .  2إلى املرحلة    1املالية من املرحلة    وجودات أي أنه يتم ترحيل امل   ، شهًرا   12الحياة بدال

ا عن مؤشرات أخرى  على مدى العمر املتوقع لألداة املالية. تقوم املجموعة باستمرار بمراجعة محفظت  ، التعمر   مخاطر حدو  
ً
وأي    ، الوفاء بالنااماتها املالية بشأن عدم القدرة على  ها بحث

 أو على املدى الطويل.   ، 19- كوفيد بسبب    ، تدهور مالي يتجاوز ضغو  السيولة املؤقتة وما إذا كان من املحتمل أن يكون قصير األجل 
 

 معقولية املعلومات املستقبلية واألوزان الترجيحية 

  ، 2021أكتوبر    27بتاريخ    ، 19- في سياق أزمة كوفيد    9الخسارة االئتمانية املتوقعة للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم    تناول كما هو مذكور في إرشادات املصرف املركزي حول  

  ، أسلوب وضع نماذج قوية ل من خال  ، 3- 1- 39. كما هو موضح في إيضاح 2021سبتمبر   30أعادت املجموعة تقديم سيناريوهات االقتصاد الكلي في الخسائر االئتمانية املتوقعة بتاريخ 

املتغيرات اال حيث   توقعات هذه  يتم الحصول على  لكل محفظة.  االئتمان  تؤمر على مخاطر  التي  الرئيسية  الكلي  متغيرات االقتصاد  السيناريو  حددت املجموعة  )لكل من  قتصادية 

مثل    للحالة األساسية االقتصادي   النقدية  والسلطات  الحكومية  الهيئات  الدولي والعكس ي( من  والبنك  الدولي  النقد  املتحدة وصندوق  العربية  ا مار    ، مصرف اإلمارات  تعكس  والتي 

 مع اإلرشادات املشنركة 19- أزمة كوفيد االقتصادية الحالية واملتوقعة في تداعيات  
ً
التوقعات بما يتناسب مع األمر االقتصادي    تعديالت في أحكامها بشأن طبقت املجموعة    ، . تماشيا

الخبراء على محفظة البيع بالجملة بما يتماش ى مع    التعديالت في أحكام تم ممارسة    ، مع التوقعات على املدى القريب والطبيعة املستمرة للوباء. باإلضافة إلى ذلك   ، ى ا ن امللحوظ حت 

 توجيهات املصرف املركزي لدمج عدم اليقين في قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة. 
 

 . 2021ديسمبر    31م الشامل املوجهة للعمالء كما في  لم تمدد البنوك خطة الدع 

 

 الضمانات املحتفظ بها كتأمين والتعزيزات االئتمانية األخرى  39-1-8

مليون درهم   5,241مالية بمبلغ  تحتفظ املجموعة بضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى للتخفيف من مخاطر االئتمان املرتبطة باملوجودات املالية. تحتفظ املجموعة بأدوات  

في نهاية فنرة التقرير  مليون درهم( والتي لم يتم االعنراف بمخصص خسارة لها بسبب الضمانات في نهاية فنرة التقرير. القيمة التقديرية للضمانات املحتفظ بها    5,206:  2020)

القدر الذي يخفف من مخاطر االئتمان. ولم يكن هناك أي تغيير في سياسة الضمانات (. ال يتم اعتبار قيمة الضمانات إال بمليون درهم  10,145:  2020)  مليون درهم  10,308هي  

 لدى املجموعة خالل السنة. مدرج أدناه األنواع الرئيسية للضمانات وأنواع املوجودات املرتبطة بها.

 

 املشتقات

ملشتقات )"الجمعية"(. تمنح اتفاقيات املقاصية الرئيسية لدى الجمعية ألي طرف الحق  تدخل املجموعة في املشتقات الثنائية بموجب اتفاقيات الجمعية الدولية للمقايضات وا

مقاصة رئيسية وذلك في بيان املركز القانوني في إجراء املقاصة عند إنهاء العقد أو عند تخلف الطرف ا خر عن السداد. لم يتم إجراء مقاصة ألدوات مالية خاضعة التفاقيات  

تبرم المجموع بالتزامن مع کل اتفاقیة للجمعية، األمر الذي يتطلب من المجموعة وکل طرف مقابل أن یقوم بنرحيل الضمانات للحد مناملالي.  مخاطر   ة ملحق دعم االئتمان 

 ي النقد واألوراق املالية القابلة للتداول. االئتمان. يتم أيًضا ترحيل الضمانات يوميا فيما يتعلق باملشتقات املتداولة. ويتمثل الضمان املرحل فيما يتعلق باملشتقات املفتوحة ف 

 

 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء العكس ي )إعادة الشراء العكس ي(

ه تتطلب من املجموعة وكل طرف إن اتفاقيات إعادة بيع وإعادة شراء القرو  العكسية )إعادة الشراء العکس ي( مضمونة بأوراق مالیة قابلة للتداول. واتفاقيات القرو  هذ

املرحل فيما يتعلق باتفاقيات  ابل ترحيل الضمانات للتخفيف من مخاطر االئتمان. ويتم ترحيل الضمان كذلك يوميا فيما يتعلق بالعجز في قيمة الضمانات. ويتمثل الضمان مق

 إعادة الشراء العكس ي في النقد واألوراق املالية القابلة للتداول.  

 

 قروض الرهون العقارية

باستخدام نسبة القر  إلى   تمتلك املجموعة عقارات سكنية كضمان لقرو  الرهن العقاري التي تمنحها لعمالئها. تراقب املجموعة تعرضها لقرو  الرهن العقاري لألفراد

مة الضمانات. يستثنى تقييم الضمانات أي تسويات للحصول القيمة، والتي يتم احتسابها على أساس نسبة املبلغ اإلجمالي للقر ، أو املبلغ املرصود اللناامات القرو ، إلى قي

مليون درهم( وبلغت قيمة الضمانات ذات الصلة   69.0:  2020مليون درهم )  87.1، بلغ صافي القيمة الدفنرية لقرو  الرهن العقاري  2021ديسمبر    31على وبيع الضمانات. في  

 مليون درهم(. 83.2: 2020مليون درهم ) 128.4
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 القروض الشخصية 

 تتكون محفظة القرو  الشخصية للمجموعة من قرو  غير مضمونة وبطاقات ائتمانية. 

 

 قروض الشركات

رو  وعقود الضمانات املالية(.  تطلب املجموعة ضمانات )بما في ذلك العقارات وأسهم حقوق امللكية والهوامش النقدية( وكفاالت لقرو  الشركات )بما في ذلك الناامات الق

ا. ولهذا السبب، ال يتم بشكل دوري  مر مالءمة للمالءة االئتمانية للعمالء من الشركات هو تحليل أدائها املالي وسيولتها ومديونيتها وفعاليتها اإلدارية ونسب النمو لديهإن املؤشر األك

 "قائمة املراقبة" وبالتالي يتم رصده عن كثب.تحديث تقييم الضمانات املفروضة على قرو  الشركات. يتم تحديث تقييم هذه الضمانات إذا تم وضع القر  على 

 

، 2021ديسمبر    31لخاصة بها. في  بالنسبة للقرو  ذات القيمة االئتمانية املنخفضة، تحصل املجموعة على تقييم للضمانات بحيث يتم صياغة إجراءات إدارة مخاطر االئتمان ا

 1.366.9مليون درهم( وبلغت قيمة الضمانات الخاصة بها    1,747.5:  2020مليون درهم )  1,845.7من الشركات    بلغ صافي القيمة الدفنرية للقرو  والسلفيات املقدمة للعمالء

 مليون درهم(.  1.086.3: 2020مليون درهم )

 

 االستثمارات في األوراق املالية 

 االستثمارية التي تحتفظ بها املجموعة هي السندات السيادية غير املضمونة. تحتفظ املجموعة بأوراق مالية استثمارية مقاسة بالتكلفة املطفأة. إن األوراق املالية 

 

 موجودات تم الحصول عليها عن طريق االستحواذ على ضمانات 

والسلفيات واملحتفظ بها في   القرو    حصلت املجموعة على املوجودات املالية وغير املالية التالية خالل السنة من خالل حيازة الضمانات التي يتم االحتفاظ بها كتأمين مقابل

 نهاية السنة. تتمثل سياسة املجموعة في تحقيق الضمانات في الوقت املناسب. ال تستخدم املجموعة ضمانات غير نقدية لعملياتها. 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 258,791  -   عقارات 

   -  258,791 

 

 مخاطر السيولة  39-2

باهظة. تنشأ مخاطر السيولة من السيولة في عدم امتالك املجموعة املوارد املالية الكافية للوفاء بالنااماته عند استحقاقها، أو االضطرار للوفاء بالنااماته بتكلفة تتمثل مخاطر 

ول على السيولة الالزمة لتمويل مراكز موجودات غير  التباين في توقيت التدفقات النقدية. وتنشأ مخاطر التمويل )شكل من أشكال مخاطر السيولة( عندما ال يمكن الحص

 سائلة في األوقات املتوقعة وعند الطلب. 

 

 إدارة مخاطر السيولة 39-2-1

 تتم إدارة مخاطر السيولة من قبل إدارة الخزينة وإدارة املوجودات واملطلوبات وفقا للسياسات واإلرشادات التنظيمية والداخلية. 
 

ولة لديها. رة مخاطر السيولة هو ضمان حصولها على التمويل الكافي من مصادر متنوعة في جميع األوقات، وبإمكانها تحمل أي صدمات رئيسية ملركز السيإن نهج املجموعة في إدا

نة وإدارة املوجودات واملطلوبات بمراقبة يتم جمع األموال باستخدام مجموعة واسعة من األدوات بما في ذلك ودائع العمالء، وأدوات سوق املال ورأس املال. تقوم إدارة الخزي

الناتجة عن األعمال الحالية واملستقبلية. تحتفظ الخزينة بمحفظة من املتوقعة  املالية والتدفقات النقدية  السائلة قصيرة األجل    سيولة املوجودات واملطلوبات  املوجودات 

قبة مركز السيولة اليومي ويتم إجراء اختبارات التحمل على السيولة بانتظام ضمن سيناريوهات متنوعة وإيداعات بين البنوك لضمان الحفاظ على السيولة الكافية. يتم مرا

بة االلناام بالسياسات من قبل تغطي الظروف العادية وغير العادية للسوق. يتم تحديد سياسة السيولة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة وتخضع للمراجعة السنوية. يتم مراق

 رة املخاطر باملجموعة ولجنة املوجودات واملطلوبات.دائرة إدا
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تنظيمي( ومعدل صافي املوجودات السائلة، أي إجمالي إن املقياس الرئيس ي الذي تستخدمه املجموعة لقياس مخاطر السيولة هو معدل السلفيات للموارد املستقرة )وهو مقياس  

 املوجودات بحسب تاريخ استحقاقها مقابل إجمالي املطلوبات بحسب تاريخ استحقاقها. 

 سلوكًيا وفًقا للمنتجات من أجل أدواته املالية )بما في ذلك عقود الضمانات املالية( بهدف تحليل والتحقق من مستو 
ً

 مناسب من متطلبات السيولة. ى يجري البنك تحليال
 

. يتم تحديد املبالغ املفصح عنها بناًء على قيمتها الدفنرية يلخص الجدول التالي آجال استحقاق التدفقات النقدية للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة في نهاية فنرة التقرير

 . رب استحقاق تعاقدي ممكن لهاأقإلى  في الجدول على أساس الفنرة املتبقية في نهاية فنرة التقرير
 

العديد من العمالء لن يطلبوا السداد في  ويتم التعامل مع املبالغ املسددة الخاضعة لفنرة إشعار كما لو كان هذا اإلشعار سوف يتم تقديمه في الحال. ومع ذلك، تتوقع اإلدارة أن

 
ً
   ملا تشير إليه تجربة املجموعة السابقة في االحتفاظ بالودائع.أقرب موعد للدفع، وال يعكس الجدول التدفقات النقدية املتوقعة وفقا

 

 2021ديسمبر  31كما في  ▪

  أشهر  6إلى  3  أشهر 3أقل من  

  12أشهر إلى  6من 

 
ً
 املجموع   استحقاق غير محدد  أكثر من سنة واحدة   شهرا

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 املوجودات املالية غير املشتقة

 3,303,280  -  -  -  67,741  3,235,539 بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى 

 98,985  -  -  -  -  98,985 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

التمويلية  للعمالء واملوجودات  القرو  والسلفيات 

 12,901,404  2,769,948  7,026,584  870,505  588,675  1,645,692 واالستثمارية اإلسالمية 

 3,238,483  -  -  1,402,743  1,164,660  671,080 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 256,995  256,995  -  -  -  - استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة 

 1,338,114  -  1,294,234  -  -  43,880 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة

 5,695,176  1,821,076  2,273,248  8,320,818  3,026,943  21,137,263 

 16,917  -  15,928  177  -  812 موجودات مالية مشتقة

 5,695,988  1,821,076  2,273,425  8,336,746  3,026,943  21,154,178 

            

 املشتقةاملطلوبات املالية غير 

 16,182  -  -  -  -  16,182 رصيد مستحق إلى بنوك مركزية 

 2,262,654  -  455,317  97,657  366,341  1,343,339 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 

 12,574,170  -  149,097  3,831,847  2,952,650  5,640,576 ودائع العمالء بما في ذلك ودائع العمالء اإلسالمية 

 3,207,785  -  632  1,413,900  1,184,909  608,344 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 7,608,441  4,503,900  5,343,404  605,046  -  18,060,791 

 17,976  -  17,019  -  -  957 مطلوبات مالية مشتقة 

 2,255,534  -  74,264  284,560  408,331  1,488,379 عقود الضمانات املالية املصدرة

 1,766,778  -  720,987  291,376  134,105  620,310 الناامات القرو  

 9,718,087  5,046,336  5,919,340  1,417,316  -  22,101,079 

 ( 946,901)  3,026,943  6,919,430  ( 3,645,915)  ( 3,225,260)  ( 4,022,099) عجز السيولة
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   2020ديسمبر  31كما في  ▪

  أشهر  6إلى  3  أشهر 3أقل من  

  12أشهر إلى  6من 

 
ً
 املجموع   استحقاق غير محدد  أكثر من سنة واحدة   شهرا

 ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 املوجودات املالية غير املشتقة

 1,522,628  -  -  -  -  1,522,628 بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى 

 79,961  -  -  -  -  79,961 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

التمويلية  للعمالء واملوجودات  القرو  والسلفيات 

 11,250,516  2,505,344  4,816,103  866,749  782,972  2,279,348 واالستثمارية اإلسالمية 

 2,468,503  -  -  462,919  1,018,472  987,112 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

   استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة

 167,735  167,735  -  -  -  - )معاد بيانها(     

 1,537,078  -  1,160,964  195,588  15,328  165,198 مقاسة بالتكلفة املطفأةاستثمارات في أوراق مالية 

 5,034,247  1,816,772  1,525,256  5,977,067  2,673,079  17,026,421 

 33,506  -  -  -  -  33,506 موجودات مالية مشتقة

 5,067,753  1,816,772  1,525,256  5,977,067  2,673,079  17,059,927 

            

 املطلوبات املالية غير املشتقة

 306,048  -  -  -  -  306,048 رصيد مستحق إلى بنوك مركزية 

 1,292,987  75,474  367,315  330,584  367,314  152,300 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 

 10,481,455  3,074,445  85,271  2,863,678  2,465,502  1,992,559 ودائع العمالء بما في ذلك ودائع العمالء اإلسالمية 

 2,452,574  -  16,885  466,986  1,021,025  947,678 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 3,398,585  3,853,841  3,661,248  469,471  3,149,919  14,533,064 

 35,584  -  -  -  -  35,584 مطلوبات مالية مشتقة 

 2,446,470  -  75,418  266,227  489,837  1,614,988 عقود الضمانات املالية املصدرة

 2,183,135  -  269,326  1,913,809  -  - الناامات القرو  

 5,049,157  4,343,678  5,841,284  814,215  3,149,919  19,198,253 

 ( 2,138,326)  ( 476,840)  5,162,852  ( 4,316,028)  ( 2,526,906)  18,596 عجز السيولة
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لدفنرية للمطلوبات  يعر  الجدول أدناه تحليل استحقاق املطلوبات املالية للمجموعة. إن مجموع األرصدة املبينة في تحليل االستحقاق ال يتوافق مع القيمة ا

فقات النقدية املتعلقة بمدفوعات إلى أن تحليل االستحقاق يتضمن، على أساس غير مخصوم، جميع التد  وهو ما يرجعكما هو مبين في بيان املركز املالي املوحد.  

 الفائدة األساسية واملستقبلية. 

  أشهر  6إلى  3  أشهر  3أقل من  

 12أشهر إلى  6من 

 
ً
  شهرا

أكثر من سنة  

 املجموع   استحقاق غير محدد  واحدة 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

 2021ديسمبر  31

 املالية غير املشتقةاملطلوبات 

 16,182  -  -  -  -  16,182 صرف اإلمارات املركزي مل رصيد مستحق

 2,262,654  -  455,317  97,657  366,341  1,343,339 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 

العمالء   ودائع  ذلك  في  بما  العمالء  ودائع 

 12,574,170  -  149,097  3,831,847  2,952,650  5,640,576 اإلسالمية 

 3,364,320  -  12,515  1,514,374  1,211,650  625,781 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 7,625,878  4,530,641  5,443,878  616,929  -  18,217,326 

 17,976  -  17,019      957 مطلوبات مالية مشتقة 

 2,255,534  -  74,264  284,560  408,331  1,488,379 عقود الضمانات املالية املصدرة 

 1,766,778  -  720,987  291,376  134,105  620,310 الناامات القرو 

 9,735,524  5,073,077  6,019,814  1,429,199  -  22,257,614 

 

 2020ديسمبر  31

 املطلوبات املالية غير املشتقة

 306,048  -  -  -  -  306,048 صرف اإلمارات املركزي مل رصيد مستحق

 1,312,351  75,474  377,733  336,433  370,410  152,301 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 

العمالء   ودائع  ذلك  في  بما  العمالء  ودائع 

 10,553,559  3,074,445  89,480  2,903,112  2,489,684  1,996,838 اإلسالمية 

 2,452,574  -  16,885  466,986  1,021,025  947,678 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 3,402,865  3,881,119  3,706,531  484,098  3,149,919  14,624,532 

 35,584  -  -  -  -  35,584 مطلوبات مالية مشتقة 

 2,446,470  -  75,418  266,227  489,837  1,614,988 عقود الضمانات املالية املصدرة 

 2,183,135  -  269,326  1,913,809  -  - الناامات القرو 

 5,053,437  4,370,956  5,886,567  828,842  3,149,919  19,289,721 
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 )تتمة(إدارة املخاطر املالية  .39

 مخاطر السوق  39-3

وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت االئتمان على إيرادات املجموعة و / مخاطر السوق هي مخاطر أن تؤمر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة 

 أو قيمة األدوات املالية. تدير املجموعة مخاطر السوق من أجل تحقيق أفضل عائد مع االحتفاظ بمخاطر السوق ضمن الحدود الحصيفة.

 

 إدارة مخاطر السوق  39-3-1

ي  بوضع سقوف للمخاطر على أساس تحليل الحساسية والسقوف االسمية التي تتم مراقبتها عن كثب وبصورة مستمرة من قبل قسم إدارة املخاطر الذلقد قام مجلس اإلدارة 

 من قبل لجنة املوجودات واملطلوبات. 
ً
 تقارير تتم مناقشتها شهريا

ً
 يرفع لإلدارة العليا غالبا

ن محافظ املتاجرة وغير املتاجرة مع إيالء املسؤولية الكاملة للجنة املوجودات واملطلوبات. وتتولى دائرة إدارة املخاطر مسؤولية تقوم املجموعة بفصل تعرضها ملخاطر السوق بي

 وضع سياسات تفصيلية إلدارة املخاطر وللمراجعة اليومية لتنفيذها مع مراعاة املراجعة واملوافقة من قبل لجنة املوجودات واملطلوبات. 

 

 عرض ملخاطر أسعار الفائدة الت 39-3-2

ستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية إن املخاطر الرئيسية التي تتعر  لها األدوات املالية املحملة بالفائدة تتمثل في مخاطر الخسارة من التقلبات في التدفقات النقدية امل

.  عادة تسعير املوجودات واملطلوباتكل رئيس ي من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة ومطابقة خصائص إبسبب التغير في معدالت الفائدة السوقية. تدير املجموعة املخاطر بش

الو  يحلل  لألنشطة.  اليومية  املراقبة  في  إدارة املخاطر  دائرة  الحدود وتساعدها  بهذه  االلناام  بمراقبة  واملطلوبات  املوجودات  لجنة  تعر  املجموعة ملخاطر تقوم  أدناه  جدول 

لتعاقدي أو تواريخ االستحقاق،  الفائدة على املوجودات واملطلوبات املالية. يتم إدراج موجودات ومطلوبات املجموعة بالقيمة الدفنرية وتصنيفها وفقا إلعادة التسعير ا  معدالت

 أيهما أقرب.  

 

 2021ديسمبر  31كما في  ▪

  أشهر  6إلى  3  أشهر  3أقل من   

 12أشهر إلى  6من 

 
ً
  شهرا

 أكثر من 

 املجموع   سنة واحدة 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

 املوجودات املالية الحساسة للفائدة 

 2,889,855  -  -  67,728  2,822,127  لدى بنوك مركزية نقد وأرصدة 

 -  -  -  -  -  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

للعمالء   والسلفيات  التمويلية القرو   واملوجودات 

 8,242,324  -  -  1,129,496  7,112,828  واالستثمارية اإلسالمية 

 1,338,114  1,298,547  -  -  39,567  استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة 

  9,974522  1,197,224  -  1,298,547  12,470,293 

           للفائدة املطلوبات املالية الحساسة 

 2,262,654  459,131  99,172  367,305  1,337,045  ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 

 10,259,909  144,401  3,799,141  2,899,138  3,417,229  ودائع العمالء بما في ذلك ودائع العمالء اإلسالمية

  4,754,274  3,266,443  3,898,313  603,532  12,522,562 

 (1,064)        (1,064)  أمر املشتقات املحتفظ بها 

 ( 53,333)  690,676  ( 3,898,313)  (2,069,219)  5,219,184  صافي فرق الفائدة 

الفائدة   معدالت  ارتفاع  حال  في  والخسارة  الربح  على  األمر 

 79,064  33,095  (20,293)  (26,078)  92,340  نقطة أساس  200بواقع 
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 )تتمة( مخاطر السوق  41-2

 )تتمة( التعرض ملخاطر أسعار الفائدة 39-3-2

 2020ديسمبر  31كما في  ▪

  أشهر  6إلى  3  أشهر  3أقل من   

 12أشهر إلى  6من 

 
ً
  شهرا

 أكثر من 

 املجموع   سنة واحدة 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

 املوجودات املالية الحساسة للفائدة 

 400,000  -  -  -  400,000  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 

 -  -  -  -  -  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

التمويلية  واملوجودات  للعمالء  والسلفيات  القرو  

 6,611,008  -  -  905,947  5,705,061  واالستثمارية اإلسالمية 

 1,537,078  1,160,965  195,587  15,328  165,198  استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة 

  6,270,259  921,275  195,587  1,160,965  8,548,086 

           املطلوبات املالية الحساسة للفائدة 

 (1,292,987)  -  -  -  (1,292,987)  ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 

 (8,293,174)  ( 74,697)  (2,820,455)  (2,415,680)  (2,982,342)  ودائع العمالء بما في ذلك ودائع العمالء اإلسالمية

  (4,275,329)  (2,415,680)  (2,820,455)  (74,697 )  (9,586,161) 

 (1,312)  -  -  -  (1,312)  أمر املشتقات املحتفظ بها 

 (1,039,387)  1,086,268  (2,624,868)  (1,494,405)  1,993,618  صافي فرق الفائدة 

الفائدة   معدالت  ارتفاع  حال  في  والخسارة  الربح  على  األمر 

 36,237  43,629  ( 13,664)  ( 18,834)  25,106  نقطة أساس  200بواقع 

 

 التعراض ملخاطر العمالت  39-3-3

 للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات املالية املقّومة بالعتتمثل مخاطر  
ً
مالت األجنبية. إن العملة العمالت بمخاطر تقلب أسعار األدوات املالية نظرا

ل عملة على حدة. وتتم مراقبة املراكز عن كثب لضمان  الوظيفية لدى املجموعة هي الدرهم اإلماراتي. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود ملراكز مخاطر العمالت األجنبية لك

 بقاء املراكز ضمن الحدود املوضوعة. فيما يلي صافي التعرضات الهامة املقومة بالعمالت األجنبية للمجموعة كما في نهاية فنرة التقرير: 

 

 املجموع   املركز اآلجل   صافي املركز الفوري 

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

            العملة 

 ( 188,648)  ( 360,322)  (3,145)  ( 79)  ( 185,503)  ( 360,243) دوالر أمريكي 

 41  81  40  -  1  81 جنيه إسنرليني 

 90  322  -  -  90  322 ين ياباني 

 ( 48)  920  900  751  ( 948)  169 يورو 

 -  159,100    -  -  159,100 دينار بحريني 

 2,166  479  70  ( 670)  2,096  1,149 أخرى 

 

 تحليل حساسية العمالت األجنبية

في مركز العملة األجنبية ذات الصلة مقابل الدرهم لكل من املركز الطويل أو القصير من أجل تقييم أمر    ٪10يوضح الجدول التالي حساسية املجموعة للتغير السلبي بنسبة  

 الخسارة على الربح والخسارة.   
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 )تتمة( التعراض ملخاطر السيولة 39-3-3

 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 4  8   جنيه إسنرليني 

 9  32   ين يابانى 

 5  92   يورو 

 -  15,910   دينار بحريني 
 

 بالدرهم اإلماراتي. ال توجد مخاطر أسعار صرف متعلقة باملوجودات واملطلوبات املالية املقومة بالدوالر األمريكي الذي تم ربطه 

 

 مخاطر أسعار أخرى  39-3-4

غرا  التداول. ال تقوم املجموعة تتعر  املجموعة ملخاطر أسعار األسهم الناشئة عن االستثمارات في األسهم. يتم االحتفاظ باستثمارات األسهم ألغرا  اسنراتيجية وليس أل 

 بالتداول بشكل نشط في هذه االستثمارات.

 

 حساسية أسعار األسهم تحليل 

مليون   5.9مليون درهم( و  6.4: 2020مليون درهم ) 7.4لكان الربح أو الخسارة والدخل الشامل ا خر للسنة أعلى / أقل بمقدار  ،٪ 5إذا كانت أسعار األسهم أعلى / أقل بنسبة 

 مليون درهم( على التوالي.  5.9: 2020درهم )

 

 املاليةالقيمة العادلة لألدوات  40

 يقدم هذا اإليضاح معلومات حول كيفية تحديد املجموعة للقيمة العادلة ملختلف املوجودات واملطلوبات املالية.

 

 القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية لدى املجموعة املقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر  40-1

 املالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية كل فنرة تقرير. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية كما يلي: يتم قياس بعض املوجودات واملطلوبات 
 

( تستند  12ر )إيضاح  لشامل ا خ إن القيمة العادلة لكافة االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واملدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا ▪

 إلى أسعار العر  املدرجة في سوق نشط؛ 

(  12ل الشامل ا خر )اإليضاح  إن القيمة العادلة لجميع االستثمارات في األسهم غير املدرجة وصناديق االستثمار غير املدرجة واملقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخ ▪

والسابقة. يعتبر السعر/ مضاعفات    التداول املتقابلةيم باستخدام السعر/ مضاعفات القيمة الدفنرية ملعامالت  تستند أساسا إلى طريقة السوق بناء على أسلوب التقي

 ملوجوداتها يتم احتساب القيمة العادلة لالستثمار في مرجان بأخذ حصة متناسبة من القيمة العادلة  .  القيمة الدفنرية لهذه املعامالت معطيات غير جديرة باملالحظة

 ؛ و ومطلوباتهاارات( )العق 

( باستخدام التدفقات النقدية املخصومة. يتم إجراء تحليل التدفقات النقدية املخصومة باستخدام منحنى العائد  41تحتسب القيمة العادلة لجميع املشتقات )اإليضاح   ▪

رية. يتم قياس املشتقات باستخدام املعدالت املدرجة ومنحنيات العائد املطبق طوال مدة األدوات للمشتقات غير االختيارية ونماذج تسعير الخيارات للمشتقات االختيا

 املستمدة من املعدالت املدرجة التي تطابق تواريخ استحقاق العقود. 
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 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات املالية . 42

 )تتمة( العادلة على أساس متكرر القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة املقاسة بالقيمة  42-1

 يلخص الجدول أدناه القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة وفقا لتسلسل القيمة العادلة:

 

 املستوى الثاني  املستوى الثاني  املستوى األول  

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

            

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 102,478  92,420  -  -  13,752  15,279 أسهم حقوق امللكية 

 2,695  1,391  -  -  -  - صناديق االستثمار 

            

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 129,269  147,865  -  -  -  - أسهم حقوق امللكية 

للموجودات   املوجبة  العادلة  القيمة 

 -  -  33,506  16,915  -  - املالية املشتقة 

            

 املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

للموجودات   السالبة  العادلة  القيمة 

 -  -  35,584  17,976  -  - املالية املشتقة 

 

ت القيمة العادلة. تنراوح قيمة السعر/ بالنسبة للمستوى الثالث من التقييم العادل، فإنه كلما ارتفعت املعطيات غير الجديرة باملالحظة للسعر/ مضاعف القيمة الدفنرية، ارتفع

من التقييم العادل ملرجان   3بالنسبة ملستوى  درهم(.    0.95Xدرهم إلى    0.91X: بين  2020درهم )  0.91Xدرهم إلى    0.90Xمضاعف القيمة الدفنرية املستخدمة في التقييم ما بين  

 ، ارتفعت القيمة العادلة.املوجوداتفكلما ارتفعت قيمة صافي  ،واملطلوبات)العقارات(  ملوجوداتهاالذي يتم قياسه باستخدام الحصة النسبية للقيمة العادلة 
 

 . 2020و 2021ديسمبر  31ين املستوى األول واملستوى الثاني خالل السنتين املنتهيتين في لم تكن هناك أي تحويالت ب
 

 مطابقة قياسات القيمة العادلة للموجودات املالية بحسب املستوى الثالث 
 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

    

 116,270  234,442 يناير  1الرصيد في 

 129,269  18,596 الربح أو الخسارةمجموع األرباح / )الخسائر( في 

 ( 11,097)  ( 10,219) مجموع األرباح / )الخسائر( في الدخل الشامل ا خر

 -  (1,143) االسنردادات 

 234,442  241,676 ديسمبر  31الرصيد في 
 

 العادلة على أنها املستوى الثاني في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.يتم تصنيف املطلوبات املالية املقاسة الحًقا بالقيمة 
 

 ال توجد مطلوبات مالية مصنفة بالقيمة العادلة على أنها املستوى الثالث في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل   الدخل الشامل ا خر  الفنرة  تتعلق جميـع األرباح والخسائر ضمن  نهاية  بها في  غيـر مدرجة( املحتفظ  الشامل ا خر )استثمارات مدرجة أو 

 واملدرجة كتغيـرات في "احتياطي إعادة تقييم االستثمارات".

 

 القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية لدى املجموعة املقاسة بالتكلفة املطفأة  40-2

 قيمها العادلة:أعضاء مجلس اإلدارة أن القيم الدفنرية للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة في البيانات املالية املوحدة تقارب  باستثناء ما هو مبين أدناه، يـرى  
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 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات املالية . 40

 )تتمة( املقاسة بالتكلفة املطفأةالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة  40-2

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        

 1,574,703  1,352,409  1,534,076  1,333,776 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة 
 

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أسعار السوق املدرجة   1املالية املذكورة أعاله هي أدوات مدرجة وتصنف ضمن املستوى  جميع األدوات  

 غير املعدلة. 

 

 األدوات املالية املشتقة  . 41

ة متطلبات عمالئها وتستخدم أيًضا إلى حد محدود في إدارة تعر  املجموعة ملخاطر العمالت وسعر  يتم استخدام األدوات املالية املشتقة من قبل املجموعة بشكل أساس ي لتلبي

 الفائدة ومخاطر السوق األخرى. املشتقات األكمر استخداًما من قبل املجموعة هي كما يلي: 

 

 عقود مقايضة 

بة ملقايضات أسعار الفائدة، تقوم األطراف املقابلة عادة بتبادل دفعات الفائدة الثابتة واملتغيرة عقود املقايضة هي الناامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنس

سبة ملقايضات أسعار العمالت املختلفة،  بعملة واحدة دون تبادل أصل املبلغ. بالنسبة ملقايضات العمالت، يتم تبادل مدفوعات الفائدة الثابتة وأصل املبلغ بعمالت مختلفة. بالن 

 تم تبادل أصل املبلغ ومدفوعات الفائدة الثابتة واملتغيرة بعمالت مختلفة.ي

 

 العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية 

 خارج سوق املال. ة يتم التعامل فيها  العقود ا جلة لصرف العمالت األجنبية هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة معينة بسعر وتاريخ محددين في املستقبل. وهي عقود مصمم

 

إلى القي م االسمية. إن املبالغ االسمية، التي توفر  يوضح الجدول املبين أدناه القيم العادلة املوجبة والسالبة لألدوات املالية املشتقة والتي تعادل القيمة السوقية، باإلضافة 

تدفقات النقدية املستقبلية املعنية. تدل القيمة االسمية على عجم املعامالت القائمة في نهاية مؤشرا على عجم املعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ ال

 على مخاطر السوق وال على مخاطر االئتمان. 
ً
 السنة وال تعد مؤشرا

 

 اإلجمالي   مقايضات أسعار الفائدة   العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية  

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

            

 33,506  16,917  33,505  16,915  1  2 القيمة العادلة املوجبة 

 35,584  17,976  35,581  17,976  3  - القيمة العادلة السالبة 

            

 استحقاق القيمة التعاقدية 

 11,553  1,587  -  -  11,553  1,587 أشهر  3حتى 

 -  6,329  -  6,329  -  - أشهر  6أشهر إلى  3

  12أشهر إلى  6
ً
 140,000  239,330  140,000  239,330  -  - شهرا

 59,260  557,140  59,260  557,140  -  - سنوات  5بين سنة واحدة إلى 

 309,004  -  309,004  -  -  - سنوات  5أكمر من 

 1,587  11,553  802,799  508,264  804,386  519,817 
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 إدارة رأس املال . 42

 ، بوضع متطلبات رأس املال القانونية والرقابة عليها.مصرف اإلمارات املركزي يضطلع املشّرع الرئيس ي للمجموعة، املتمثل في 

 

 فيما يلي أهداف املجموعة من إدارة رأس املال:

 

 حماية قدرة املجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة وزيادة العائدات للمساهمين.  ▪

 . مصرف اإلمارات املركزي االلناام بمتطلبات رأس املال الرقابية املوضوعة من قبل  ▪

 

 إلرشادات بازل 
ً
 لهذه اللوائح، تتم مراقبة  مصرف اإلمارات املركزي  الصادرة عن 3عند تطبيق متطلبات رأس املال الحالية، تحتسب املجموعة نسبة كفاية رأس مالها وفقا

ً
. ووفقا

 جموع رأس املال.متطلبات الحد األدنى لرأس املال على مالمة مستويات وهي حقوق امللكية العادية للشق األول من رأس املال والشق األول من رأس املال وم 

 

 رأس املال الرقابي  42-1

 لإلرشادات الصادرة عن يحتسب البنك معدل كفاية رأس املال وف
ً
 .مصرف اإلمارات املركزي قا

 

 يتم توزيع رأس املال الرقابي للمجموعة على أكمر من شق:

مال حقوق امللكية رأس مال حقوق امللكية العادية الشق األول والذي يشمل أسهم عادية مصدرة من البنك وعالوة إصدار ناتجة عن إصدار أدوات مدرجة ضمن رأس   ▪

في األول وأرباح محتجزة واحتياطيات قانونية واحتياطيات نظامية ودخل شامل آخر شامل واحتياطات أخرى مفصح عنها وحصص أقلية مؤهلة لتندرج    العادية الشق

 رأس مال حقوق امللكية العادية الشق األول وتعديالت رقابية مطبقة في حساب رأس مال حقوق امللكية العادية الشق األول. 

 في من رأس املال.الشق األول اإلضا  ▪

 الشق األول من رأس املال، وهو مجموع رأس مال حقوق امللكية العادية الشق األول والشق األول اإلضافي من رأس املال. ▪

املخاطر"  ٪ من املوجودات "املوجودات املرّجحة ب1.25الشق الثاني من رأس املال ويتضمن مخصصات عامة )مخصص جماعي لالنخفا  في القيمة خاضع لحد أقصاه   ▪

 وأدوات حقوق ملكية دائمة غير مدرجة في الشق األول من رأس املال وأدوات مؤهلة لإلدراج ضمن الشق الثاني كالقر  الثانوي.

 

تفوق متطلبات    3ت بازل  لكل مصد( املطبقة بموجب إرشادا  ٪2.5بحد أقص ى     -مصدات حماية رأس املال اإلضافية )مصد حماية رأس املال( ومصد التقلبات الدورية لرأس املال  

 .٪7الحد األدنى لحقوق امللكية العادية الشق األول البالغة 

 

 ، يتم توحيد الشركات التابعة املالية فقط. ,يتم استبعاد الشركات التابعة التجارية من التقارير املوحدة.3ولغر  إعداد تقارير كفاية رأس املال وفقا لبازل 

 

اخل املياانية وخارجها. وتعرف يتم وزن املوجودات املرجحة باملخاطر للبنك فيما يتعلق بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. تتضمن مخاطر االئتمان مخاطر د 

ر السوق وتشمل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت مخاطر السوق بأنها مخاطر الخسائر في املراكز داخل املياانية العمومية وخارجها الناتجة عن التغيرات في أسعا 

شل العمليات الداخلية أو  األجنبية ومخاطر التعر  لألسهم ومخاطر السلع ومخاطر الخيارات. وتعرف مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو ف

 القياس املوحد ملخاطر االئتمان والسوق والتشغيل وفقا ملتطلبات بازل.     األشخاص أو النظم أو األحدا  الخارجية. يتبع البنك منهج 

 

 النامت املجموعة بكافة متطلبات رأس املال املفروضة من جهات خارجية طوال الفنرة. 

 

 

  



 

 

93        

   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 )تتمة(  إدارة رأس املال . 42

 )تتمة(رأس املال الرقابي  42-1
 

 للمجموعة في نهاية فنرة التقرير: فيما يلي وضع رأس املال الرقابي 

 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

    قاعدة رأس املال

 1,737,383  1,737,383 رأس املال 

 269,376  269,376 احتياطي نظامي 

 3,368  3,368 احتياطي عام

 ( 61,915)  ( 71,772) الدخل الشامل ا خر املنراكم 

للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية: إضافة جزئية لتأمير الخسائر االئتمانية املتوقعة على حقوق امللكية  النرتيب االنتقالي 

 46,271  2,146 العادية الشق األول 

 -  - ( الجوهري : )على سبيل املثال تجاوز املبلغ عتبة التعر  ملصرف اإلمارات املركزي الخصومات التنظيمية 

 ( 244,320)  ( 304,210) خسائر منراكمة 

 311  311 الحصص غير املسيطرة 

 1,750,363  1,636,602 رأس مال حقوق امللكية العادية الشق األول )قبل االقتطاعات الرقابية(

 ( 53,382)  ( 40,177) موجودات غير ملموسة 

 1,696,981  1,596,425 مجموع رأس مال حقوق امللكية العادية الشق األول 

    

 459,125  459,125 الشق األول اإلضافي من رأس املال

 459,125  459,125 مجموع الشق األول اإلضافي من رأس املال

 2,156,106  2,055,550 مجموع الشق األول من رأس املال

    

 158,761  175,059 عام مستحقمخصص 

 158,761  175,059 مجموع الشق الثاني من رأس املال 

 2,314,867  2,230,609 مجموع قاعدة رأس املال

    

حة باملخاطر      املوجودات املرجا

 12,700,872  13,686,012 مخاطر االئتمان 

 8,468  9,838 مخاطر السوق 

 1,489,725  1,366,301 مخاطر التشغيل 

حة باملخاطر   14,199,065  15,062,151 مجموع املوجودات املرجا

    

 ٪11.95  ٪60.10 نسبة رأس مال حقوق امللكية العادية الشق األول 

 ٪15.18  ٪13.65 نسبة الشق األول من رأس املال

 ٪16.30  ٪14.78 نسبة مجموع رأس املال     
 

 تخصيص رأس املال 42-2

ات االقتصادية لرأس املال تقوم املجموعة داخليا بأخذ متطلبات التطوير وخطط العمل بعين االعتبار، وتقوم بتحديد املتطلبات القانونية ومتطلبات املخاطر/املتطلب كذلك  

املحفظة في  الفائدة  أسعار  مخاطر  مثل  املخاطر  إن  املال.  رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم  لعملية  املتكامل  اإلطار  واملخاطر    ضمن  الضغط  ومخاطر  النركز  ومخاطر  البنكية 

 االسنراتيجية واملخاطر القانونية ومخاطر االلناام ومخاطر السمعة تمثل جميعها جزءا من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال.
 

 أساس املخاطر املعدلة.  كما تقوم املجموعة باحتساب رأس املال املعدل باملخاطر لطلبات االئتمان التي يتم تسعيرها على
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 املعامالت مع األطراف ذات العالقة  .43

. "إفصاحات األطراف ذات العالقة"  24تبرم املجموعة معامالت مع شركات ومنشآت تندرج ضمن تعريف األطراف ذات العالقة على النحو الوارد في املعيار املحاسبي الدولي رقم  

قة تحت امللكية و/أو اإلدارة والسيطرة املشتـركة ومساهميها وكبار موظفي اإلدارة. تتم املعامالت مع الشركة الزميلة واألطراف ذات العالتتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات  

 بنفس الشرو  السائدة في نفس الوقت للمعامالت املماملة مع عمالء وأطراف خارجيين. 
ً
 األخرى تقريبا

 

 2020  2021  البنود 

 ألف درهم   درهم ألف   % 

      

      األرصدة في نهاية فترة التقرير 

      شركات تابعة 

 5,000  5,009   عقود الضمانات املالية 

      

      شركة زميلة 

 92,576  93,130  3.3 قرو  وسلفيات للعمالء 

 16,910  16,910  - ذمم مينة وموجودات أخرى 

      

      )بما فيهم أعضاء مجلس اإلدارة(  كبار موظفي اإلدارة

 13,778  17,245  3.0 - 2.85 قرو  وسلفيات للعمالء 

 7,722  7,399  2.5 ودائع العمالء 

      

      أطراف أخرى ذات عالقة

 -    - قرو  وسلفيات للعمالء 

 -  135  - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

 31,501  53,111  - البنوك ودائع وأرصدة مستحقة إلى 

 -    - ودائع العمالء 

 36,730  36,750  - مقايضات أسعار الفائدة )القيمة االسمية( 

 459,125  459,125  6.5 سندات الشق األول من رأس املال 

      

      معامالت خالل فترة التقرير 

      شركة زميلة 

 3,850  3,100   إيرادات الفوائد 

      

      )بما فيهم أعضاء مجلس اإلدارة(  كبار موظفي اإلدارة

 519  617   إيرادات الفوائد 

 117  122   مصاريف الفوائد 

 233  81   مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

 21,166  17,785   ( 1تعويضات كبار موظفي اإلدارة )

      

      أطراف أخرى ذات عالقة

 -  -   إيرادات الفوائد 

 -  -   مصاريف الفوائد 

 -  -   فوائد مدفوعة على سندات الشق األول من رأس املال

 

 (. درهم صفر: 2020درهم ) صفرمليون درهم( ومكافآت نهاية الخدمة بمبلغ  1.7: 2020مليون درهم ) 0.75( تتضمن منافع طويلة األجل بمبلغ 1)
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 القطاعات التشغيلية . 44

يص املوارد  التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات املجموعة التي تخضع للمراجعة املنتظمة من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة بهدف تخصتتحدد القطاعات  

 إلى التالي:  8لكل قطاع وتقييم أدائه. تنقسم القطاعات التشغيلية للمجموعة بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 البنكية للشركات  الخدمات ▪

 الخدمات البنكية لألفراد  ▪

 الخزينة ▪

 العقارات   ▪

 أخرى  ▪

 

 : 2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر  31فيما يلي معلومات القطاعات املقدمة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة عن القطاعات التشغيلية للسنتين املنتهيتين في 
 

 

الخدمات البنكية  

  للشركات 

الخدمات البنكية  

 املجموع   أخرى   العقارات  الخزينة   لألفراد

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

            

 2021ديسمبر  31السنة املنتهية في 

صافي إيرادات الفوائد من عمالء 

 376,075  (1,130)    50,643  55,160  271,402 خارجيين 

 -  ( 15,537)  (6,909)  47,844  17,125  ( 42,523) الفوائد بين القطاعات صافي إيرادات 

 135,964  -  -  18  17,013  118,933 إيرادات الرسوم والعموالت 

 ( 14,820)  (9)  -  ( 421)  ( 12,964)  (1,426) مصاريف الرسوم والعموالت 

 133,430  50,976  2,156  4,492  2,056  73,750 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي 

خسائر ومخصصات انخفا  القيمة، 

 ( 197,457)  98  1,674  1,971  ( 22,232)  178),(968 بالصافي 

مصاريف عمومية وإدارية باستثناء  

 ( 260,603)  3,270  (1,924)  ( 17,252)  ( 82,243)  ( 162,454) االستهالك واإلطفاء 

 ( 42,034)  -  (2,824)  (2,051)  ( 19,692)  ( 17,467) االستهالك واإلطفاء 

 130,555  37,668  (7,827)  85,244  ( 45,777)  61,247 ربح / )خسارة( الفترة

            

 2021ديسمبر  31كما في 

 20,774,088  601,528  251,535  4,859,512  1,220,166  13,841,347 املوجودات 

 18,159,195  273,894  394  2,296,812  1,859,779  13,728,316 املطلوبات 

 

 واملطلوبات املرتبطة بها في قطاع "الخدمات البنكية للشركات".يتم عر  املوجودات غير املتداولة املحتفظ بها للبيع 
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الخدمات البنكية  

  للشركات 

الخدمات البنكية  

 املجموع   أخرى   العقارات  الخزينة   لألفراد

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

            

 2020ديسمبر  31السنة املنتهية في 

صافي إيرادات الفوائد من عمالء 

 417,602  (1,045)  -  63,718  70,344  284,585 خارجيين 

 -  ( 14,268)  (6,936)  5,462  21,125  (5,383) صافي إيرادات الفوائد بين القطاعات 

 161,311  -  -  32  24,641  136,638 إيرادات الرسوم والعموالت 

 ( 15,380)  (9)  -  ( 817)  ( 12,646)  (1,908) مصاريف الرسوم والعموالت 

 176,590  415  130,161  3,482  3,457  39,075 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي 

خسائر ومخصصات انخفا  القيمة، 

 ( 437,001)  ( 170)  ( 14,074)  1,045  ( 57,010)  ( 366,792) بالصافي 

مصاريف عمومية وإدارية باستثناء  

 ( 223,836)  7,464  (1,238)  ( 13,203)  ( 89,709)  ( 127,150) االستهالك واإلطفاء 

 ( 40,284)  -  (3,126)  (1,886)  ( 13,873)  ( 21,399) االستهالك واإلطفاء 

 (5,324)  -  -  -  -  (5,324) الحصة من نتائج شركات زميلة

 -  -  -  -  -  - من العمليات املتوقفة  الربح

 33,678  (7,613)  104,787  57,833  ( 53,671)  ( 67,658) ربح / )خسارة( الفترة

            

 )معاد بيانه( 2020ديسمبر  31كما في 

 17,128,529  825,679  397,268  3,208,539  1,545,339  11,151,704 املوجودات 

 14,638,015  244,144  480  1,634,619  2,166,200  10,592,572 املطلوبات 

 

للبيع واملطلوبات املرتبطة بها في قطاع "الخدمات البنكية للشركات". نفذت املجموعة جميع عملياتها في دولة اإلمارات العربية  يتم عر  املوجودات غير املتداولة املحتفظ بها  

 لقة بها.املتحدة، وال توجد أي عمليات خارج اإلمارات العربية املتحدة فيما عدا املوجودات غير املتداولة املحتفظ بها للبيع واملطلوبات املتع

 

  



 

 

97        

   )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 

 تحويالت املوجودات املالية  . 45

أو االعنراف    ،قد يؤدي تحويل األصل املالي إلى استبعاد األصل بأكمله   ،10-28-3املالية. كما هو موضح في اإليضاح رقم    موجوداتاملجموعة معامالت ينتج عنها تحويالت لل   تبرم

أو استمرار االعنراف بها. األصل املالي بأكمله واالعنراف باالقنرا  بضمانات   ،سدادها بحصة املجموعة املحتفظ بها في األصل واملطلوبات املرتبطة باملبالغ التي قد يتعين عليها  

 مقابل املتحصالت املستلمة.

 

 كامل تحويالت املوجودات املالية التي لم يتم استبعادها بال

مع أي مقابل مستلم ينتج عنه الناام مقابل. ال يحق للمجموعة استخدام   ،فإنه ُينظر إليه على أنه معاملة تمويل مضمونة  ،عندما ال يؤدي التحويل إلى االستبعاد من الدفاتر

 املحولة هي:  وجوداتي املشاركة في امل املالية ألية أغرا  أخرى. املعامالت األكمر شيوًعا التي استمرت املجموعة بموجبها ف وجوداتهذه امل

ة  يجوز للمجموعة بموجب هذه االتفاقيات بيع األوراق املالية بشر  االلناام بإعادة شرائها. يتم االحتفاظ باألوراق املالية في امليااني اتفاقيات البيع وإعادة الشراء: ▪

 ية. يتم املحاسبة عن املقابل املستلم كمطلوبات مالية بالتكلفة املطفأة. العمومية حيث تحتفظ املجموعة بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا امللك

 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية  

 2021 2020 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 364,931 543,610 342,939 511,873 موجودات محولة 

 305,000 381,257 305,000 381,257 مطلوبات مرتبطة 

 59,931 162,353 37,939 130,616 صافي املركز 

 
 

 العرض إعادة  -46

٪ من رأس املال املصدر لـ ايه س ي ايه 80على ايه س ي دي ال، وهي أداة استثمارية تمتلك  ، عن طريق تسوية دين من قبل أحد العمالء،  استحوذت املجموعة،  2018سنة  خالل  

" بموجب املعيار  " و "مطلوبات مرتبطة بأصل غير متداول محتفظ به للبيع"أصل غير متداول محتفظ به للبيع  على أنهدي ال، حصرًيا بهدف البيع الالحق وصنفت االستثمار  

ايه س ي ايه دي ال وقررت   السيطرة على  أعادت املجموعة تقييم   ،خالل الفنرةو االستثمار لم يتم كما كان متوقًعا.    استبعادفإن    ،ومع ذلك ،  5  رقم  املاليةالدولي إلعداد التقارير  

نطاق املعيار الدولي إلعداد    وفقأصل مالي  ( وبالتالي خلصت إلى أن استثمار ايه س ي دي ال في ايه س ي ايه دي ال هو  1-1-26أنها ال تسيطر على ايه س ي دي ال )انظر إيضاح  

املعيار الدولي إلعداد التقارير  وفق  ال تدخل ضمن نطاق املعيار ويتعين احتسابهااملالية  املوجوداتهذه  فإن، 5. وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9التقارير املالية 

 .9املالية رقم 
 

 

اإلضافية في تطبيق    الجوهريةن األحكام  قامت املجموعة بتطبيق التغيير في تصنيف املوجودات املالية باستخدام نهج األمر الرجعي الكامل، مع إعادة بيان املعلومات املقارنة. إ

 السياسات املحاسبية للمجموعة واألمر املالي للتغيير في إعادة البيان مبينة أدناه. 

 
 

 ايه س ي ايه دي ال علىايه س ي دي ال  سيطرةتقييم  46-1-1

أة وبالتالي ال ٪ من رأس مال شركة ايه س ي ايه دي ال. عندما أجرت املجموعة تقييم السيطرة، قررت أنها غير قادرة على توجيه األنشطة ذات الصلة باملنش 80تمتلك املجموعة 

 . املنشأةتسيطر على 
 

 ألحكام. ال تستطيع املجموعة االمتثال 2023وفًقا التفاقية مع حكومة أنتيغوا وبربودا البدء في تطوير هذه األر  قبل أبريل ، ويلزم تمتلك ايه س ي ايه دي ال أرًضا في أنتيغوا 

من تطوير هذه األر . لذلك، قررت املجموعة أنها غير قادرة على توجيه األنشطة ذات التي تمنع اإلماراتية  املتضمنة في القوانين البنكية  هذه االتفاقية بسبب بعض القيود 

املالية   إلعداد التقارير. قامت املجموعة بتصنيف استثمارها في ايه س ي ايه دي ال كأصل مالي وفًقا للمعيار الدولي املنشأةالصلة لـ ايه س ي ايه دي ال وبالتالي فهي ال تسيطر على 

 .9رقم 
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 )تتمة( العرضإعادة  -46
 

 العرض األثر املالي إلعادة  46-2

 لفنرات السابقة.تعر  للتأمر من إعادة العر  للكل بند  القيمة املعدلةيوضح الجدول أدناه 
 

ا  
ً
 كما هو معاد عرضه  إعادة العرض  كما هو مدرج سابق

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

    2020يناير  1 كما

    وحقوق امللكية املوجودات واملطلوباتالتأثير على 

 130,745 80,459 50,286 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

 - ( 93,782) 93,782 املوجودات غير املتداولة املحتفظ بها للبيع 

 18,593,985 ( 13,323) 18,607,308 املوجودات التأثير على إجمالي صافي 
 

   

 - ( 13,323) 13,323 مطلوبات مرتبطة بأصل غير متداول محتفظ به للبيع

 16,122,195 ( 13,323) 16,135,518 على إجمالي املطلوبات  صافي التأثير 
 

   

 479,666 (2,218) 481,884 االحتياطيات 

 ( 204,696) 2,218 ( 206,914) الخسائر املنراكمة

 2,490,514 - 2,490,514 على إجمالي حقوق امللكية صافي التأثير 
 

    2020 ديسمبر  31 كما

    وحقوق امللكية املوجودات واملطلوباتالتأثير على 

 248,194 80,459 167,735 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

 - ( 92,665) 92,665 املوجودات غير املتداولة املحتفظ بها للبيع 

 17,128,529 (12,206) 17,140,735 املوجودات التأثير على إجمالي صافي 
 

   

 - ( 12,206) 12,206 مطلوبات مرتبطة بأصل غير متداول محتفظ به للبيع

 14,638,015 (12,206) 14,650,221 على إجمالي املطلوبات  صافي التأثير 
 

   

 422,556 (2,218) 424,774 االحتياطيات 

 ( 189,876) 2,218 ( 192,094) الخسائر املنراكمة

 2,471,790 - 2,471,790 على إجمالي حقوق امللكية صافي التأثير 
 

 

 بيان الدخل وبيان الدخل الشامل وبيان التدفقات النقدية وربحية السهم. م ينرتب على إعادة العر  أي تأمير على ل

 

 املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة  باملوجوداتصافي الربح من إلغاء االعتراف  . 47

املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة. يلخص الجدول أدناه القيمة الدفنرية للموجودات املالية غير   املوجوداتبعض  2021ديسمبر  31باعت املجموعة خالل السنة املنتهية في 

 .إلغاء االعنراف / )الخسارة( من  والربحة املطفأة بالتكلف املقاسةاملعنرف بها 
 

 الربح / )الخسارة( من إلغاء االعتراف  القيمة الدفترية  

 2021 2020 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 - 58,864 - 69,623 قروض وسلف للعمالء 
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 سعر الفائدة املعياري تأثير التطبيق األولي إلصالح  . 48

معيار املحاسبة  و   ،9يار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  تعديالت على املع  -  سعر الفائدة املعياري إصالح  التي تتعلق بفي السنة الحالية تعديالت املرحلة الثانية  اعتمدت املجموعة  

. إن تطبيق هذه التعديالت  16  إلعداد التقارير املالية رقماملعيار الدولي  و   4  إلعداد التقارير املالية رقماملعيار الدولي  و   ،7  اد التقارير املالية رقمإلعد املعيار الدولي  و   ،39  رقم  الدولي

ن املجموعة من عكس آمار التحول من األسعار املعروضة بين البنوك )يُ 
ّ
( رالخالية من املخاط   نسب الربح)يشار إليها أيًضا باسم " سعار فائدة معيارية بديلة  بأ (سعر اإليبور مك

 من ذلك، ولكن،  الفنرة السابقة  عر  لم تقم املجموعة بإعادة و تأميرات محاسبية ال توفر معلومات مفيدة ملستخدمي البيانات املالية.  إحدا   دون التسبب في  
ً
تم تطبيق   ،بدال

 .2021يناير  1املناسبة لحقوق امللكية كما في  بنودالتعديالت في  قيد أيةالتعديالت بأمر رجعي مع 
 

عنى املجموعةال 
ُ
 محاسبة التحو  على مخاطر أسعار الفائدة املعيارية.املجموعة ال تطبق حيث تعديالت املرحلتين األولى والثانية ب ت

 

  2021 فنرة االلناامات اإليجارية لسنةوالتي تمتد جميعها إلى ما بعد  عر الفائدة املعياري سليبور وتخضع إلصالح الالتي تشير إلى معدالت  بااللناامات اإليجاريةالتعديالت وتتعلق  

 . سعر الفائدة املعياري ليبور وتخضع إلصالح الالتي تشير إلى معدالت 

 

 يؤمر تطبيق التعديالت على محاسبة املجموعة بالطريقة التالية:و 

و   عند الفائدة  معدل  معيار  مباشرة إلصالح  كنتيجة  اإليجار  عقد  الجديد  يكون  تعديل  بتحديداألساس  مكافئً   املتعلق  اإليجار  السابق،    امدفوعات  لألساس   تعيداقتصادًيا 

التغيير في أساس تحديد التدفقات   لذي يعبر عنااملعدلة مخصومة باستخدام معدل الخصم املعدل    املدفوعات اإليجارية  بحيث تعكس  االلناامات اإليجاريةاملجموعة قياس  

 النقدية التعاقدية. 
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 .2022يناير  31ووافق على إصدارها بتاريخ  2021ديسمبر  31اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في 
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 مسرد االختصارات 

ACADL  املحدودةكاريبي انتيجوا للتنمية ال 

ACDL  الكاريبي للتطوير املحدودة 

AED  درهم اإلمارات العربية املتحدة 

AKPI   الخليجية لالستثمارات العقارية ذ.م.م 

ARZAQ   )أرزاق القابضة )شركة مساهمة خاصة 

AT1   رأس املال اإلضافي الشق األول 

Basel III   اإلطار الرقابي الدولي للبنوك3بازل : 

CBI  البنك التجاري الدولي ش.م.ع 

CBUAE   مصرف اإلمارات املركزي 

CDs   شهادات إيداع 

CDS   مقايضات التخلف عن سداد االئتمان 

CEO  الرئيس التنفيذي 

CET1   حقوق امللكية العادية الشق األول 

ECL   الخسائر االئتمانية املتوقعة 

EIR   معدل الفائدة الفعلي 

EPS   السهمربحية 

EUR   يورو 

FVTOCI   القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا خر 

FVTPL   القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

GBP   الجنيه اإلسنرليني 

IAS   املعيار املحاسبي الدولي 

IASB   مجلس معايير املحاسبة الدولية 

IASs  املعايير املحاسبية الدولية 

IFB   .الشركة الدولية للوساطة املالية ذ.م.م 

IFRIC   لجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 

IFRS  املعيار الدولي للتقارير املالية 

IFRSs   املعايير الدولية للتقارير املالية 

JPY   ين ياباني 

LGD  الخسارة الناتجة عن التخلف في السداد 

LLC   مسؤولية محدودةشركة ذات 

MURJAN   .شركة املرجان العقارية ذ.م.م 

OCI   الدخل الشامل ا خر 

PD  احتمال التخلف عن السداد 

POCI   موجودات مشنراة أو منشأة انخفضت قيمتها االئتمانية 

SCA  هيئة األوراق املالية والسلع بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

SIC   املعايير لجنة تفسيرات 

SICR   الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

SPPI  الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد على املبالغ األصلية القائمة 

SPV  منشأة ذات غر  خاص 

T2   الشق الثاني 

GCC  مجلس التعاون الخليجي 

UAE  اإلمارات العربية املتحدة 

USA   األمريكيةالواليات املتحدة 

TRE   .تكامل العقارية ذ.م.م 

USD   دوالر أمريكي 

 

 

 


